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وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
(النساء  :أية )113
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اإلهــداء
 إىل روح والدي احلبيب ...وروح أخي الشهيد ...رمحهم اهلل وأسكنهم
فسيح جناته.
 إىل والدتي العزيزة – أطال اهلل عمرها -وأمدها بالصحة والعافية اليت أدين هلا
بالفضل بعد اهلل ،فقد غمرتين حببها وعطفها وهي من غرست يف نفسي حب
العلم وأمطرتين بدعائها يل  ،مباركة خلطواتي.
 إىل زوجي الغايل رفيق دربي الذي شجعين ووقف جبانيب.
 إىل أطفايل فلذات أكبادي يوسف ،حنني ،أنس ،على ،وحممد أسأل اهلل أن
جيعلهم قرة عنيٍ يل وللمسلمني وأن ينفع املسلمني هبم.
 و إىل من كانوا يل قوةً وسنداً ..إىل إخوتي رفاق دربي.

ب

شكــر وتقديــر

الحم د هلل ،والصالة و السالم على رسول اهلل ،اللهم صل على محمد في األولين ،وصل على
محمد في اآلخرين ،وصل على محمد في المأل األعلى إلى يوم الدين ،اللهم صل على محمد في كل

وقت وكل حين.

ِ
ِ
ِ
ص َ ِ َّ
يم" (النحل:
يقول المولى سبحانه وتعالىَ " :وِا ْن تَ ُع ُّدوا ن ْع َم َة اللَّه ََل تُ ْح ُ
وها إ َّن الل َه لَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
آية .)18
إن الحمد هلل والشكر له عز وجل الذي وفقني إلنجاز هذا العمل المتواضع ورزقني هذه النعمة
العظيمة ،نعمة العلم ومواصلة التحصيل فيه.
ش َك ْرتُ ْم ََل ِ
يد َّن ُك ْم " ( إبراهيم :آية )7
يقول اهلل تعالى في محكم التنزيل َ " :ل ِئن َ
َز َ
لم يكن لهذا الجهد المتواضع ليرى النور لوال فضل اهلل تعالى ومنته ،ثم جهوود ننوام مخلصوين،
نخلصوا النية للعلم والعمل ،وساروا على ذلك مبتغين األجر والثواب من رب العباد.

لوذا يشورفني نن نتقوودم بشوكري و امتنواني لجووامعتي جامعوة األزهور ولكافووة نعضوال هييوة التوودريم

بقسووم نصووول التربيووة إلعرووايهم الصرصووة لووي لمواصوولة البح و

العلمووي وكووذلك الشووكر موصووول لســـعاد

اَلستاذ الدكتور /محمد محمد عليان عميد كلية التربية لما قدمه لي من نصايح وكوان السوبب األول فوي
اسووتكمال د ارسووتي والــدكتور /ص ـ ي كمــا اَلغــا األسووتاذ المشووارك فووي قسووم نصووول التربيووة فووي جامعووة

األزهر المشرف على هذه الرسالة وما قدمه لي من نصايح وتوجيهات ومالحظات بنالة،
وال ننسى نيضاً عضوي لجنة المناقشة والحكم كل من:

اَلستاذ الدكتور  /زياد علي الجرجاوي
الدكتور /فايز علي اَلسود

مناقشاً خارجياً

مناقشاً داخلي ًا

فكلي ثقة باهلل نوالً ثم به ما ،بأن مالحظاتهما السديدة ،سيكون لها بالغ األثر في إثرايها،

واخراجها في نبهى صورة ،فجزاهما اهلل عني خير الجزال.

كما ال يصوتني نن نتقدم بخالص شكري إلى األساتذة المحكمين ألداتي ،لما قدموه من نصح
وارشاد وتوجيه .وال ننسى نن نتقدم نيضاً بالشكر الوافر للدكتور /محمود عبد المجيد عساف لما قدمه
لي من ارشادات منذ نن كانت هذه الرسالة فكرة.

والشكر والتقدير موصول إلى كافة اإلخوة الزمالل الذين قضيت معهم فترة الدراسة التي تبادلنا
فيها العلم والمنصعة والتعاون .وكل الشكر واالحترام إلى معلمي المدارم الذين عملت معهم وساعدوني

كثي اًر في تسهيل عملي ودراستي  .ونخي ًار نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل من
خالل تقديم كلمة ريبة نو دعوة مخلصة نو إحسام صادق ونرجو اهلل العلي القدير التوفيق.
واهلل ولي التوفيق

ت

الباحثة

ملخص الدراسة

درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي وعالقت ا بالنمو الم ني
لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا بوكالة الغوث في محافظات غز
الطالبة /إيمان علي الكومي

المشرف  /د .ص ي كما اَلغا
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف
اإلبداعي وعالقتها بالنمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا بوكالة الغو بمحافظات غزة،

ولتحقيق نهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصصي واألسلوب التحليلي ،وقامت بتصميم

استبانتين ،األولى تكونت من ( )30فقرة موزعة على ( )3مجاالت واالستبانة الثانية مكونة من

( )60فقرة موزعة على ( )5مجاالت ،حي

بلغت عينة الدراسة  340معلماً ومعلمة ،وتم تحليل

بيانات االستبانات للحصول على النتايج باستخدام برنامج المعالجات اإلحصايية (. )SPSS

وكانت النتايج كما يلي:

 يمووارم المختصووون التربويووون لكصايووات اإلشوراف اإلبووداعي موون وجهووة نظوور المعلمووين درجووةكبيرة ووزنهوا النسوبي ( ،)%72.4حيو

جوال مجوال الزيوارة الصوصية بووزن نسوبي (،)%74.1

ث ووم ال و ودورات التدريبي ووة بووووزن نسوووبي ( ،)%73ونخيو و اًر جو ووال الق و ورالات الموجه ووة بو وووزن نسو ووبي

(.)%69.7

 كما ينتج عنهوا فوروق ذات داللوة إحصوايية عنود مسوتوى داللوة ( ( ≥ 0.05بوين متوسوراتدرجووات تقوودير نفوراد العينووة لدرجووة ممارسووة المختصووين التربووويين لكصايووات اإلشوراف اإلبووداعي
تعزى لمتغير الجنم ،لصالح المعلمين الذكورفي الدرجة الكلية ،وفي مجال الدورات التدريبية

والقرالات الموجهة في حين ال توجد فروق في مجال الزيارة الصصية.

 واسوصرت النتووايج تقوودير النمووو المهنووي لمعلمووي المرحلوة األساسووية الوودنيا موون وجهووة نظوورهم يقووععند ( )%87.2وهي كبيرة جداً ،حي

جال مجال (التخرير) في نعلى مراتب النمو المهني

لمعلمووي المرحلووة األساسووية الوودنيا بوووزن نسووبي ( ،)%89.8يليووه مجووال (تقووويم الرلبووة) بوووزن
نس و ووبي ( ،)%88.1ث و ووم مج و ووال (مه و ووارة تربي و ووق ر اري و ووق الت و وودريم المناس و ووبة) ب و وووزن نس و ووبي

( ،)%87.5ثووم مجووال (ضووبر الصووف وادارتووه) بوووزن نسووبي ( ،)%87.1ونخيو اًر يووأتي مجووال
(استخدام تقنيات التعليم) بوزن نسبي (.)%83.3

 ونظهوورت انتووايج وجووود فووروق ذات داللووة إحصووايية عنوود مسووتوى داللووة ( ( ≥ 0.05بووينمتوسوورات درجووات تقوودير نفوراد العينووة لواقووع نموووهم المهنووي تعووزى لسوونوات الخدمووة فووي مجووال

ث

(اإلدارة الصووصية) والدرجووة الكليووة لصووالح (نكثوور موون  10سوونوات ) ،فووي حووين ال توجوود فووروق
تعزى إلى المتغيرات (الجنم ،المؤهل العلمي).

 .1وتبين وجود عالقة ارتبارية رردية موجبة ضعيصة بين درجة ممارسة المختصين لكصايات
اإلشراف اإلبداعي وبين درجة تقديرهم للنمو المهني ،حي

كان معامل االرتبار (.)0.223

واستناداً للنتائج السابقة توصي الباحثة بعد توصيات أهم ا:

 عقد دورات تدريبية للمختصين التربويين تركز على األخذ باالتجاهات المعاصرة لإلشرافالتربوي في كل مجال من مجاالته لترويره بما يتاللم مع الترورات والمستجدات العلمية
والتكنولوجية.

 عقد دورات تدريبية لمديري المدارم تركز على استخدام نساليب اإلشراف الحديثة ومتابعةنثر التدريب.

 -االستمرار في إجرال الدورات التدريبية لكافة المعلمين ومواصلة تنميتهم مهنياً.

 إرالع المعل مين على ما يستجد من خالل عقد لقالات بين المختصين التربويين والمعلمينإلرالعهم وتروير ندايهم.

 -ضرورة التعاون والتواصل بين و ازرة التربية والتعليم الصلسرينية ووكالة الغو

والجامعات

على تنمية كصايات المختصين التربويين المهنية من خالل عقد المؤتمرات والندوات؛ لزيادة

وعي المختصين باالتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي.

 -ضرورة اعتبار الدورات التدريبية معيار هام عند ترقية المعلم.
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Abstract
The Educational Specialists Degree of Practicing Creative Supervision
Competencies and Its Relationship with lower Elementary Teachers
Professional Development in UNRWA in Gaza Governorates
The researcher: Iman A. Al komi
Supervisor: Dr. Suhaib K. Al Aqha
The study aimed to identify the educational specialists efficiencies and
creative supervision degree and their relationship to the professional growth of
lower elementary teachers professional development in UNRWA in Gaza areas.
In order to achieve the study objectives the researcher used the analytical
descriptive method. Moreover the researcher designed two questionnaires, the
first one consisted of 30 items distributed on three domains and the second one
consisted of 60 items distributed on six domains.
The study sample consisted of 340 teachers and the questionnaires data
were analyzed using (SPSS) to get the product and the result were as the
following :
1. The degree of educational specialists practicing creative competencies up
to the level of 72.4%.
2. There is a statistical indication to the rate (≥ 0.05) between sample scores
averages in estimating the degree of educational specialists practicing
creative supervision competencies related to sex variable of the male
teachers in the domain of training courses and guided reading, whilst there
are no differences, in the domain of classroom visits.
3. The degree of lower elementary teachers professional development from
their point of view is (87.25) and it is very high.
4. There are statistical differences clues between the average of the sample
individual estimation degree to their professional status related to the
experience years, while there are no differences related to the variable (sex,
qualification).

ح

5. There is a direct correlation to the degree of positive practice of specialists
to supervise the creative competencies and professional growth among
teachers.
the precedent results the study recommended the following:
1. To convene courses for educational specialists focusing on employing
modern educational supervision trends in every domain and developing it
to be suitable for the scientific and technological developments.
2. To set up training courses for school principals focusing on using modern
educational supervision styles and follow up its impact.
3. To keep up in convening training courses for all the teachers to develop
them professionally.
4. To inform teachers and keep them updated about the recent development
through convening meetings with educational specialists.
5. To communicate, coordinate and cooperate with ministry of education
(PNA), UNRWA and universities to promote and develop the educational
specialists competencies by convening conferences and symposiums to
increase the specialists awareness with recent modern educational
supervision trends.
6. The need to take in consideration the training courses as an important
criterion in the subject of upgrading teachers.
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الفص اَلو

اإلطار العام للدراسة
مقدمة:

يشهد العالم اليوم تقدماً علمياً وتكنولوجياً هايالً ،وكان لهوذا التقودم نثور فوي ترووير جميوع

مج وواالت الحي وواة ،والمج ووال الترب وووي م وون نه ووم ه ووذه المج وواالت ،فأص ووبح م وون الض ووروري االهتم ووام
بعمليتي التعليم والتعلم ،لما لها من نثر في بنال األجيوال الصواعدة واعودادهم وتوأهيلهم للمسواهمة
في بنال المستقبل ومن هنا جالت نهمية وظيصة العوالملين فيهوا وخاصوة اإلشوراف التربووي لموا لوه

موون دور فووي مسوواعدة المعلمووين علووي النم وو الشخصووي والمهنووي لرفووع مسووتوي العمليووة التعليميووة
وتحقيق نهدافها .

ويعتبر اإلشراف التربوي جزلاً ال يتج نز من العملية التربوية ،بل يعتبر حجر الزاويوة فوي

تروووير العمليووة التعليميووة موون كافووة جوانبهووا ،فهووو يسوواعد المعلمووين علووى تحسووين نموووهم المهنووي
والشخص ووي باس ووتخدام نس وواليب إشو ورافية متنوع ووة ،كالزي ووارات الص ووصية وال ووورة التربوي ووة والحلق ووات

الدراسية والدورات التدريبية في ضول احتياجات المعلمين ومترلباتهم.

وذكوور نش ووان ( )1992نن مصهوووم اإلش وراف التربوووي ترووور فووي العقوودين الماضوويين حي و

كان وت

مهمة اإلشراف التربوي في بداية نشأته من خالل المراقبة والتصتية والذي كان يولي اهتمامه إلى

التأكوود موون نن المعلمووين يقومووون بواجبوواتهم ضوومن األروور والوسووايل المحووددة لهووم مسووبقاً ،ولكوون
اتضح نن هذا النوع من اإلشراف لم يكن قاد اًر على تحسين التعليم في المدارم؛ ألنه يبح

الشكل دون المضمون (نشوان.)241 :1992 ،

عن

قد تغير دور المشرف ونصبح ينظر إلى التوجيه بأنه عملية إنسوانية ديمقراريوة تعاونيوة،

تهدف إلى تروير العملية التعلمية ،وتحسين عمل المعلم وحل مصهووم التوجيوه بودالً مون التصتوية،
ويعتبور ذلووك خروووة فووي رريووق الترووور ،إن هووذا المصهوووم لإلشوراف يقوووم علووى نسووام التعوواون بووين

المش وورف م وون جه ووة والمعل ووم م وون جه ووة نخ وورى ،وه ووذا المصه وووم يو ورفض الص وورض والتس وولر ،ويحت وورم
االختالف في الرني ويعترف بالنصيحة الحقيقية لالجتهاد (عروي.)237 :2001 ،
ومووع الترووور العلمووي حوود

ترووور هايوول فووي فلسووصة اإلش وراف التربوووي المتمثلووة فووي التصتووية ممووا

ندى إلى ظهور فلسصة التوجيوه التربووي التوي ركوزت علوى تحسوين ندال المعلموين واعتبوارهم محوور العمليوة
التوجيهية.

واتخذ هذا الترور نشكاالً متنوعة من حيو

مصهوموه ونهدافوه ووظايصوه ،وبورزت اتجاهوات

إثرايي ووة معاصو ورة متع ووددة مث وول :اإلشو وراف اإلكلينيك ووي واإلرش ووادي والتر وووري واإلشو وراف المص ووغر
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واإلشوراف باألهووداف ،واالشوراف المتنوووع .وظهوور المصهوووم الحوودي

لإلشوراف التربوووي الووذي يركووز

على ربيعة التصاعل بين المشرف والمعلم ،األمر الوذي يترلوب مون المشورف القودرة علوى ممارسوة

الوونمر اإلش ورافي المناسووب الووذي يووؤدي إلووى تقبوول المعلووم لتغييوور سوولوكه التعليمووي لتحسووين تعلوويم

التالميذ (آل ناجي.)25 :2001 ،

والعمليووة اإلشورافية كووأي عمليووة تربويووة لهووا موودخالتها ومخرجاتهووا ،وموون هووذه الموودخالت:

المعلم ووين ،التالمي ووذ ،المن وواهج الد ارس ووية ،واإلمكان ووات المادي ووة والبيي ووة المحلي ووة ،الت ووي تتصاع وول م ووع

بعضها البعض.

ونظ اًر ألن االشوراف التربووي يمثول نحود نهوم نسواليب ترووير العمليوة التعليميوة ،فوال بود نن يسوعى
المش ورفون إلووى تهييووة البييووة التعليميووة المناسووبة التووي تقوووم علووى نسووام الثقووة المتبادلووة ،والتعوواون

الصووادق للرقووي بالعمليووة االش ورافية إلووى األفضوول ،ولكووي يعموول كوول موون المشوورف التربوووي والمعلووم
على تحقيق األهداف التعليمية المنشودة (البابرين.)223 :2005 ،
ولقد نجمع األدب التربووي علوى نن المعلوم هوو نسوام العمليوة التعليميوة فهوو قايود الصوف
وينبغي نن يكون لديه عالقات جيدة مع الرالب ،فالمعلم الذي ال يملك هذه العالقات يصقد القودرة

على قيادة السصينة ،فهو الذي يبح

عن األفكار الجديدة ويسعى ورال المعرفة والنمو المهني.

()HarcherHyle,1996:15

وعليه يقوم برنامج االشراف الناجح على نسام مون م ارعواة حاجوات المعلموين ،حيو

نن

الهوودف موون النمووو المهنووي للمعلووم هووو مسوواعدة المعلمووين علووى مواجهووة مشووكالتهم ،فهووم عووادة مووا
يختلصووون فووي إعوودادهم ،وخبوراتهم ،وقوودراتهم ،وميووولهم ،واسوتعداداتهم ،وظووروفهم العامووة .وموون هنووا

تختلف نساليب اإلشراف عليهم ،ومن يقوم بعملية اإلشراف يجب ان يتعورف إلوى الصوروق قبول نن
يبدن عملية اإلشراف ،والتخرير لنمو المعلمين (الصرح ،ودبابنة.)77 :2006 ،
فالمشرف يبدن العمل من حي

يقف المعلمون ،ويبدن مع حاجاتهم المشتركة ،وعليوه فو ن اهتماموه

بنمو المعلم يشمل جميع جهوده المتمثلة في التدريب نثنال الخدمة.

وعلووى الوورغم موون ترووور اإلشوراف التربوووي فووي مصهومووه وممارسوواته إال نن الد ارسووات التووي

تناولووت اإلشوراف التربوووي خووالل السوونوات الماضووية تشووير إلووى بعووض القصووور فووي عايوود اإلشوراف

الترب وووي ويرجو ووع هوووذا القصوووور إمو ووا إلوووى محدودي ووة األسووواليب اإلش و ورافية التوووي يس ووتخدمها بعوووض
المشرفين وقلة ندال بعض األساليب اإلشرافية المهمة في تنمية مهوارات المعلموين واموا إلوى تبواين
نرال المشرفين والمشرفات حول األدوار المرلوبة منهم.
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ومما سبق تبين نهمية هذه األساليب اإلشرافية من حي

ننها تصوتح مجواالً اموام المعلموين

لإلبووداع واالبتكووار ومووا ينووتج موون تصاعوول األفكووار نو حلووول للمشوواكل التووي تعتوورض عمليووة التعلوويم
وتنصيووذ هووذه األسوواليب يسووتدعي نن يكووون لوودى المشوورف التربوووي مهووارات خاصووة مثوول الحساسووية،

القوودرة علووى مشوواركة المعلمووين انصعوواالتهم واالتصووال والتواصوول واإللمووام بالمعرفووة المتعلقووة بووالتعليم
والووتعلم ،القوودرة علووى تيسووير الوقووت ،ويترلووب موون المشوورف نن يشووحذ الهمووة ويحوورك مووا عنووده موون
قدرات خالقة ،والمشرف المبدع يعمل على تحرير العقل واستثمار قودرات ومواهوب المعلموين إلوى

نقصى مدى ممكن في تحقيق األهداف التربوية.

فووي ضووول ماسووبق الحظووت الباحثووة مووا لإلش وراف التربوووي موون نهميووة كبي ورة فووي العمليووة

التربويووة وم ووال لإلشو وراف اإلب ووداعي بالتحدي وود م وون نهميووة ف ووي ه ووذا العص وور ال ووذي يتص ووف بالتق وودم
والترور التكنولوجي السريع مما يستلزم وجود المشرف التربوي المبدع.

وبنوال علوى ذلوك توري الباحثوة نن مشوكلة اسوتخدام نسواليب اإلشوراف التربووي اإلبوداعي

تستدعي إعادة النظور فوي عمليوة اإلشوراف بحود ذاتهوا وتشوخيص واقوع اسوتخدامها ومودى تأثيرهوا
على العملية التعليمية وخاصة علوى النموو المهنوي للمعلموين والمعلموات ،وذلوك لحاجوة المعلموين

إلى التنوع في نساليب اإلشراف ،باعتبار نن المعلم مسيول عن تنمية شخصيات رالبه وجعلهوا

قوية فوي مختلوف نبعادهوا قوادرة علوى ممارسوته الحيواة والتعامول اإليجوابي موع النوام وهوو الموؤثر
األول فوي الوتعلم فانبثقوت مشوكلة هوذا البحو

والتوي تتمثول فوي التعورف إلوى( :درجوة ممارسوة

المختصوووين التربوووويين لكصايو ووات اإلش و وراف اإلبوووداعي وعالقتهو ووا بو ووالنمو المهنو ووي لمعلمو ووي المرحلو ووة

األساسية الدنيا).

مشكلة الدراسة:
من خالل عمل الباحثة معلمة للمرحلة األساسية الودنيا مودة تزيود عون عشورة نعووام ،ومون

واقووع عملهووا كمختصووة (مش ورفة) تربويووة للمرحلووة األساسووية الوودنيا فووي وكالووة الغووو الدوليووة وموون
خووالل احتكاكهووا المسووتمر بووالمعلمين والمش ورفين ،واسووتكماالً لجهووود البوواحثين فووي مجووال االش وراف

التربوووي ،تلمسووت الباحثووة نن هنوواك حاجووة ملحووة لتروووير اإلش وراف التربوووي وذلووك اسووتناداً إلووى
محاوالت ورغبة و ازرة التربية والتعليم ،ووكالة الغوو فوي التحودي

والترووير ومواكبوة المسوتجدات

العلمي و ووة والتكنولوجي و ووة والتربوي و ووة العالمي و ووة وانس و ووجاماً م و ووع توص و وويات الب و وواحثين بض و وورورة األخ و ووذ

باالتجاهات المعاصرة لإلشراف التربوي في كول مجوال مون مجاالتوه واالسوتصادة منهوا فوي تروويره،
وما لإلشراف االبداعي من نهمية كبيرة في العملية التربوية في هذا العصور الوذي يتصوف ويتسوم

بالتغيرات في كافة المجاالت ولكي نرتقي وننمي القدرات المهنية لدى معلمينا.
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ج ووالت فكو ورة ه ووذه الد ارس ووة محاول ووة للتع وورف إل ووى درج ووة ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين

لكصايات اإلشراف اإلبداعي وعالقتهوا بوالنمو المهنوي لمعلموي المرحلوة األساسوية الودنيا بمحافظوات
غزة بوكالة الغو الدولية

أسئلة الدراسة:
تتمحور أسئلة الدراسة في السؤا الرئيس وهو:
مــا درجــة ممارســة المختصــين التربــويين لكفايــات اإلشـراف اإلبــداعي وعالقت ــا بــالنمو الم نــي
لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا بوكالة الغوث في محافظات غز ؟
وينبثق من السؤا الرئيسي اَلسئلة الفرعية التالية:
 -1م ووا درج ووة تق وودير معلم ووي المرحل ووة األساس ووية ال وودنيا لممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات
اإلشراف اإلبداعي؟

 -2ه وول توج وود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية عن وود مس ووتوى دالل ووة ( ) ≥ 0.05ب ووين متوس وورات
تقووديرات نفوراد العينووة لدرجووة ممارسووة المختصووين التربووويين لكصايووات اإلشوراف االبووداعي تعووزى

للمتغيرات (الجنم ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،التخصص في الثانوية)؟

 -3م ووا درج ووة تقو ودير معلم ووي المرحل ووة األساس ووية ال وودنيا لواق ووع نم وووهم المهن ووي لوكال ووة الغ ووو ف ووي
محافظات غزة؟

 -4ه وول توج وود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية عن وود مس ووتوى دالل ووة ( ) ≥ 0.05ب ووين متوس وورات
درجووات تقوودير نف وراد العينووة لواقووع نموووهم المهنووي تعووزى للمتغي ورات(:الجنم ،المؤهوول العلمووي،
سنوات الخدمة ،التخصص في الثانوية)؟

 -5هل توجود عالقوة ارتباريوة دالوة احصوايياً عنود مسوتوى داللوة ( ) ≥ 0.05بوين درجوة تقودير
نفراد العينوة لممارسوة المختصوين التربوويين لكصايوات اإلشوراف االبوداعي ودرجوة تقوديرهم لواقوع
نموهم المهني؟

فروض الدراسة:

ينبثق عن السؤا الثاني الفروض التالية:

 -1ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية بووين متوسوورات درجووات تقوودير المعلمووين لمسووتوى درجووة
ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي تعزى لمتغير الجنم (ذكور-إنا )
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 -2ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية بووين متوسوورات درجووات تقوودير المعلمووين لمسووتوى درجووة
ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات اإلشو وراف اإلب ووداعي تع ووزى لمتغي وور المؤه وول العلم ووي

(بكالوريوم فأقل-ماجستير فأعلى)

 -3ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية بووين متوسوورات درجووات تقوودير المعلمووين لمسووتوى درجووة
ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي تعزى لمتغير السنوات الخدمة (نقل

من 5سنوات 10-5 ،سنوات ،نكثر من  10سنوات).

 -4ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية بووين متوسوورات درجووات تقوودير المعلمووين لمسووتوى درجووة
ممارسووة المختصووين التربووويين لكصايووات اإلش وراف اإلبووداعي تعووزى لمتغيوور تخصووص الشووهادة

الثانوية (علوم-آداب).

وينبثق عن السؤا الرابع ،الفرضيات التالية:
 -1ال توجوود ف ووروق ذات دالل وة إحص ووايية بووين متوس وورات درجووات تق وودير نف وراد العين ووة لواق ووع
نموهم المهني تعزى للجنم (ذكور-إنا )

 -2ال توجوود ف ووروق ذات داللووة إحص ووايية بووين متوس وورات درجووات تق وودير نف وراد العين ووة لواق ووع
نموهم المهني تعزى للمؤهل العلمي (بكالوريوم فأقل-ماجستير فأعلى)

 -3ال توجوود ف ووروق ذات داللووة إحص ووايية بووين متوس وورات درجووات تق وودير نف وراد العين ووة لواق ووع

نموهم المهني تعزى لسونوات الخدموة (نقول مون 5سونوات 10-5 ،سونوات ،نكثور مون 10

سنوات).

 -4ال توجوود ف ووروق ذات داللووة إحص ووايية بووين متوس وورات درجووات تق وودير نف وراد العين ووة لواق ووع
نموهم المهني تعزى للشهادة الثانوي (علوم-آداب).
وينبثق عن السؤا الخامس ،الفرضية التالية:
توجوود عالقووة ارتباريووة دالووة احصووايياً عنوود مسووتوى داللووة ( ) ≥ 0.05بووين درجووة تقوودير نف وراد
العينووة لممارسووة المختصووين التربووويين لكصايووات اإلش وراف االبووداعي ودرجووة تقووديرهم لواقووع نموووهم

المهني .
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أهداف الدراسة:
تحددت نهداف الدراسة في:
 -1التع وورف إلو وى درج ووة تق وودير معلم ووي المرحل ووة األساس ووية ال وودنيا لممارس ووة المختص ووين الترب ووويين
لكصايات اإلشراف اإلبداعي.

 -2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللوة إحصوايية عنود مسوتوى داللوة ( ) ≥ 0.05بوين
متوسو وورات درجو ووات تقو وودير نف و وراد العينو ووة لممارسو ووة المختصو ووين التربو ووويين لكصايو ووات اإلش و وراف

االبداعي تعزى إلى المتغيرات(:الجنم ،المؤهل التربوي ،سنوات الخدمة).

 -3التعرف إلى درجة تقدير معلمي المرحلة األساسية الدنيا لواقع نموهم المهني.

 -4الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللوة إحصوايية عنود مسوتوى داللوة ( ) ≥ 0.05بوين
متوسوورات درجووات تقوودير نف وراد العينووة لواقووع نموووهم المهنووي تعووزى إلووى المتغي ورات(:الجنم،

المؤهل التربوي ،سنوات الخدمة).

 -5تحديوود العالقووة بووين درجووة تقوودير ارتباريووة دالووة احصووايياً بووين درجووة تقوودير نف وراد العينووة لدرجووة
ممارسة

المختصين التربويين لكصايات اإلشراف االبداعي ودرجة تقديرهم لواقع نموهم المهني.

أهمية الدراسة:
تظهر نهمية هذه الدراسة من خالل:
 .1نهميووة الموض وووع باعتبوواره يجس وود روح العص وور الووذى نعيش ووه الي وووم وهووو عص وور التكنولوجي ووا
واكتشاف الثروات البشرية واالستثمار في القادر علوى اإلبوداع منهوا ،حيو

تحواول لصوت ننظوار

المعنيين في الميدان التربوي إلى ضرورة الوعي بقيمة الشخص المبدع ونهمية اسوتثمار قد ارتوه

وراقاته تحت تشجيع وتوجيه مهني يقوم به خبير.

 .2تزوي وود المهتم ووين بمج ووال الت وودريب الترب وووي ب ووأبرز المج وواالت اإلبداعي ووة م وون خ ووالل ممارس ووة
األسوواليب اإلش ورافية التووي تسوواعد علووى تنميووة هووذه القوودرات لوودى المختصووين التربووويين بشووكل

يمكنهم من تصجير راقاتهم اإلبداعية وتوظيصها لصالح العملية التربوية.

 .3قد تسهم نتايج الدراسة في تقديم إضافة جديدة في مجال اإلشراف التربوي من خالل اظهوار
نثر اإلشراف االبداعي على النمو المهني.

 .4رف وود المكتب ووة الصلس وورينية بد ارس ووة ق وود تعتب وور األول ووى م وون نوعه ووا – ف ووي ح وودود عل ووم الباحث ووة-
فتصبح مرجعاً مهماً للدارسين والمهتمين.
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 .5قد تصيد المسؤولين عون االشوراف التربووي فوي وكالوة الغوو وو ازرة التربيوة والتعلويم مون خوالل
االستناد على نتايجها في تروير منظومة اإلشراف التربوي.

 .6قد يستصيد منها المشرفون التربويون مون خوالل فهمهوم ألدوارهوم الحقيقيوة وترووير ممارسواتهم
بما يساعد في تنمية المعلمين مهنياً.

حدود الدراسة:
 حــد الموضــوع :التعوورف إلووى درجووة ممارسووة كصايووات اإلشوراف اإلبووداعي للمختصووين التربووويينوالمتمثلو ووة فو ووي المجو وواالت التاليو ووة (الزيو ووارة الصو ووصية ،الق و و اررات الموجهو ووة ،الو وودو ارت التدريبيو ووة،

واللقالات التربوية) ،وعالقتها بالنمو المهني للمعليمن.

 الحد البشري :عينة ممثلة من معلمي المرحلة األساسية الدنيا بوكالة الغو بمحافظات غزة. -الحد المكاني :تم تربيق ندوات الدراسة في محافظات غزة.

 -الحد المؤسسي :المدارم األساسية الدنيا التابعة لوكالة الغو بمحافظات غزة.

 الحــد الزمــاني :تووم تربيووق الشووق الميووداني موون هووذه الد ارسووة فووي نهايووة الصصوول الد ارسووي الثووانيللعام الدراسي 2016-2015م.

مصطلحات الدراسة:
اإلشراف لغة :
ف ووي المعجوووم الوس ووير (1400هو و و  )479 :ي وودل معنو ووى اإلشو وراف علوووى العل ووو واالرتصووواع

والترلووع والمجوود ،فيقووال :نشوورف علووى الشوويل ،نى عووال وارتصووع وارل وع موون فوووق ،ونشوورف علووى
الشيل ،نى عال وارتصع وارلع من فوق ،ونشرف على الشيل نى تواله وتعهده.
وفي مختار الصحاح (2003م )322 :نشرف المكان :عاله ونشرف عليه ارلع عليه من فوق.
واإلشراف إصطالحاً:
هو "عملية تعاونية قيادية ديمقرارية منظمة ،تعنى بالموقف التعلمى بجميع عناصره من
مناهج ووسايل ونساليب وبيية ومعلم ورالوب وادارة ،وتهودف إلوى د ارسوة العوامول الموؤثرة فوي ذلوك

الموق ووف وتقييمه ووا للعم وول عل ووى تحس ووينها وتنظيمه ووا م وون نج وول تحقي ووق نه ووداف العملي ووة التعليمي ووة

التعلمية (الرعاني.)19 :2005 ،
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نو هووو "تلووك العمليووة المخررووة المنظمووة الهادفووة إلووى مسوواعدة العوواملين التربووويين علووى

اموتالك مهووارات تنظوويم تعلووم الرلبووة بشووكل يووؤدي إلووى تحقيووق األهووداف التعليميووة والتربويووة وتكووون
على هيية نظام له مدخالته وعملياته ومخرجاته (نبو عابد.)14 :2005 ،
اإلبداع لغة:
مش ووتق م وون الصع وول (نب وودع) حيو و

ج ووال ف ووي مخت ووار الص ووحاح ( 2003م) نب وودع الش وويل:

اخترعه ال على سابق مثال { اهلل بديع السموات واألرض ني (مبدعهما).
واإلبداع اصطالحاً:

هو "مزيج من القدرات واالستعدادات والخصايص الشخصية ،التي إن وجدت فوي بييوة

مناسبة ،ف نها تجعل الصرد نكثر إحساساً بالمشكالت ،ومرونوة فوي التصكيور ،وانتاجواً لألفكوار التوي
تتميز بالغ ازرة ،واألصالة ،مقارنة بخبراته الشخصية نو خبرات نقرانه" (جروان.)21 :2009 ،

اإلشراف اإلبداعي:
يعرفه السخنى وآخرون( )2012بأنه :مزيج من عناصر الرريقتين الديمقرارية والعلمية.

ويحتاج المشرف في هذا النوع إلى العديد من الصصات الشخصوية الهاموة منهوا الصوبر -اللباقوة-
مرونوة التصكيور -الثقوة بقد ارتوه المهنيووة -التواضوع -الرغبوة فوي الووتعلم مون اآلخورين واالسوتصادة موون
خبراتهم -وفهم النام وااليمان بقدراتهم ،والرؤية الواضحة الشاملة لألهداف التربوية.

(السخنى وآخرون.)102 :2012 ،

ويعرف ووه ع وواية ( )2008بأن ووه يعم وول عل ووى تحري وور الصك وور واإلرادة وار ووالق الراق ووة عن وود

المعلمين الستثمار قدراتهم ومواهبهم إلى نقصى مدى ممكن في تحقيق األهداف التربوية.

(عاية.)69 : 2008 ،
وتعرفه الباحثة إجرائياً في هـذ الدراسـة بأنوه (:مجموعوة الممارسوات التوي تغوذي النشوار

اإلبووداعي وترلووق الراقووات االبداعيووة عنوود المعلووم والتووي يقوووم بهووا المخووتص التربوووي فووي زيا ارتووه
وتوجيهه للمعلمين في ارار مون الثقوة والمرونوة) ،والوذي تتحودد درجوة ممارسوة كصاياتوه مون خوالل

استجابات نفراد العينة على نداة الدراسة الحالية.
المختص التربوي:
التعريف الحدي

لألونروا للمختص التربوي بأنه هو :الشخص المسؤول عن تقديم الدعم

الصني لكافة المعلمين العاملين في المنرقة التعليمية التابعة له وذلك لتوفير تعليم جامع ذو جوودة
عاليووة لالجيووين الصلسوورينيين و مهمتووه متابعووة ودعووم النمووو المهنووي للعوواملين مووع موودير المدرسووة
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لتر و وووير الممارس و ووات الص و ووصية واالرتق و ووال ببيي و ووة التعل و وويم وال و ووتعلم (دايو و ورة المو و ووارد البش و ورية ،وكال و ووة

الغو .)2015،
النمو الم ني:

وتعرفووه الباحثوة إجراييواً بأنووه" :عمليووة تنميووة مسووتمرة لمصوواهيم المعلووم ومها ارتووه األداييووة تسوواعده

علوى ترووير ورقووى ممارسواته المهنيوة بدرجووة عاليوة ،وتعموول علوى تلبيوة حاجاتووه لتحقيوق األهووداف

المرجوووة للعمليووة التربويووة ،والووذي يتحوودد واقعووه موون خووالل اسووتجابة نفوراد العينووة علووى نداة الد ارسووة
الحالية.

تعريف وكالة الغوث الدولية

هي إحدى وكاالت هيية األمم المتحودة متخصصوة ب غاثوة وتشوغيل الالجيوين الصلسورينيين

وتوم إنشوواؤها بعوود موافقووة الجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة فووي قرارهووا رقووم  302الصووادر فووي الثووامن
من كانون نول لسنة 1949م لتقديم خدمات تعليمية وصحية وغذايية لالجيين الصلسرينيين.

(مكتب اإلعالم التابع لألونروا ،عمان)2 :1995 ،

محافظات غز
هو المنرقة الجنوبيوة مون السواحل الصلسوريني علوى البحور األبويض المتوسور ،وهوو علوى

شووكل ش ورير ضوويق شوومال شوورق شووبه جزي ورة سووينال يشووكل تقريب واً  %1.33موون مسوواحة فلسوورين

التاريخيو ووة ،ويغرو ووى مسو وواحة  360كيلو ووو مت و و اًر مربع و واً برو ووول  41كيلو ووومتر وعو وورض يت و وراوح بو ووين
( )15 -5كيلو متر ،ويحدها الخر األخضر شماالً شرقاً بينما تحده مصر من الجنوب الغربي.

(و ازرة التخرير والتعاون الدولي .)14 :1997

المرحلة اَلساسية الدنيا

وتنقسم في فلسرين إلى :

 المرحلــة اَلساســية الــدنيا :تضووم الصووصوف موون ( )4-1يلتحووق التلميووذ بالصووف األول فيهوواعند بلوغه ست سنوات من العام.

 المرحلة اَلساسية العليا :وهي تضم الصصوف ()10-5تعرفهووا (و ازرة التربيووة والتعلوويم )1998 ،بأنهووا " :المرحلووة األول وى موون التعلوويم العووام التووي
تصنع اللبنات األساسية لكل المهارات الالزمة لمواصولة التعلويم ولمواجهوة الحيواة العمليوة فوي نقول
مستوى إن لزم األمر لتلك المرحلة األساسية .
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 -1مفهوم اإلشراف التربوي.
 -2أهداف اإلشراف التربوي.
 -3أهمية اإلشراف التربوي.
 -4أساليب اإلشراف التربوي.
 -5مهام المشرف التربوي.
 -6اإلشراف التربوي في فلسطين .
 -7مفهوم اإلبداع وعناصره .
 -8مقومات ودوافع ومستويات والعوامل المؤثرة فيه.
 -9اإلشراف اإلبداعي مفهومه وأهدافه وسماته .
 -11المشرف المبدع سماته  ،المبادئ التي يسعى لتطبيقها مع
المعلمين.
 -11وسائل اإلبداع التقنية في اإلشراف التربوي.

 المحور الثاني /النمو المهني للمعلم
 -1أهداف النمو المهني
 -2مجاالت النمو المهني
 -3العوامل المؤثرة في عمل المعلم

الفص الثاني
اإلطار النظري للدراسة
المبحث اَلو  :اإلشراف اإلبداعي:
مقدمة:
يعوود اإلش وراف التربوووي موون نه ووم الوودعايم التووي تسووتند إليهووا عمليووة التعلوويم والووتعلم  ،فهووو
بمثاب ووة ال ارع ووي لتل ووك العملي ووة بجمي ووع جوانبه ووا وعناص وورها المتمثل ووة ف ووي الرال ووب والمعل ووم واإلدارة

المدرسية وذلك من خالل تحسينها ومعرفة ما يكتنف العملية التربويوة مون إيجابيوات ويعمول علوى
تعزيزهووا ،ومووا بهووا موون سوولبيات ويعموول علووى تعووديلها وترويرهووا وتحقيقهووا م ون خووالل آليووة محووددة
تساهم في إنجازها.

و عليووه ،تهوودف عمليووة اإلش وراف التربوووي إلووى العموول علووى تحسووين العمليووة التربويووة موون
خووالل مسوواندة ومسوواعدة المعلمووين موون دور نساسووي فووي خدمووة الرلبووة ،فموون خووالل هووذا اإلشوراف
يس ووتريع ت ووذليل جمي ووع الص ووعوبات الت ووي تو وواجههم ليتمكنو ووا م وون تنصي ووذ المنه وواج المق ووررة وتحقي ووق

األهداف التربوية المرسومة.

أوَلً مف وم ونشأ اإلشراف التربوي:
فووي الوقووت الووذي كووان ينظوور فيووه إلووى "التعلوويم" ننووه عمليووة نقوول المعلومووات موون المعلمووين إلووى

المتعلموين ،وكووان "اإلشوراف التربوووي" يضووع فووي سوولم اهتماماتووه التأكيود علووى تمكووين المعلمووين موون
هذا الودور ،واتقوانهم لهوذه المهموة؛ فكوان "الوتعلم" يعنوي تلقوي الموتعلم المعوارف والمعلوموات ،وكوان
"التعليم" يعني القدرة على نقل المعوارف والمعلوموات مون المعلموين إلوى المتعلموين ،وكانوت عمليوة
"اإلشوراف التربوووي" تقتصوور علووى تقوديم التوجيهووات والتعليمووات للمعلمووين ،فوي إرووار موون االتصووال

الذي ينقصه الحوار والتصاعل بين المعلمين والموجهين في نغلب األحيان.
لكن اإلشراف الحدي

اليوم ال يعني ارشاداً للمعلمين وتوجيهاً لهوم ،بقودر موا يعنوي دعمواً لهوم

ومساعدتهم ومشاررتهم المسؤولية.

وقد نشوأت فكورة اإلشوراف مون الحاجوة إلوى زيوارة المودارم والتعورف إلوى المعلموين ورورق

التدريم التي يمارسونها ،وقد ندت هذه النشوأة إلوى ظهوور التصتوية وهوي العمليوة التوي كوان يقووم
بهووا شووخص بزيووارة المعلمووين لالرووالع علووى جوانووب الضووعف عنوودهم ،لكوون االش وراف اليوووم يموور
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بمرحلة انتقالية ،فهو في وضعه اليووم ال يشوبه بوجوه مون الوجووه موا كوان عليوه منوذ ربوع قورن مون

الزمن نو يزيد ،بل إن التشابه بينه وبين التوجيه الذي كان سايداً ليم سوى تشابه رصيف للغاية

(الصرح ودبابنة.)17 :2015 ،

وقوود تنوعووت تعريصووات اإلش وراف التربوووي بتنوووع الصلسووصات والنظريووات والم ارحوول ،واختلصووت

بوواختالف نظ ورتهم إليووه والمووامهم بجوانبووه وتحلوويلهم إلروواره ومضوومونه ،فموونهم موون جعلووه مقتص و اًر
على التعليم داخل الغرفة الصصية وتقدير عمل المعلمين ،ومنهم من جعلوه يمود المعلوم بموا يحتواج

إليووه موون مسوواعدة ،وموونهم موون جعلووه يسووتهدف التالميووذ فووي جميووع الم ارحوول بمسووتوى نفضوول موون
الخدمات التربوية.
اإلشراف لغ ًة:

لقد ورد معنى اإلشراف في( لسان العرب) ب و :مون شورف  :ني صوار ذا شورف وعوال فوي

دين ودنيا.

نشرف الشيل  :ني عال وارتصع وانتصب .

المشرف  :المكان الذي تشرف عليه وتعلو مشارف األرض نعاليها .

نشرف على الشيل ني ارلعت عليه من فوق ( ابن منظور.)137 :1968 ،
اإلشراف اصطالحاً :

هوو "عمليووة مخررووة ومنظمووة تهودف إلووى مسوواعدة المعلمووين والرلبوة علووى امووتالك مهووارة

تنظيم تعلم التالميذ بشكل يؤدي إلى تقييم األهداف التعليمية والتربوية "

( دياب.)150 :2001،
نو هو "عملية اتصال إنساني تبادلية وتشاركية  ،وهي تعني بالموقف التعليمي التعلمي،

بجميع عناصره من مناهج ووسايل وبيية ومعلم ورالب ،وتهدف د ارسوة العوامول الموؤثرة فوي ذلوك
الموقف وتقييمها للعمل على تحسينها وتنظيمها من نجل تحقيق نفضل ألهداف التعليم والتعلم"

( عليان.)14 :2002،

ويعرف بانه "العملية المخررة والمنظمة الهادفة إلى مساعدة الموديرين والمعلموين علوى

امتالك مهارات تنظيم تعلم الرلبة بشكل يوؤدي إلوى تحقيوق األهوداف التعليميوة التعلميوة ،وبالتوالي

فاإلشو وراف الترب وووي ه ووو خدم ووة فني ووة متخصص ووة ،يق وودمها المش وورف الترب وووي إل ووى المعلم ووين ال ووذين
يعملون معه ،بهدف تحسين العملية التعليمية التعلمية".

(و ازرة التربية والتعليم العالي الصلسرينية )15 :2003،
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او هووو "مجموعووة موون األنشوورة المدروسووة التووي يقوووم بهووا تربويووون مختصووون لمسوواعدة

المعلم ووين عل ووى تنميوووة ذواته ووم ،وتحس ووين ممارسو وواتهم التعليمي ووة والتقويمي ووة داخو وول غرف ووة الصوووف
وخارجهووا ،وتووذليل جميووع الصووعوبات التووي توواجههم ،ليتمكنووا موون تنصيووذ المنوواهج المقووررة ،وتحقيووق
األهداف التربويوة المرسوومة ،بهودف إحودا

تغيورات مرغوبوة فوي سولوك التالميوذ ور اريوق تصكيورهم

فيصبحوا قادرين على بنال مجتمعهم ،والدفاع عن ورنهم" (رافة. )10 : 2004،

"عمليووة قياديووة ديمقراريووة تعاونيووة منظمووة ،تعنووي بووالموقف التعليمووي بجميووع عناصوره موون

منوواهج ،ووسووايل ،ونسواليب ،وبييووة ،ومعلووم ورالووب وادارة وتهوودف إلووى د ارسووة العواموول المووؤثرة فووي
ذلك الموقف وتقييمها للعمل على تحسينها وتنظيمها من نجل تحقيق نهداف العملية التعليمية"

(الرعاني .)19 :2005،

ننه :جهد إلثارة وتنسيق وتوجيه نمو المعلمين فردياً وجماعياً ( رمزي)75 :2005،
ننه  :عملية تربوية تهدف إلى مد يد العوون والمسواعدة للمعلوم والرالوب مون نجول ترووير

وتسووهيل عمليتووي التعلوويم والووتعلم بجميووع نبعادهووا وتحقيووق نمووو التالميووذ الصكووري والمعرفووي والنصسووي
والعارصي من خالل المجاالت التربوية (المغذي.)18 :2006 ،
بأنووه" :عمليووة تركووز علووى النهوووض لتحسووين عمليتووي التعلوويم والووتعلم كليتهمووا ممووا يسووتلزم

التش وواور واإلنس ووانية والش وومول ف ووي التنس وويق والتوجي ووه لنم ووو المعلم ووين فو ووي اتج وواه يس ووتريعون في ووه
استخدام ذكال الرلبة ونن يحركوهم إلى نغنى ونذكوى إسوهام فاعول فوي المجتمع وفي العوالم الوذين

يعيشون فيه"( حلم والعاجز.)24 : 2009،

ننه :العملية المخررة والمنظمة والهادفوة إلوى مسواعدة الموديرين والمعلموين علوى اموتالك

تنظيم تعلم الرلبة بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التربوية ( لهلبت.)8 :2010 ،
وعلى ذلك ،ومن خال التعريفات السابقة استخالص مايلي :
 -بان االشراف التربوي هو عملية ديمقرارية تعاونية ررفاها المشرف والمعلم.

 -عملية تهدف إلى اكتشاف وتصهم نهداف التعليم ومساعدة المعلم لتقبل هذه األهداف.

 المشرف في هذه العملية قايد تربوي يهتم بنمو المعلم وتروره ومساعدته على حل مشكالته. عملية ال تهدف إلى احداالموقف التعليمي كله.

التغيير فوي سولوك المعلوم التعليموي فقور ،بول إحودا

التغييور فوي

وت وورى الباحث ووة نن اإلشو وراف الترب وووي" :عملي ووة منظم ووة ومخرر ووة وتعاوني ووة ته وودف إل ووى
تحسين الناتج التعليمي من خالل تقوديم الخبورات المناسوبة للمعلموين والعواملين فوي المودارم بغيوة
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تحسووين مهوواراتهم وترويرهووا ،والعموول علووى تهييووة اإلمكانووات والظووروف المناسووبة للتوودريم الصعووال،

مما يؤدي إلى تحقيق نهداف العملية التعليمية التعلمية".

ثانياً أهداف اإلشراف التربويThe Objectives of Educational Supervision:
يهدف اإلشراف التربوي بشكل عام إلى تحسوين عمليوة التعلويم والوتعلم مون خوالل تحسوين

جميووع العواموول المووؤثرة عليهووا ،ومعالجووة الصووعوبات التووي تواجههووا وتروووير العمليووة التعليميووة فووي
ضول األهداف التي تضعها و ازرة التربية والتعليم العالي الصلسرينية والصلسصة التربوي السايدة.

ولتحقيق الهدف العام لإلشراف التربوي تتناسق مجموعة من األهداف الصرعية فيموا بينهوا

وتتكامل ،لكنها تختلف فيما بينها باختالف ظروف البيية واألهوداف التوي يضوعها النظوام التربووي
في المجتمع ،وفيما يلي نهم نهداف اإلشراف التربوي:


تقويم وتنمية العملية التربوية التعليمية في جميع عناصرها.



توفير مترلبات المدارم من الكصايات البشرية والتجهيزات الالزمة.



مساعدة المدرم على النمو المهني وتحسين مستوى ندايه.





االهتمام بالنمو الكامل للتلميذ علمياً وحياتياً.

إكمال تعزيز عمل المدرم ومدير المدرسة في خدمة العملية التعليمية.

إيجاد الدافعية لدى المعلم والرالب تعليمياً وتعلماً.



تروير الخبرات والمهارات في مجال التعليم.



تروير النمو المعرفي عن رريق البحو والنشرات والندوات.



اإلشراف على سالمة اختبارات تقويم الرالب.



معالجة حاالت الضعف والصروقات الصردية لدى الرالب.



تشجيع المحسنين وتشخيص المتواكلين والمقصرين إلصالحهم.



تقسيم المعلمين إلى فيات من حي



تيسير استصادة المدارم من وسايل التكنولوجيا والتعليم الحدي .



الحاجة إلى الخدمات العالجية المناسبة لهم.

إعداد التقارير الدورية واجرال الدراسات واإلحصالات للتقويم والمعالجة
( القرة.)39 :2010،

وقد ذكر الجبار ( )2008أهداف اإلشراف التربوي كالتالي:
 مساعدة المدرسين علوى تشوخيص موا يلقواه الروالب مون صوعوبات فوي عمليوة التعلويموفي رسم الخرة لمواجهة هذه الصعوبات والتغلب عليها .
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 تنميو ووة االنتمو ووال لمهنو ووة التربيو ووة والتعلو وويم واالعت و وزاز بهو ووا واب و وراز دورهو ووا فو ووي المدرسو ووةوالمجتمع

 -تنصيذ الخرر التي تضعها الو ازرة ميدانياً.

 تحقيق االستخدام األمثل لإلمكانات المتاحة بشرياً وفنياً ومادياً حتى يمكن استثمارهابأقل جهد ونكبر عايد.

 العم وول عل ووى ترس وويج الق وويم واالتجاه ووات التربوي ووة ل وودى الق ووايمين عل ووى تنصي ووذ العملي ووةالتعليمية في الميدان.

 النهوض بمستوى التعليم وتقوية نساليبه للحصول على نفضل مردود للتربية . -تحقيق التعاون بين العاملين في المدرسة لتحقيق نهدافهم المشتركة .

 مسوواعدة المعلمووين علووى الوقوووف علووى نحسوون الروورق التربويووة واالسووتصادة منهووا فوويتدريم موادهم وارالعهم على كل جديد في ميدان تخصصهم.

 العمل على تنسيق البرامج التعليمة لتحسين العملية التربوية . -الكشف عن حاجات المعلمين (الجبار.)53 :2008،

وقد ذكر حسين وعوض اهلل ( )2006أهداف اَلشراف التربوي بأن ا:
ن.

إحوودا

التغييوور والتروووير التربوووي موون قبوول المشوورف التربوووي ،فهووو قووادر علووى االرووالع

علووى المسووتحدثات التربويووة وخالصووة األبحووا

ممووا يجعلووه قوواد اًر علووى تربيقهووا وتجريبهووا

وارالع المعلمين عليها ،ومساعدتهم على ممارسة األساليب واألفكار الجديدة.

ب .تحسووين الظووروف المدرسووية وذلووك موون خووالل تحسووين عالقووة المعلمووين بعضووهم بووبعض،
وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ الق اررات المتعلقة ب دارة المدرسة.

ت .توضيح نهداف التربية.

 .الربر بين المواد الدراسية وتحقيق االنسجام في جميع عناصر المنهاج المختلصة.

ج .بنال قاعدة نخالقية بين المعلمين نساسها التصاعل اإليجابي والعمل الجماعي بين كل من
المشرف والمعلمين والرالب بحي

تضع هذه العالقة نصووالً لمهنوة التودريم قايموة علوى

االحترام والتعاون (حسين وعوض اهلل .)24-23 :2006،

وترى الباحثة نن األهداف السابقة تتنواول اإلشوراف التربووي كعمليوة متكاملوة تموم جميوع

جوانووب العمليووة التعليميووة موون خووالل اتجاههووا نحووو تروووير ندال المعلووم ،بمووا يوونعكم علووى تحسووين
مسوتوى الرلبوة فضوالً عون تعرضوها للمنهوواج الد ارسوي ،وابوراز دور المشوورف التربووي نحوو محتوووى
المنهاج ،وتذليل العقبات التي تعترض تنصيذه.
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كما أشار عطوي( )2004إلى اَلهداف التالية :
 تروووير الموونهج المدرسووي موون حيوالتعليم والتعلم ونسلوب التقويم .

األهووداف والمحتوووى واألسوولوب الووذي يتبووع فووي عمليووة

 تنظيم الموقف التعليمي التعلمي.-

مساعد المعلمين في تنمية قدراتهم وكصايتهم لبلوغ األهداف التربوية .

 -إحدا

التغيير والتروير التربوي .

 -تحسين الظروف والبيية المدرسية .

 تروير عالقة المدرسة مع البيية المحلية (عروي .)232 :2004،وبنال على ما سبق تتبني الباحثة مجموعة األهداف التالية والتي يمكون نن تحقوق إشورافاً

تربوياً إبداعياً وهي:
-

تحسين وتروير الموقف التعليمي بجميع جوانبه وعناصره الصنية.

 مساعدة المعلمين على النمو المهني المستمر من خالل تعزيز العالقات اإلنسانية. تقديم التجارب الناجحة ومعالجة جوانب الضعف في األدال.-

تحسو ووين ندال النظو ووام التعليمو ووي ،نو الترو وووير نحو ووو تحقيو ووق مزيو وود مو وون الصاعليو ووة والكصو ووالة

واإلنتاجية( ،وهي العناصر الثالثة لمصهوم الجودة في التربية).

 تقي وويم ندال المؤسس ووات التعليمي ووة واقتو وراح خر وور التع ووديل والتر وووير ف ووي ض ووول األه وودافالعامة للتربية في المجتمع.

 تعزيز مصاهيم المشاركة والتعاون والتشاور والعمل الجماعي بروح الصريق. تحسووين مواقووف التعلوويم لصووالح الرالووب ،وهووذا التحسووين ال يكووون عشووايياً ،بوول ال بوود موونتخريره ،والبد من تقويم لهذا التحسين المخرر ،والمبني على نسام التقويم السليم.

ثالثاً أهمية اإلشراف التربوي:
يعد اإلشراف التربوي حلقة االتصوال بوين الميودان واألجهوزة المسويولة (اإلداريوة والصنيوة) ،
ينقول إليهوا نظرتوه ويمودها بالمعلوموات الحقيقيوة عوون إيجابيوات العمول وسولبياته بعود نن يقوف علووى

نساليب القيام والمشاركة فوي إج اريوه ،كموا إن اإلشوراف التربووي هوو الوذي يعواية العمول التربووي

فووي الميوودان ،ويتعاموول بشووكل مباشوور مووع المعلووم والمووتعلم ويوودرك دور كوول العناصوور فووي مسوواعدة
المعلم والمتعلم .
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والنقاط اآلتية هي على سبي المثا :
 .1الترور الكبير والسريع فوي مجواالت المعرفوة وتربيقاتهوا ،والحاجوة إلوى ترووير المجتموع،
بحي

يكون نكثر إيماناً بالعلم والتكنولوجيا تمشياً مع التسارع المعرفي.

 .2الترور الكبير في البحوو التربويوة ،واكتشواف الكثيور مون الحقوايق والمصواهيم التوي يمكون
نن تسهم في النمو المهني للمعلمين.

 .3يبدن عدد كبير من المعلمين الخدمة دون إعداد مهني كاف وهنا تكمن الحاجوة لإلشوراف
التربوي عليهم.

 .4المعلم المبتدئ مهما كانت صصاته الشخصية واستعداده وتدريبه ،يظل بحاجوة ماسوة إلوى
اإلش وراف والمسوواعدة موون نجوول التكيووف مووع الجووو المدرسووي الجديوود ،وتقبوول العموول بجميووع

نبعاده ومسيولياته.

 .5اإلشراف التربوي ضروري نيضاً للمعلم القديم الذي لم يتدرب على االتجاهوات المعاصورة
والررق الحديثة في التدريم.

 .6يؤكد التغيير في األسواليب التربويوة وفوي المنواهج الد ارسوية الحاجوة إلوى عمليوة اإلشوراف،

وذلك لتوضيح فلسصة التغيير ومبرراته نمام الذي ما زال متمسكاً باألساليب التقليدية التي

اعتادها في التدريم.

 .7حاجووة المعلووم المتميووز فووي بعووض األحيووان إلووى اإلش وراف والتوجيووه ال سوويما عنوود تربيووق
نفكووار جديوودة ،ويس ووتريع المشوورف التربوووي اس ووتغالل كصووالة المعلووم المتمي ووز وخبرتووه ف ووي
مساعدة المعلمين األقل قدرة وخبرة ،وخاصة فوي ظول وجوود المنواهج الصلسورينية الحديثوة

المربقة في المدارم الصلسرينية.

 .8ارتبوار العمليووة التربويووة ارتبارواً وثيقواً بووالمجتمع وثقافتووه ،وهووذا موون شووأنه فوورض نوووع موون
الرقابة على مهنة التعليم.

 .9تقو ووويم ندال المعلمو ووين تقويم و واً شو ووامالً لإلنجو ووازات والمهو ووام المرلوبو ووة مو وونهم وعو ووالج نوجو ووه
القصور والضعف ،وتنمية جوانب القوة لديهم( حسين وعوض .)24 -23 :2006،

ونشار رافة ( )2004إلى " نن المعلم بحاجة ماسوة إلوى نن يعمول فوي مجتموع مدرسوي

سووليم ،يتعوواون فيووه النووام علووى تحقيووق نهوودافهم بووود ومحبووة ،والمشوورف المبوودع يقووع علووى عاتقووه

إيجاد هذا المجتمع الخصب المعرال"(رافة.)104 :2004 ،

وموون خووالل مووا سووبق ،يمكوون القووول نن اإلشوراف التربوووي ضووروري للعمليوة التربويووة حيو

يعتبوور عموووداً موون األعموودة التووي ترتكووز عليهووا العمليووة التربويووة ،فهووو الووذي يحوودد المعووالم ويرسووم
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الررق وينير السبل نمام العاملين في هذا الميدان لبلوغ األهداف المنشودة ،وبالتالي فهو ضورورة

حتمية لعدة نسباب ،هي:

 الترور في مجال التربية ،نظ اًر لترور المعارف بصصة عامة. -المساهمة في تروير التعليم ،حي

يكاد الصكر التربووي المعاصور يتصوق علوى نن عمليوة تربيوة

المعلمين واعودادهم للتودريم تمثول مورحلتين متكواملتين ،نولهموا ،توربيتهم قبول ممارسوة الخدموة
في كليات التربية على اختالف مستوياتهم ،وثانيهما استمرار تربيتهم في نثنال ممارستهم لهوا

عوون رريووق اإلش وراف ،ويجمووع المربووون علووى نهميووة المرحلووة الثانيووة علووى نسووام نن نهميتهووا
تكمن في ننها تأتي بعد احتكاك المعلمين بالمشكالت الميدانية الواقعية.

(عبده.)67 :2007 ،

 صعوبة متابعة جميع النواحي الصنية واإلداريوة مون قبول مودير المدرسوة ،فوالمعلم بحاجوة ماسوةلشخص متخصص وخبير يشرف على عمله ،ليحل الكثير من المشواكل التوي تواجهوه ،وهوذا
ما يصعب على مدير المدرسة نحياناً نظ اًر لكبر عدد المعلمين في المدرسة الواحدة

(الشاعر.)120 :2006 ،

 تصاوت مستويات المعلمين ،فهم ليسو سوال في خلصياتهم التعليمية من حيوالمهني.

اإلعداد الثقافي

 اإلشراف التربوي وسيلة لتبادل الخبرات ،فمن الصعوبة بمكان على المعلم تبادل الخبرة معزماليه في نصم التخصص على نراق واسع.

 تحديد احتياجات المعلمين بالمدارم ،خاصة بعد انعدام الصلة بين نساتذة الجامعاتورالبهم بعد التخرج.

 تنقالت المعلمين ،فالمعلم المنقول من بيية مدرسية إلى اخرى جديدة يحتاج ألن يتأقلمويتكيف مع الوضع الجديد ،وهذا يحتاج لالشراف التربوي من شخص خبير.

(حلم.)54 :2010 ،

رابعاً أسالي

اإلشراف التربوي:

بوودن اإلش وراف فووي نهايووة عقوود الثمانينووات يأخووذ وزن واً كبي و اًر فووي الموودارم ،وبوودنت واليووات

نمريكية عديدة تزيد من سلرة المشرفين وتضوع التشوريعات المتعلقوة بتودريب المشورفين واإلداريوين
في نساليب اإلشوراف والتقوويم ،ونن يخضوع جميوع اإلداريوين والمشورفين لبورامج تدريبيوة فوي القيوادة

التربوية (دواني.)24 :2003،
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لقد ترور مصهوم اإلشراف وصاحب ذلك ترو ار في نساليب اإلشراف ،فعندما كوان تصتيشواً

كوان األسلوب المناسب لذلك هو الزيارات الصوصية المصاجيوة للمعلوم وعنودما تغيور المصهووم ونصوبح
ه وودفاً للجميووع فكووان ال بوود موون التعوواون اإليجووابي بووين جميووع موون يعنوويهم نموور التربيووة ،فظه وورت

المشوواغل التربويوة والحلقوات والمووؤتمرات إلوى غيور ذلوك موون نسواليب حديثوة ،والمشوورف الصاعوول ال
يلتووزم بأسوولوب واحوود بوول يسووتخدم نسوواليب متعووددة ليحقووق الغوورض المخروور والمحوودد وبمووا يناسووب

الموقوف التعليمي فاألساليب متداخلة ومتكاملة ومتنوعة ويرجع ذلك إلى عوامل نبرزها:
-

ربيعة حاجات المعلمين المهنية والشخصية العامة والخاصة.

-

ربيعة اإلمكانات المادية والبشرية المتوافرة في المدرسة وخارجها.

-

كصايات المشرف التربوي وامكاناته ( دقاق وآخرون .)10 :1998،

وهنووا تجوودر اإلشووارة إلووى نن المشوورف التربوووي او المخووتص لوويم ملزم واً بممارسووة جميووع

نس وواليب اإلشو وراف الترب وووي ،وانم ووا يج ووب علي ووه نن يخت ووار منه ووا م ووا يس ووهم ف ووي تحس ووين المواق ووف

التعليمية ،وما يدعم البرنامج اإلشرافي ،ويؤدي في النهاية إلى تحقيق األهداف.

المقومات األساسية التي تساعد المشرف التربوي على اختيار األسلوب اإلشرافي الناجح:
 .1ماليمة األسلوب اإلشرافي الهتمام المعلم وميوله ( نوعية المعلم)

 .2ماليمة االسلوب اإلشرافي لمشكالت تعم المعلمين وتسد حاجاتهم.
 .3تعاون المعلمين والمشرف في تخرير األسلوب اإلشرافي وتقويمه.

 .4مرونة األسلوب اإلشرافي بمراعاته لظروف المعلم والمدرسة وتوفر الوسايل التعليمية.
 .5المشاركة اإليجابية للمعلم في األسلوب اإلشرافي (القاسم.)24 :2010 ،
أنواع اَلسالي اإلشرافية :

 أوَل :اَلسالي الفردية :وتشمل موا هوو مباشور مثول (:زيوارة المعلوم فوي الصوف -المقابلوةالصرديو ووة بع وود زي ووارة الص ووف – المق ووابالت) ومنه ووا م ووا ه ووو غي وور مباش وور مث وول( :القو ورالات
الموجهة والنشرات التربوية)

 ثانيــــا :اَلســــالي الجماعيــــة :وتشو وومل مو ووا هو ووو مباشو وور ،مثو وول( :ورة العم وول التربويو ووة،االجتماعو ووات العامو ووة ،الب و ورامج التدريبيو ووة والنو وودوات) ومنهو ووا مو ووا هو ووو غيو وور مباشو وور،مثل:

(الدروم التربيقية ،البحو التربوية ،التعليم المصغر ،المؤتمرات)

وترى الباحثة ضرورة الجمع بين نوعي األساليب وتربيقها وعدم االقتصار على نسلوب

واحد ونهم نساليب اإلشراف باختصار
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اَلسلو اَلو الزيار الصفية:
هي نسلوب إشرافي يتم من خالله مالحظة ندال وسلوك المعلم الصصي بهدف رصد

وتحليل الموقوف التعليمي من جميع الجوانب لتحديد موارن القوة والضعف في الموقف التعليمي
وبالتالي تحسوين وتروير العملية التعليمية ،فقد كان هذا األسلوب في ممارسات المصتشين

والمووجهين سابقاً ،وال يوزال األسلوب الرييم الذي يستخدمه المشرفون بنظرة مغايرة تماماً ،فبدالً
من تركيزها على كتابة التقارير التقويمية فقر نصبحت تركز علوى تقويم الرلبة وقيام المهارات
والمعارف واالتجاهات التي تحققت لديهم واكتشواف احتياجوات المعلم العملية والتربوية ،وتحسين

نقار القوة وتقليل نقار الضعف لديهم كي يتمكن المشرفون مون وضع الخرر لتعزيز موارن
القوة ومعالجة نقار الضعف ويتصق العديود من الباحثين حول نهداف الزيارة الصصية والتي تتحدد

في:

 مالحظة المواقف التعليمية التعلمية برريقة مباشرة وعلى الرريقة الربيعية. الوقوف على حاجات تربيق المعلم للمنهاج . -الوقوف على مدى تربيق المعلم للمنهاج .

 -تقويم مدى تنصيذ المعلمين لما تم االتصاق عليه.

 جمع معلومات نساسية عن المشكالت التعليمية المشتركة للرالب. -مالحظة مدى تقدم الرالب وتصاعلهم مع المعلم.

للزيارات الصصية آداباً ينبغي للمشرف المبدع نن يتحلى بها ،ومن هذه اآلداب:
 .1إيجاد جو من الود والثقة المتبادلة بين المشرف التربوي والمعلم.

 .2نن يكون هناك تخرير متصق عليه ،وتحديد مسبق لوقت الزيارة.

 .3اقتناع المعلم بأن الغرض من الزيارة هو تقديم العون له وتبادل الخبرات معه.

 .4نن يجلم المشرف داخل غرفة الصف في مكان ال يؤثر وجوده فيه على مجريات
التصاعل الصصي ،وال يتدخل في الموقف التعليمي إال بعد االنتهال.

 .5من المستحسن نن يمك

المشرف التربوي داخل غرفة الصف ريلة الوقت المخصص

للدرم.

 .6نن يشيد بجهود المعلم وبتعاون الرلبة معه قبل نن يغادر ( رافة.)116 :2004 ،

وترى الباحثة للتقليل من سلبيات هذا األسلوب نن تتم الزيارة الصصية بموافقوة المعلوم

المسوبقة إلعرايه جواً من الثقة بنصسه وبالتالي تكون وفق نصول وتخرير .
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اَلسلو الثاني توجيه اَلقران:
وهو نسلوب يستخدمه المعلمون في تنمية ننصسهم مهنيا معتمدين في ذلك على خبوراتهم

الذاتيوة وتبادل هذه الخبرات بصورة تعاونية وذلك من خالل قيام نحد المعلمين بمالحظة ندال
زميله فوي نثنال قيامه بعملية التعليم بهدف تقديم المساعدة التي تؤدي إلى تحسين هذا األدال (

بلقيم وعبود اللريف.)9 :1991 ،

ايجابيات توجيه اَلقران:

 تعزيز النمو المهني والتقويم الذاتي للمعلمين . توفير فرص التعاون المشترك بين المعلمين . -تقريب وجهات النظر بين المعلمين.

 توفير قاعدة للمتابعة والتدريب الضروري الكتساب مهارات واستراتيجيات تدريسية جديدة تعزيز التصكير التأملي لدى المعلمين ،الذي يعمل على نقد الممارسوات السوايدة والروتينيوةوالعمل على تروير نعمالهم باستمرار .

 تحسووين المه وارات التعليميووة مثوول تخرووير الوودروم ،روورح األسوويلة ،اسووتخدام الحاسوووب،مه و ووارة ال و وربر بو ووين األنشو وورة والنتو ووايج ،مهوووارة إدارة الصو ووف (عر وواري وآخو وورون:2005،
.)214

أهداف أسلو توجيه اَلقران :
 -1زيادة نشار المعلمين في مجال تحسين تعلم الرالب.

 -2بصيد في التعرف إلى الجوانب الشخصية والمهنية للمعلم.
 -3يساعد المعلم في التعرف إلى نصسه وقدراته ،وغرم الثقة في نصسه.

 -4يعمل على تبادل األفكار والتآلف المهني بين المشرف والمعلم ،ويساعده على التخرير
لالحتياجات المهنية (سيسالم وآخرون.)211 :2007 ،

وتستحسن الباحثة هذا األسلوب اإلشرافي من وجهة نظرها ألنه ال يتم في جو من

المراقبة العليا كما نن المعلم قد يستخدمه في فترات متقاربة مما يزيد من النمو المهني والمعرفي
لديه.
اَلسلو الثالث الدروس التوضيحية :
عرف عروي ( )2001الدرم التوضيحي بأنه نشار عملي يهدف لتحقيق فكرة نو

رريقة نو وسيلة نو نسلوب تعليمي يرغب المشرف التربوي فوي إقنواع المعلموين بصعاليتوه ونهميوة
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استخدامه ،فيقوم المشرف بتربيق هذه الصكرة نمام عدد من المعلمين ،كما يبين نن هنواك نهوداف
يسعى الدرم التوضيحي لتحقيقها ،منها( :عروي.)288 :2001 ،
 -تجسيد الصجوة بين النظرية والتربيق .

 -إثارة دافعية المعلمين لتجريب واستخدام ررايق جديدة تزيد من ثقة المعلمين بأنصسهم.

 إكساب المعلمين مهارة استخدام نساليب مبتكرة مما يساعد على تروير وتحسين ندايهم.نن الدرم التوضيحي ( التربيقي) يشكل موقصاً تدريبياً حقيقياً للمعلمين ،ويعد من نكثر

األسالي ب اإلشرافية فايدة ،إذا ما احسن اعداده وتوظيصه ،ألنه يساعد المعلمين في اإلرالع على
توظيف الررايق الجديدة في التدريم ،ويتيح الصرصة نمامهم الكساب خبرات جديدة من خالل

العرض العملي لمهارات وننمار سلوكية تعليمية محددة ،يتم نداؤها بصورة فعلية

( نبو عابد)83 :2005 ،

توورى الباحثووة ننووه موون الواجووب عوودم تكليووف المعلمووين المتميوزين فقوور للقيووام بهووا بوول يجووب

توزيعهوا على نكبر قدر ممكن من المعلمين.

اَلسلو الرابع  :الندوات والمحاضرات التربوية:
تمثل عرض عدد من القادة التربويين لقضية تربوية نو موضوع محدد ،يصتح المجوال

بعوده للمناقشة الهادفة المثمرة ،وبذلك فهي شبيهة باجتماع المعلمين إال نن محور الندوة نو

المحاضرة هو المحاضر نو المنتدبون الذين يحاضرون في موضوع يشعر المعلموين الحاضورين
ننوه يموم حاجتهم ويعالج قضايا يعيشونها وقد تعقد الندوة نو المحاضرة مرة واحدة في الصصول

الد ارسوي وال تستغرق نكثر من يوم دراسي في الغالب.
أهداف هذ المؤتمرات والندوات والمحاضرات :

 إثرال خبرة معينة وموضوع محدد بأكثر من رني ونكثر من رافد. -إتاحة الصرصة لنقاة هادف ومثمر حول ما تم عرضه من نفكار .

 تحقيق التواصل بين المشاركين وتوفير فرص يتصاعل فيها المعلمون مع قضايا تربويوةتوتم مناقشتها واثراؤها .

 تنمية روح التعاون بين المشاركين في المؤتمر وبين الهييوات االجتماعيوة الموجوودة فويالمجتمع

المحلي

للمدينة

نو

المحافظة

على

مستوى

الدولة

(

حلم

والعاجز.)68:2009،

وترى الباحثة نهمية هذا النوع من نساليب اإلشراف ألنه يعرض قضايا جديدة فوي مجوال

التربية والتعليم من قبل خبرال تربويين ،ولكن رغم الحيوية الحوارية التي تتيحها الندوات التربوية
23

إال نن دورها في تنمية المهارات والقدرات المهنية يظل محدوداً ،وذلك لغلبة الصصة اإللقايية،
ولتركيزها على الجوانب الصكرية والنظرية ،ولتحقيق نهداف الندوة التربوية ينبغي نن يسبقها

التخرير المنظم في تحديد األهداف والموضوعات.

اَلسلو الخامس الدورات التدريبية:
وهي من الررق الجماعية لإلشراف التربوي وتعقد على نسام تخصصات المعلموين ،

ويوتم فيها عرض ألهم المشكالت العملية للمنهج الدراسي والبرنوامج التعليموي والكتوب الد ارسوية
ونساليب التقويم في المادة المعينة ( مرسي.)310 :2002 ،
أهداف الدورات التدريبية كما يلي:
 تجديد معلومات المعلمين ب رالعهم على األساليب التعليمية الجديدة -التدريب على صنع الوسايل واستخدامها.

 -إثارة النمو المهني للمعلمين ودفعهم إلى االستزادة والمتابعة.

 إرالع المعلمين على ما يستجد من اتجاهات تربوية حديثة.-

تزويد المعلمين بمعلومات ثقافية ذات مردود إيجابي( اإلبراهيم.)122 :2002،

وترى الباحثة ضرورة التعاون بين و ازرة التربية والتعليم والجامعات وذلك لتزويود الوو ازرة

بخبرال تربويين نظ اًر ألن بعض المشرفين التربويين بالمديريات لم يتم إعدادهم بشوكل مناسوب،
إضافة إلى ننهم لم يحملوا شهادات عليا حتى يتسنى للمعلمين االستصادة من خبراتهم .كما ننه

يمكن القول نن دور المشرف التربوي هنا مهم في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين
وترشيحهم لهذه الدورات ،بل يصل إلى التنظيم لها والمشاركة في اإللقال ،وهذه البرامج التدريبية
تسهم في تحسين رريقة تدريم المعلم بشكل خاص ،وترفع من راقاته االنتاجية بشكل عام.

اَلسلو السادس القراء الموج ة :
نسلوب من نساليب اإلشراف التربوي  ،يقوم فيه  ،المشرف بدور فاعل من خالل ررح
مشكلة من المشكالت المتعلقة بالمادة ،والرلب من بعض المعلمين مراجعتها في كتوب نو

دوريات معينة تمهيدا لمناقشتها في اجتماع الحق ،نو تزويدهم ببعض الملخصات نو المصورات

من دوريات متخصصة وبيان نهميتها لعملهم وتشجيعهم على قرالتها وبيان ما ورد فيها.

(حلم)9:2000 ،

ومن أهداف ا

 مساعدة المعلم على تنمية معارفه وتوسيع خبراته وصوالً لمهارات التعلم الذاتي .24

 مساعدة المعلم على تعرف الجديد في مجال تخصصه وانجازات التربوويين فويالمجواالت المختلصة ،موالية للترورات التربوية فيما يصيد تحصيل التالميذ وتخصصهم.

 تمكين المعلم على الخبرات المتنوعة التي اكتسبها من القورالة الموجهوة لتوتاللم والودافعالتربوي الذي يعيشه (حلوم ،والعواجز. (60 :2009،

وترى الباحثة نن هذا األسلوب يصيد في اإلعداد المهني للمعلم وقد نصوبح ميسو اًر للجميوع

وخاصة في الوقت الحالي بعد توفر المكتبات االلكترونية على شوبكات اإلنترنت.
اَلسلو السابع الورشة التربوية (المشغ التربوي) :

الورشة التربوية ( المشغل التربوي) نسلوب من نساليب اإلشراف التربوي يتم اللجول إليوه
مون نجل النمو المهني نثنال الخدمة ،وتعد نسلوب مهم لتغيير الكثير من نفكار واتجاهات

المعلمين كموا تثير اهتماماتهم لتحسين ررق ونساليب عملهم ،وهي تنظيم مرن مؤلف من جهاز
تربوي نو هيية تربوية يعمل نعضاؤه فرادى وجماعات على دراسة رغبات مشتركة لتحسين ندايهم

في وظايصهم الصردية ،ولرفع مستوى المؤسسة التربوية التي يعملون فيها من نجل حول مشوكالتهم

التربويوة بأنصسهم.

وقد حدد اإلبراهيم ( )2002أهداف الورش التربوية بما يلي :

 وضع المعلمين في مواقف تساعد على إزالة الحواجز بينهم ما يمكنهم من التصاهم بشكلنفضل.

 إتاحة فرص النمو للمعلمين عن رريق العمل لتحقيق نهداف مشتركة. -توفير فرص للمعلمين لمواجهة المشكالت التي تهمهم.

 -وضع المعلمين في مواقف يتحملون فيها مسؤوليات ومهام التعليم .

 تعريف المعلمين ررقا ونساليب يستريعون استخدامها عند العودة إلى مدارسهم . توفير الصرص نمام المعلمين إلنتاج تقنيات تصيدهم في عملهم المدرسي. -إيجاد المواقف التي يقوم فيها المعلمون بتقويم جهودهم ونعمالهم.

 توفير الصرص والمواقف التعليمية التي تساعد المعلمين علوى ارتصواع روحهوم المعنويوة. -إكساب المعلمين خبرة في العمل التعاوني (اإلبراهيم.)118 :2002،

نمثلة من األهداف اإلشرافية التي يمكن تحقيقها من خالل الورة التربوية ،منها( :إعداد

الخرر السنوية ،إعداد االختبارات ،انتاج الوسايل التعليمية ،تحليل محتوى الوحدات الدراسية،

مناقشة مشكالت تدريم صف معين في مبح

معين ،التخرير لمشروع نو بح

إجرايي)

(عبد الهادي.)87 :2002 ،
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وعليه يمكن القول نن المشاغل التربوية هي من األساليب اإلشرافية التي تسهم في النمو

المهني للمعلمين وتساعدهم في ررح المشكالت التي تواجههم ،وايجاد الحلول المناسبة لها من
خالل المناقشة والتداول ،باإلضافة إلى انها تساعد على تبادل الخبرات بين المشاركين فيها،
وهو األسلوب اإلشرافي الوحيد الذي يتضمن مجموعة من األساليب ،مثل( :المحاضرة ،النقاة،

القرالات الموجهة ،النشرات التربوية).
اَلسلو الثامن المعارض التعليمية:

تعد المعارض التعليمية من نساليب اإلشراف الحديثة الصاعلة في نقل المعرفة لعدد كبيور

مون المعلمين ،فهي تشكل دافعا لإلبداع واالبتكار في إنتاج الكثير من الوسايل التعليمية وإلبراز
النشار المدرسي وتشمل هذه المعارض كل ما يمكن عرضه لتوصيل نفكوار ومعلوموات معينوة

إلوى المشاهد وتتدرج محتوياتها من نبسر ننواع الوسايل والمصورات والنماذج " ويمكن لهذه

المعارض نن تحقق الكثير من الصوايد التربوية التالية
-

إبراز مناشر المدارم ،إذ يبع

-

تبادل الخبرات التعليمية بين المدارم والمنارق وصوال إلى مسوتويات نفضول فوي إنتواج

-

دراسة الموضوعات المختلصة عن رريق المعروضات التي تضمنتها تلك

إنتواج الوسايل والمناشر التعلمية.

فيها التنافم الشريف ،وخلق اإلبداع واالبتكار فوي

الوسايل.

المعارض(.حلوم والعاجز.(72-71 :2009 ،

وترى الباحثة نن المعارض التعليمية تنمي لدى المعلمين االبتكار والتحديد فلم تعود

الودروم روتينية بل تقرب المصاهيم واألفكار عن رريق إنتاج الوسايل التعليمية كما ننها فرصة

للمعلموين لمشاهدة ما ننتجه زمالؤهم ومحاولة تقليدهم .
اَلسلو التاسع اَلجتماعات المدرسية:

هي نسلوب إشرافي يهدف إلى تحسين التعليم عن رريق إثارة قابلية المعلمين للنمو
المهني من خالل تالقح األفكار واالستعداد لمناقشة قضايا محددة ويدور فيها النقاة حول عدد

من القضوايا التربوية التي تهم المعلمين في الميدان ويستند على اإليمان بالعمل الجماعي

وتقودير المسويولية المشتركة لتحقيق األهداف (الشقيرات.)128 :2004،
ولالجتماعات المدرسية األهداف التالية :

 تزويد المعلمين ببعض المصاهيم التربوية وشرح نبعادها وتحليل مسيوليات المدرسوةوكيصيوة تحقيقها.
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-

تحقيق قدر واف من الصهم المشترك والمسيولية المشتركة وتكوين رني عام جماعة

المعلمين

 -تحقيق النمو المهني وتحسين المشكالت والعقبات والتنبؤ بالصعوبات.

 رفع الروح المعنوية للمعلمين عن رريق إشعارهم بأهمية الدور الوذي يمارسوونه ونهميوةالمقترحات التي يقدمونها.

 -ررح بعض التجارب الريادية واثراؤها بالمناقشة والتحليل والتربيق.

 تساعد المعلمين الجدد نو من تنتقصه الثقة بالنصم على المشاركة وتحمل المسيولية. تتيح الصرصة لممارسة األساليب الشورية والتدريم عليها مما يونعكم علوى نسولوب إدارةالمعلمين لصصوفهم ( حلم والعاجز.) 64- 63 :2009،

ويرى رافة ( )2004بأن االجتماعات نسلوب إشرافي يهدف إلى تحسين التعليم عن
رريق إثارة قابلية المعلمين للنمو المهني من خالل تالقي األفكار واالستعداد لمناقشة قضايا
محددة ،ويدور النقاة فيه حول عدد من القضايا التربوية التي تهم المعلمين في الميدان ،ويستند

على االيمان بأهمية العمل الجماعي وتقدير المسيولية المشتركة لتحقيق األهداف.

(رافة.)127 :2004 ،

وعليه يمكن القول نن االجتماعات المدرسية والعامة للمعلمين تسهم في إتاحة الصرص لتبادل
الخبرات ،وتوفر الوقت للمشرف بدالً من اللقالات الصردية ،حي
توفر جواً من الديمقرارية والعالقات االنسانية.

يتم التعامل مع الجمع ،كما إنها

اَلسلو العاشر التجري التربوي:
ويعرفه الخريب ( )1997بأنه" :نحد نساليب اإلشراف التربوي الحدي

المستخدم في

عمليوة التعبيور والترووير التربوي لتحقيق نهداف التربية المتغيرة في داخل المجتمع .
ويعرفه تشارلز بوردمان بأنه" :نووع من البح

الذي يحاول تحديد قيمة نو فاعلية الررق

التربوية ويعتمد دايماً على المقارنة برريقوة نخرى (الخريب.)204 :1997،
أهمية التجري التربوي:

 التدريب التربوي يعري بعض المعلمين شعو اًر بالكصاية في استخدام األساليب التربويةالجديدة التي يقرؤون عنها مما يشجع على تجربها والتثبت من صالحيتها بالنسبة لهم

ولتالميذهم .

العلمي .

 -عملية التجريب تعرف المعلم بأساليب البح
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 عملية التجريب التربوي تسهم في النمو المهني للمعلمين وتثري قدراتهم على توجيه وارشوادتالميذهم لممارسة التجريب والبح

العلمي لحلهم للمشكالت التي تعترضهم.

(حلم ،والعاجز.)61 :2009،
وترى الباحثة ننه من واجب المشرف التربوي تشجيع المعلمين على التجريب التربووي

مون خالل إرشادهم لبعض المراجع والمراكز التي يستصيدون منها مما ينعكم إيجابياً علوى نمووهم
المهني وعلى رالبهم ،وكذلك تجريب آرؤاهم حول تدريم بعض الموضوعات ،التي قد يثبت

فعاليتها في بيية دون نخرى.

اَلسلو الحادي عشر المؤتمرات التربوية:
تعد نحد نساليب اإلشراف التربوي الحديثة التي تسهم في نمو المعلموين مهنيواً وتحقوق

األهوداف التربوية المنشودة ،وتبادل الخبرات.

والمؤتمر التربووي مون ننودر األسواليب اإلشورافية التوي يوظصهوا المشورفون التربويوون ،ألنهوا
مكلصووة ماديواً ،وتترلووب وقتواً وجهووداً كبيورين فووي التخرووير والمتابعووة ،ومووع ذلووك فهووي تصووتح المجووال
امووام نكبوور عوودد موون المعلمووين لالرووالع علووى الخبورات الجديوودة والمتنوعووة موون خووالل نوراق العموول
واألبحا

التي يقدمها مختصون نكصال ،يتنواولون موضووعاً محودداً ،ويلوي كول ورقوة عمول مناقشوة

هادفة يشارك فيها المعلمون بصعالية (نبوعابد.)115 :2005 ،

نن من نهم نهداف المؤتمرات التربوية ،ما يلي:
 -إثرال خبرة معينة وموضوع محدد بأكثر من رني ونكثر من رافد.

 اتاحة الصرصة لنقاة هادف ومثمر حول ما تم عرضه من نفكار. تحقيق التواصل بين المشاركين ،وتوفير فورص يتصاعول فيهوا المعلموون موع قضوايا تربويوةتتم مناقشتها.

 -تنمية روح التعاون بين المشاركين في المؤتمر وبين الحاضرين (حلم.)25 :2010 ،

اَلسلو الثاني عشر النشرات التربوية اإلشرافية :

تعتبر النشرات التربوية من األساليب اإلشرافية الصردية غير المباشرة" ،تعميم يرسله

المشرف إلى المعلمين بالمدارم لتوجيههم وتبليغهم بأهم الق اررات الو ازرية ذات العالقة بعملهم

للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية" ( و ازرة التربية والتعليم.)39 :2009 ،

أهداف النشرات التربوية

 .1رسم نهداف خرة المشرف للمعلمين وتحديد ندوار المعلمين فيها.
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 .2إثارة بعض المشكالت التربوية التعليمية بوسارتها لحصز المعلمين على التصكير فيها
واقتوراح الحلول الماليمة لها .

 .3تزويد المعلمين باإلرشادات والتوجيهات الخاصة باإلعداد والوسايل والنشارات
واالختبارات .

 .4تزويد المعلمين ببعض االقتراحات والممارسات واالتجاهات التربوية الحديثة على
المسوتوى المحلي  -اإلقليمي – العالمي .

 .5تتيح النشرات اإلشرافية الصرصة لتعميم مقاالت المعلمين وبحوثهم وخبرتهم المتميزة
ونساليبهم المبتكرة مما يدفعهم إلى المزيد من اإلبداع واالبتكار.

 .6توفر للمعلمين مزيداً من المصادر المكتوبة والنماذج التي يمكن الرجوع إليها عنود
الحاجوة ومحاكاتها .

 .7تدل المعلمين إلى المراجع العلمية والمهنية التي تدفعهم إلى التروير المهني.
 .8تساعد على توثيق الصلة بين المشرف التربوي والمعلمين.

 .9توفر الجهد والوقت وتخدم نعداداً كبيرة من المعلمين ( حلم ،والعاجز.)60: 2009،
نن للنشرة التربوية عدة فوايد تتمثل في كونها تخدم نعداداً كبيرة من المعلمين في نماكن

متباعدة ،وتمثل مصد اًر مكتوباً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ،كما ننها تعرف المعلمين بأفكار
وممارسات حديثة على المستوى المحلي ،وتكسبهم مهارة نقد ما يقرنون(الرعاني.)69 :2005 ،

وعليه يمكن القول نن المشرفين يلجأون إلى هذه النشرات لتوفير الوقت والجهد ،وقد يستعين بها
إليصال المعلومات واألفكار التي تساعد على تنمية المعلمين مهنياً عن بعد.

خامساً أنواع اإلشراف التربوي:
تعددت ننواع اإلشراف التربوي تبعاً لترور مراحل اإلشراف وكذلك مصهوموه وهوذه األنوواع

تساعد المشرف التربوي على ممارسة الدور اإلشرافي الصعال ومن هذه األنواع:

النوع اَلو اإلشراف التصحيحي:
ويهوودف هووذا النوووع موون اإلشوراف إلووى مسوواعدة المعلمووين فووي تصووحيح األخرووال الموجووودة
لووديهم بأسوولوب تربوووي ي ارعووى فيووه مشوواعر المعلووم وانسووانيته .ويتمثوول فووي قيووام المشوورف التربوووي
ب صالح األخرال التي يقع فيها المعلم نثنال عمله التربوي وذلك ،بتصوحيح مسواره بقودر اإلمكوان

وجعله بالشكل الذي يحقوق األهوداف التربويوة .فو ذا كوان الخروأ ال يترتوب عليوه اإلضورار بالعمليوة

29

التعليميووة ،فعليووه نن يتجوواوز عوون هووذا الخرووأ نو نن يشووير غليووه إشووارة عووابرة وبأسوولوب لريووف ال
يسبب الحرج لمن نخرأ (الغامدي.)26 : 2011،

النوع الثاني اإلشراف الوقائي:
يهوودف هووذا النوووع موون اإلشوراف إلووى تجنيووب المعلووم الوقووع فووي األخرووال المتوقعووة ،وتووذليل
الصعوبات التي قد تواجهه ،وذلك من خالل خبرة المشرف التربوي في هذا المجال ،وتمثل مهمة

المشوورف فووي توقووع الصووعوبات والعراقيوول التووي قوود تواجووه المعلووم ويعموول علووى تالفيهووا والتقليوول موون
آثارها الضارة ،ونن يأخذ بيد المعلم ويساعده في تقويم نصسه ومواجهة الصعوبات

(السبيل.)78 :2013،

النوع الثالث اإلشراف البنائي:
يهدف هذا النوع من اإلشراف إلى االنتقال من مرحلة التصحيح إلى مرحلة البنال
واحالل الجديد المناسب محل القديم غير المناسب .وهو إشراك المشرف التربوي للمعلمين في
رؤية ما ينبغي نن يكون عليه التدريم الجديد ،وتشجيع نموهم ،واستثارة المنافسة بينهم،

وتوجيهها لصالح العملية التعليمية ،واإلشراف البنايي وسيلة وليم غاية ،وسيلة تمكن المعلم من
تروير نصسه واالرتقال بأدايه نحو األفضل بعيداً عن الخوف من إرهاب المشرف وتسلره(

باجنيد.)35 :2009،

النوع الرابع اإلشراف التنوعي (المتنوع) – المنحى التكاملي:
يرجوع تروووير هووذا الوونمر إلوى آالن جالثووون ( )Allan Glathornويقوووم علووى الصرضووية (بمووا نن
المعلم ووين مختلص ووين ف ووال ب وود م وون تن وووع اإلشو وراف) ،ويس ووعى إل ووى االس ووتصادة م وون نس وواليب اإلشو وراف

األخوورى وترويعهووا لتناسووب نكبوور قوودر موون المعلمووين ،حي و

يووزودهم بعوودد موون عمليووات اإلش وراف

وننشرته ليتمكن كل معلم من اختيار ما يناسبه ويحقوق نمووه العلموي والمهنوي ،والوذي يتكوون مون

ثال

خيارات :

 .1التنميـــة المكثفـــة :وتووتم فووي ثمووان خر ووات هووي :اللقووال التمهيوودي ،لقووال قبوول المالحظووة
الصووصية ،المالحظووة الصووصية التشخيصووية ،تحليوول المالحظووة التشخيصووية ،لقووال المراجعووة
التحليلي ،حلقة الوقت ،لكنها تربق مع فية قليلة من المعلمين.

 .2النمو الم ني التعاوني :وهو رعاية نمو المعلمين من خالل تعاون منوتظم بوين الوزمالل،
وله عدة صور منها:
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 التدريب ب شراف الزمالل (تدريب األقران). اللقالات التربوية. -تروير المنهج.

 -البحو الميدانية.

 .3النمو الذاتي :هو عملية نمو مهنية تربوية يقووم فيهوا المعلوم منصورداً لتنميوة نصسوه ،حيو

يق وووم المعل ووم بوض ووع ه وودف نو نكث وور لم وودة س وونة ويض ووع خر ووة لتحقي ووق ه ووذا اله وودف نو

األهداف ،ثم ينصذ الخروة وفوي النهايوة يقويم ويعروي تقريو اًر عون نمووه ،ودور المشورف هنوا

هو المساندة وليم التدخل المباشر ( باداود.)47 :2009 ،

وهو يقوم على توظيف عدد من األساليب اإلشرافية المتعددة من نجل بلوغ األهداف،

ومن هذه الوسايل واألساليب :التعيينات الدراسية ،نوراق العمل ،الحلقات ،االجتماعات الصردية

والجماعية ،الزيارات الصصية ،الدروم التوضيحية ،الدورات وورة العمل ،ويمكن استخدام هذه
األساليب نو بعضها على نحو متكامل من نجل تحقيق األهداف المرجوة ،ويوفر هذا األسلوب

فرصاً جيدة لكل من المشرف والمعلم للتصاعل تصوق ماتوفره األساليب اإلشرافية األخرى إذا ما
استخدمت منصردة ،كما يوفر الصرص المناسبة إلكساب المعلمين اتجاهات إيجابية نحو اإلشراف
والمشرف التربوي (الحالق.)61 : 2008 ،

و هذا األسلوب التكاملي في اإلشراف ال يتناول تروير المعلمين وتحسين كصاياتهم فقر
وانما يتناول جميع العناصر في الموقف التعليمي ،كما يهتم بمعالجة مشكالت الرالب ،وهذه

النظرة تساعد المشرف التربوي على إحدا

تغيير تربوي حقيقي.

النوع الخامس اإلشراف التربوي عن بعد ( اإلشراف اإللكتروني):
ه ووو ذل ووك الن وووع م وون اإلشو وراف ال ووذي يق وودم مو وواد تدريبي ووة ،وتوجيهي ووة ،وارش ووادية وبيان ووات
وتعاميم إلى المعلم ،دون إشراف مباشر نو التقال المعلم والمشرف وجهواً لوجوه ،وذلوك باالعتمواد
على وساير تكنولوجية مثل :الحاسب اآللي ،واإلنترنت ،والهاتف ،والصيوديو التصواعلي وغيرهوا مموا
يمكن نن يساعد في االيصال واالتصال الصعال بين المشرف التربوي والمعلم

(سصر.)143 :2008 ،

ولإلشراف عن بعد عد مزايا من أهم ا:
 يعمل على اختصار الوقت والجهد الذي يتبدد في زيارات فردية ،التعري المعلمين نوالمشرفين وقتاً كافياً للعمل مع المعلم نو مع جميع المعلمين.
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 -يوفر امتداد العملية اإلشرافية على مدى اليوم ،دون التقيد بمواعيد حصص المعلمين.

 يوفر للمشرف التربوي العمل مع المعلمين كأفراد نو جماعات ،فالمواقع اإلشرافيةوخدمات اإلنترنت يمكن نن تتوافر دون ضغور ،ودون اضررار المشرف للقيام بزيارة

المعلم في فصله.

 -يتيح للمشرف والمعلم معاً استخدام وسايل ونداوت إشرافية متنوعه ومتاحة نمام الجميع.

النوع السادس اإلشراف العلمي:
يعتمد المشرف التربوي في هذا اإلشراف على األسم العلمية في حل المشكالت ،فيتبع

األسلوب العلمي في بح

المواقف ،ووضع الخرر ،وتقدير النتايج ،فال يتعصب لصكرة معينة،

وال يتجاوز لوجهة نظر خاصة ،فهو يحترم نفكار الجماعة ويررحها للمناقشة ،فاذا ثبت صحتها

وتأكدت نتايجها نخذ بها ،واال استبعدها حتى تصل الجماعة إلى الحلول السليمة

(األسدي وابراهيم.)54 :2007 ،

وهذا النوع يستخدم الرريقة العلمية ،باإلضافة إلى تربيق ررايق القيام واإلختبارات

على وظايف المدرسة ونتايجها ،وفي دراسة الظواهر والمواقف التعليمية المختلصة عن رريق

جمع البيانات وتحليلها وتقويمها بوسايل إحصايية (بودرمان.)38 :1963 ،

ويؤدي كذلك إلى استثارة المعلمين وتحصيزهم ،عن رريق قيامهم بالبحو

والدراسات،

والتجريب في مجال الدراسات المهنية؛ لتحديد مدى فاعلية الررايق التدريسية والوسايل التعليمية
المستخدمة في التدريم وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين نساليب التدريم وررايقه بما يضمن

االرتقال بمستواه وتحسينه ( نبو غريبة .)130 :2013 ،ويتضح لنا نن هذا النوع من اإلشراف

و يمتاز بالرريقة العلمية في ررح جميع األفكار والنتايج للمناقشة فاذا ثبتت صحتها نخذ بها،
مما يؤدي إلى استثارة المعلمين وتحصيزهم عن رريق قيامهم بالبحو

والدراسات والتجارب؛

لتحديد فاعلية الر اريق التدريسية والوسايل التعليمية المستخدمة في التدريم.

النوع السابع اإلشراف اإلبداعي:
ال يقتصوور هووذا النوووع موون اإلش وراف علووى مجوورد إنتوواج األفضوول وتقووديم نعلووى نوووع موون
النشار وانما يشحذ الهمم ويحرك القدرات؛ لتخرج نحسن ما تسوتريع ويختلوف اإلشوراف اإلبوداعي

عوون البنووايي فووي الموودى الووذي يووذهب إليووه فووي تحريوور العقوول واإلرادة وارووالق الراقووة عنوود المعلووم

لالسووتصادة موون قد ارتووه ومواهبووه إلووى نقصووى حوود ممكوون فووي تحقيووق األهووداف التربويووة معتمووداً علووى
نساليب علمية تستند إلى نفكار مبتكرة يتمخض عنها اكتشافات جديدة ونعمال مميزة

(الغامدي.)19-18 :2013،
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وينرلووق هووذا األسوولوب موون قوودرة المشوورف علووى استشوراف المسووتقبل ومواكبووة المسووتجدات

التربوية في مجال النمو المهني ،وقدرته على التنبؤ بالحاجوات المسوتقبلية لعمليوات تنظويم التعلويم
والقيادة اإلدارية والتربوية ،ومن ثم تقديم وادخال التجديدات التربوية على مناهج التعليم.
ويترلووب هووذا اإلشوراف نسوواليب وتقنيووات حديثووة ومترووورة لتقووديم الخوودمات اإلشورافية ،وقوود

يكون اإلشوراف الصريقوي التعواوني بمصهوموه الشوامل والمتكامول نحود التقنيوات الحديثوة المسوتخدمة،
واكساب المعلمين القدرة على التكيف والمرونة الالزمة لمتابعة التدريب والتعليم المستمر.

(عبده)97 :2007 ،

النوع الثامن اَلشراف التشاركي:
ينرلووق هووذا النوووع فووي مصهومووه موون نساسوويات منحووى الوونظم ،حي و

إن ك والً موون السوولوك

اإلش ورافي للمشوورف والسوولوك التعليمووي للمعلووم ،والسوولوك التعلمووي للرالووب ،تعوود انظمووة فرعيووة موون
نظام اإلشراف التربوي والذي هو بدوره نظام فرعي من النظام التربوي العام.

ويرى الصرح ودبابنة ( )2015نن اإلشراف التشاركي ،يرتكز على ما يلي:
 -سوولوك الرالووب هووو األسووام والمحصوولة النهاييووة ،حيو

يجووب نن يوجووه المشوورف التربوووي

كافووة نهدافووه ونشوواراته لتروووير تعلوويم الرووالب ،كمووا نن سوولوك المعلووم التعليمووي يجووب ان
يوجه لنصم الغرض.

 د ارسووة حاجووات نظووام السوولوك التعليمووي ،ود ارسووة اإلمكانيووات الماديووة والبش ورية المتاحووة،واالستخدام االمثل لها ( الصرح وعبابنة.)400 :2015 ،

النوع التاسع اإلشراف باَلهداف:

يسعى اإلشراف باألهداف إلى اشتقاق مجموعة محددة مون األهوداف الصرعيوة ،تنبثوق مون

الهدف العام للعملية اإلشورافية والوذي هوو تحسوين التعلويم والوتعلم ،وتنودرج هوذه األهوداف كموا يورى
دنالب ( )2003ضمن المجاالت التالية:
 تش ووجيع المعل ووم عل ووى اإلب ووداع واالبتك ووار ف ووي مج ووال عمل ووه ومس وواعدته عل ووى اتب وواع ر وورقالتدريم الحديثة والصعالة وتمكينه من النمو الذاتي.

 إدراك دور المدرسة في تحقيق نهداف التربيوة ،وترووير العالقوات اإلنسوانية فوي المجتموعالمدرسي والمساهمة فوي تقوويم المنواهج وترويرهوا ،باإلضوافة إلوى تحسوين سولوك الرالوب

في الجوانب المعرفية واالنصعالية (دنالب.)67 :2003 ،
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ويتميووز نسوولوب اإلش وراف باألهووداف باعتبوواره نحوود األسوواليب الصاعلووة التووي تسوواعد المعل وم

علووى نن يوودرك وبشووكل واضووح ومحوودد مووا يرلووب منووه نداؤه والمعيووار الووذي سوويتم تقويمووه بموجبووه،
باإلضافة إلى انه يتيح الصرصة للنمو المهني والتروير الذاتي.

ولعل ما سبق يوضح نن آليات اإلشراف التربوي التي توالت علوى واقعنوا اإلشورافي تميول

إلى نن يكون جزل من مهام المشورف التربووي مرتبرواً بالمتابعوة اإلداريوة مموا يصوعب عليوه القيوام
بعملووه الصنووي علووى الوجووه المرضووي ،كووذلك بالنسووبة لزيووارات المشوورف التربوووي ف و ن موون المؤكوود نن

الزيارات القصيرة ال تساعد المعلم على النمو ،وقيوام المشورف بزيوارة نو زيوارتين للمعلوم فوي السونة
غيوور فاعوول فووي تروووير المعلمووين ،لووذلك ال بوود نن يكووون هوودف المشوورف هووو " :العموول علووى موودي
رويل إلحدا

نموو مهنوي مسوتمر للمعلوم ،وترووير فوي البييوة التربويوة للمدرسوة بشوكل عوام" .مون

هنا وردت فكرة آلية اإلشراف التربوي المباشر للمدرسة من خالل المشرف التربووي المنسوق حيو

يقوووم اإلضووافة إلووى عملووه فووي مجووال التخصووص باإلش وراف العووام علووى جميووع جوانووب العموول فووي

مجموعووة محووددة موون الموودارم واسووتهدافها بوصووصها -مجتمعووة -وحوودة العموول الترووويري للمشوورف
التربوي ،وكتابة تقارير دورية عن كل مدرسة (باداود.)27-26 :2009 ،
وعليووه نسووتخلص نن جميووع ننمووار اإلش وراف التربوووي علووى قوودر واسووع موون األهميووة ولكوون

الباحثة نرادت نن تقتصر في دراستها هذه علوى نحود األنموار وهوو اإلشوراف اإلبوداعي ،إذا يعتبور
من األنمار الحديثة التي تواكب مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي بما يخدم العملية التربوية التوي

نساسها إيجاد مشرفاً تربوياً نكثر إبداعاً.

سادساً مكونات العملية اإلشرافية
مما ال شك فيه نن العملية اإلشرافية كأي نظام آخر ف نها تتكون من عدة عناصر
نساسية ،نوردها (نبو شقرة )55 :2014 ،في:
 المشاركون في اإلشراف :ويتكون من األفراد الذين يديرون عمليات اإلشراف كالمشرفواإلدارة المدرسية بما فيها من معلمين ،واداريين ،ورلبة.

 -محيط اإلشراف :المكان الذي يتم فيه عمليات اإلشراف الميدانية.

 تركيز اإلشراف :وقد يكون التركيز على موضوع اإلشراف نو الغرض منه نو التركيزعلى المدرم نو اإلداري نو نحد العوامل التدريسية المدرسية.

 وسيلة اإلشراف :ويقصد بها الوسيلة التي يستعان بها لجمع المعلومات الخاصة بتركيزاإلشراف نو موضوع اإلشراف.
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 نتائج اإلشراف :ويقصد بها الق اررات التقويمية الناتجة عن المعلومات والبيانات التي تمجمعها ثم التعديل والتروير.
سابعاً الكفايات الم نية للمشرف التربوي على مكون معرفوي يتمثول فوي مجموعوة مون اإلد اركوات
والمصاهيم واالجتهادات ،ومكون سلوكي يتمثل في نعمال محددة يمكن مالحظتهوا ،حتوى يسوتريع
المشرف التربوي القيام بأدواره الترورية الجديدة بكصالة وفاعلية ،يجب نن تتوافر فيه مجموعة من

المهارات نو الكصايات الخاصة التي تميزه كقايد تربوي والتي يستريع من خاللها تحقيق األهوداف

المنشودة وتشمل ما يلي:

 .1الكفايـات الشخصـية :ونبرزهوا الن ازهوة واالسوتقامة والموضووعية ( المشورف قودوة ) ،الثقوة
بووالنصم ،واالت وزان النصسووي ،والقوودرة علووى ضووبر الوونصم ،والتواضووع واللباقووة فووي التعاموول،
والتصوورف بحكمووة ،والعموول بووروح الصريووق ،والقوودرة علووى تشووكيل مجتمعووات الووتعلم ،الووذكال،

وس وورعة البديه ووة ،والق وودرة عل ووى اتخو واذ القو ورار الصع ووال ،وادارة الوق ووت ،واالنتم ووال إل ووى مهو ون
التعليم وااللتزام بأخالقياتها.
 .2الكفايات العلمية :ومنها المعرفة العميقة بمادة تخصصه ،والثقافة الواسعة والمتنوعة.

 .3الكفايات اَلجتماعية :قدرة على إقامة عالقات إنسانية وريبة مع نفراد المجتمع التربوي
 .4الكفايات اَلدائية قدرته على تصميم واعداد خرة إشورافية سونوية مرنوة ومتجوددة ،القودرة
على التخرير ،القدرة على قيادة الدورات التدريبية وتقويمها(الشقيرات.)13 :2004،

تطور اإلشراف التربوي بوكالة الغوث بغز :
نتيجووة مووا حوول بالشووعب الصلسووريني موون نكبووة عووام  ،1948هجوور جووزل كبيوور موون الشووعب
الصلسووريني إلووى قروواع غ وزة ،وعووى ذلووك تأسسووت (األنووروا – )UNRWAمهمتهووا إغاثووة وتشووغيل
الالجيووين الصلسوورينيين فووي الشوورق األدنووي ،علووى نن تجوودد واليتهووا كوول ثاللو

حل عادل للقضة الصلسرينية (وكالة األمم المتحدة.)3:2003 ،

سوونوات لغايووة إيجوواد

وفوي عوام 1963م ننشوأت دايورة التربيوة والتعلويم فوي الوكالوة نول معهود تربيوة ببيوروت،

مهمتوه تودريب المعلموين نثنوال الخدموة ،ولتوأمين هوذه التجربوة اعتمود فوي تودريب المعلموين فلسوصة
المنحوى التكواملي متعودد الوسواير ،ويشومل التودريب المباشور مون خوالل حلقوات د ارسوية وتربيوة

عملية ولقالات إرشادية والبحو والتجارب البسيرة والدورات اإلنعاشية ،والتدريب غير المباشر
ويتم عن رريق التعلم الذاتي بقرالة التعيينات الدراسية ونوراق العمل المرسلة للمتودرب واسوتخدام
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الوسوايل السومعية والبورامج التلصازيوة التوي تخودم هوذا المصهووم ،باإلضوافة إلوى تووفير الم ارجوع
والمجالت التربوية الالزمة (الدقاق.)10 – 9 :1984 ،

ويقووم معهود التربيوة بودور نساسوي فوي تحقيوق غايوات دايورة التربيوة والتعلويم فيموا يتعلوق

باإلشراف التربوي ،وتركيزه على التدريب كأسلوب إشرافي ،ومن نجل تنصيوذ بورامج معهود التربيوة،

قامت دواير التربية والتعليم في المنارق المختلصة ب نشال مراكز التروير التربوي ،حي
مركز في األردن نواخر  1974م ،ونقيمت ثال

توم إنشوال

مراكز نخرى في كل من سوريا ولبنان والضصة

الغربيوة عوام  1980م ،وكوان الهودف الرييسوي إلنشوايها هوو تحقيوق التحسوين النووعي للنظوام

التعليمي في كل ميدان ،من خالل قيامها بتربيق االتجاهات التربوية المعاصرة والحديثة والعمل
علوى توظيوف مصوادر الوتعلم إلوى نقصوى حود ممكون بغيوة تحسوين نوعيوة التعلويم والوتعلم ألبنوال

الالجيين الصلسرينيين ( ررخان.)7: 1999 ،

نما بالنسبة لعدد المشرفين التربوويين العواملين فوي وكالوة الغوو الدوليوة فقود ت ازيود بشوكل

ملحوظ ،فصي سنة  1967لم يتجاوز عدد المشرفين التربوويين نصوابع اليود الواحودة ،وكوان يرلوق
عليهم مصتشون ،وظل عدد المشرفين في زيادة حتى عام  2006حيو

قودر عوددهم)  )78مشورفاً

ومشرفة في جميع التخصصات ،من بينهم ( )14مختص مرحلة نساسوي ،وكوذلك هنواك مشورف

لوبعض الموواد غيور الد ارسوية مثول المكتبوات ،والتوجيوه واإلرشواد ،وحقووق اإلنسوان ،والوسوايل

التعليميوة ،وذوي الحاجوات الخاصوة والتوجيوه ،والتربيوة الصوحية ( .دايورة التربيوة والتعلويم بوكالوة

الغو الدولية.)2006 ،

وقوود نعرووى موودير عمليووات الوكالووة جووون جوونج مهووام عملووه ،نولويووة كبي ورة لوودايرة التربيووة

والتعلوويم ،حي و

قوودم خرووة إلصووالح التعلوويم فووي وكالووة الغووو الدوليووة فووي غ وزة ،والتووي تضوومنت

الخروات التالية:

الخطو اَلولى :التعليم العالجي
حي

تم تعين  1500معلم ومعلمة على برنامج خلق فرص عمل ،للمساعدة في تدريم

مادتي اللغة العربية والرياضيات في الصصوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدايية.
الخطو الثانية :تعزيز سلطة المدرسة:

نعروي مون خوالل هوذه الصوالحيات دو اًر قياديواً رييسوياً فوي تقيويم األدال علوى مسوتوى

المدرسوة مون خوالل التخروير والتربيوق وتعزيوز مشواريع ترووير وتحسوين المدرسوة واالرتبوار
بالمجتمع المحلي ،ونثنال هذا الدور يجب على مدير المدرسة نن يحصز مدرسيه ورالبه.
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الخطو الثالثة :البدء في معالجة التحديات الناتجة عن المن اج:
بوالرغم مون النجواح العوام لعمليوة تصوميم وترووير المنهواج الصلسوريني الجديود ،إال نن

الوداليل مون السونوات األولوى لتربيقوه تشوير إلوى مشوكلة متمثلوة فوي العوبل ال ازيود ،فأصوبحت
الصرصوة للوتعلم تضوعف عنودما يكورم وقتواً قلويالً جوداً للموواد الرييسوة ضومن موواد فرعيوة مون

المنهاج ،إن تقديم مواد جديودة إلوى المنهواج – فوي موادتي اللغوة اإلنجليزيوة – ندى وبشوكل ثابوت

إلوى تقليول عودد السواعات األسوبوعية للتوجوه فوي بواقي نجوزال المنهواج وبشوكل رييسوي فوي اللغوة

العربية ( تم تقليص الحصص من  10إلى  7حصص نسبوعياً ) والرياضيات ( تقلصت من 6

إلى  5حصص نسبوعياً ( لذلك ف ن هناك تعاقب فوي الضوغر لتغريوة جميوع محتويوات المنهواج
وكذلك الحاجة للتركيز على مهارات التعليم المصيدة والمهارات ذات الصلة.

لذلك قامت دايرة التربية والتعليم بوكالة الغو الدولية بغزة باختيوار مشورفين تربوويين فوي

التخصصوات التاليوة ( اللغوة العربيوة – الرياضويات – العلووم – اللغوة اإلنجليزيوة ) مهموتهم إعوادة
إدارة المناهج الصلسرينية ،واعداد مواد مساندة تساعد على تقديم تعليم نفضل.
الخطو الرابعة  :تحسين عالقة المدرسة مع أولياء اَلمور المجتمع المحلي:
قاموت دايورة التربيوة والتعلويم بتعيوين مودرم إضوافي فوي كول مدرسوة لتحسوين عالقوات

المدرسة مع األهالي وبخاصة مع نوليال الرالب ضعيصي التحصيل والرالب غير المنضبرين.
الخطـو الخامسـة :تعزيـز اَلحتـرام فـي المـدارس–مسـئولية مشـتركة مـع اَلهـالي والمجتمـع
المحلي:

 التدريب والنصح باتباع وسايل بديلة للوصول إلى مستوى من التهذيب فوي الصصول سويتماعتباره كأولوية من خالل تربيق رزمة التدريب التي تم ترويرها من قبل الرياسوة العاموة

-

للوكالة في األردن.

اتباع سياسة التوقيف اإلداري للرالب غير المنضبرين الوذين يسوييون التصورف بشوكل

متكرر.

 تقديم جوايز ومكافآت للمدارم التي تقوم بممارسات نفضول وخصوض مسوتوى العنوف لودىرالبها

الخطو السادسة :القضاء على الترفيع اآللي واصالح اَلمتحانات.
وشملت هذه الخروة اإلجرالات التالية:

 -االيقاف الصوري للترفيع اآللي للرالب.
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 ترووير برنوامج عالجوي مكثوف فوي فتورة الصويف للروالب الوذين توم تورفيعهم واعوادةامتحاناتهم قبل بداية العام الدراسي القادم.

 -خصض عدد الرالب في المرحلة اإلعدادية داخل الصصول إلى ثالثين رالباً.

 -العمول بنظوام االمتحانوات الموحودة فوي الموواد األساسوية األربعوة وهوي اللغوة العربيوة

والرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم ،وفي العام  2009 - 2008تم تربيق االمتحان

الموحد على جميع المواد الدراسية.
نما بالنسبة لإلشراف في وكالة الغو الدولية في هذه المرحلة فقد تبين وجود العديد من
المتغيرات اإليجابية في جهاز اإلشراف التربوي بالوكالة نهمها:
 توزيع عدد من المشرفين التربويين على عدة مهام هي (:متابعة المناهج – اإلشرافالتدريب – اإلشراف على االمتحانات – اإلشراف على التعليم الصيصي – اإلشراف
الميداني).

 تغير في المسمى الوظيصي للمشرفين التربويين ليصبح خبي اًر كل في تخصصه "مختصاًتربوياً".

 تسهيل وصول المشرفين التربويين إلى مراكز عملهم من خالل تزويدهم بسيارات بمعدلسيارة لكل مشرفين ( .دايرة التربية والتعليم بوكالة الغو الدولية.)2006 ،

َاإلشراف اإلبداعي:
يعتبوور اإلبووداع حق واً ألي مج ووال موون المجوواالت ولوويم وقصو واً علووى مجووال معووين ،وي وودخل

اإلبووداع فووي مجووال اإلش وراف التربوووي لحاجتنووا إلووى المخووتص التربوووي المبوودع القووادر علووى األخووذ
بأيوودي المعلمووين موون خووالل االعتموواد علووى قوودراتهم وامكانوواتهم والقوودرة علووى قيووادة ننصسووهم بأنصسووهم

إلحدا

نقلة نوعية في المسيرة التعليمية ،وللحودي

كان من االهمية بمكان الحدي

عن اإلبداع.

عون اإلشوراف اإلبوداعي بشويل مون التصصويل

أوَلً مف وم اإلبداع Creation

اإلبووداع كمووا جووال فووي لسووان العوورب (بوودع) :بوودع الشوويل يبدعووه بوودعاً ،وابتدعووه :ننشووأه

وبدنه ،وفي التنزيل { :قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا
أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِنيٌ} (األحقاف .)9:ني  :ما كنت نول من نرسل المبتدع الذي يأتي نم اًر على شبه لوم
يكن ابتدنه إياه ،وفالن بدع في هذا األمر :ني نول لم يسبقه نحد.

(ابن منظور ،د.ت.)352 –351 ،
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وجال في معجم مقاييم اللغة :بدع :البال والدال والعين نصالن :نحدهما ابتدال الشويل،

واآلخر :االنقراع والكموال ،فواألول قوولهم :نبودعت الشويل قووالً نو فعوالً .إذا ابتدنتوه ال عون مثوال

سابق { ،بَددِيعُ الََّّدمَاوَا ِ وَالْدَْرْ ِ (.البقورة )117:وورد فوي المعجوم الوسوير :بدعوه بودعاً :ني ننشوأه
على غير مثال سابق ،وبدع :صار غاية في صصته خي اًر كان نم ش اًر.
واإلب ووداع عن وود الصالس ووصة :إيج وواد الش وويل م وون الع وودم ،فه ووو نخ ووص مو ون الخل ووق (إبو وراهيم وآخ وورون،

1410ه .)43:ابو وودع الشو وويل :اخترعو ووه ال علو ووى سوووابق مث ووال { َبو ووديع السو و َوم َاوات َواألَرض ني
(مبدعهما) (الرازي1416 ،ه.)18 :
اإلبوداع مصودر الصعول نبودع بمعنوى اختورع نو ابتكور علوى غيور مثوال سوابق (جوروان :2002،
.)18

واإلبداع اصطالحاً:

هو القدرة على التنبؤ بالصعوبات التوي قود ترو نر نثنوال التعامول موع قضوايا الحيواة ،وايجواد

الحلول المناسبة لها ،باالعتماد على األساليب العلمية التي تستند على األفكار العميقة المبتكرة.
بأنه " :إنتاج الجديد النادر المختلف المصيد ،سوال نكان فك اًر نو عمالً".

(سرور)85 :2002،

ويعرف اإلبداع على ننوه إنتواج شويل جديود نو صوياغة عناصور موجوودة بصوورة جديودة

في نحد المجاالت كالعلوم و الصنون و اآلداب ،نما الموسوعة البريرانية الجديدة فتعرف اإلبوداع
علوى ننوه القودرة علوى إيجواد شويل جديود كحول لمشوكلة موا نو نداة جديودة نو نثور فنوي نو نسولوب
جديد (جروان ).18 :2002،

و ينسب مصرلح اإلبداع إلى النمساوي Schumpeterمنذ  1912الوذي يعود المنظور

األول لإلبداع ،حي

عرفه بأنه" :النتيجة الناجمة من إنشال رريقة نو نسلوب جديد في اإلنتاج،

و كدا التغيير في جميع مكونات المنتج نو كيصية تصميمه" (.) Schumpeter2004 :194

ويعورف توورانم  Torranceنقوالً عون (جوروان )2002 ،بأنوه " :عمليوة تحسوم

للمشكالت والوعي بموارن الضعف و الثغرات و عدم االنسجام النقص في المعلومات ،والبح

عن الحلول والتنبؤ ،وصياغة فرضيات جديدة ،واختبار الصرضيات و إعادة صياغتها نو تعديلها

من نجل التوصل إلى حلول نو ارتبارات جديدة باستخدام المعريات المتوافرة و نقل نو توصيل
النتايج لآلخرين " (جروان.)22 :2002 ،
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اإلبداع بأنه "بأنه تلك البيية التي تهيئ لالبتكار واإلبداع ،والعوامل ،والظروف البييية

التي تساعد على نموه ،وتنقسم هذه الظروف إلى قسمين هما:

 -اَلو  :الظروف العامة  :وهي ظروف ترتبر بالمجتمع وثقافته بصصة عامة.

 الثاني :ظروف خاصة :وهي ظروف ترتبر بالمدرسة ،والمعلمين ،والمديرين ،والمشرفينالتربويين (نبو حلو ،ونحمد.)23 :1992 ،

وترى الباحثة نن اإلبداع هو "إنتاج فريد غيور موألوف قابول للتربيوق واالسوتعمال ومقبوول

اجتماعي واً وذلووك عوون رريووق التصكيوور برريقووة غيوور تقليديووة فووي اسووتغالل الم ووارد المتاحووة" ،وعلووى
الرغم من تعدد مداخل مصاهيم اإلبداع إال نن التعريصوات السوابقة اهتموت بالمضوامين والخصوايص

والعناصر التي يرتكز عليها مصهوم اإلبداع وهي:

 -1اإلبو ووداع يترلو ووب قو وودرات عقليو ووة تتمثو وول فو ووي التحسو ووم بالمشو ووكالت والرالقو ووة واألص و والة
والمرونة.

 -2اإلبداع عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكرة نو عمل جديد.
 -3جهد اإلبداع وما ينتج عنه ليم بالضرورة نن يكون مادياً ملموسواً ،فقود يكوون فوي صوورة
منتج نو خدمة نو فكرة نو رؤية.

 -4جهد اإلبداع وما ينتج عنه ال بد نن يكون ذا قيموة ملحوظوة سووال علوى مسوتوى الصورد نو
المنظمة نو المجتمع.

 -5اإلب ووداع ل وويم ظ وواهرة فردي ووة فق وور ،وانم ووا يمك وون ممارس ووته عل ووى مس ووتوى الص وورد والمجتم ووع
والمنظمة.

 -6اإلبووداع سوولوك إنسوواني ال يقتصوور علووى فيووة معينووة ،وانمووا هووو راقووة كامنووة يتصووف بهووا
األفو وراد جم وويعهم ب وودرجات متصاوت ووة ،فيول وود اإلنس ووان وبداخل ووه ق وودرة إبداعي ووة ،وتنم ووى ه ووذه

القدرات عن رريق عدة عوامل( .بلواني.)15-14 :2008 ،

ثانياً دوافع اإلبداع:
اتصق مجموعة من الباحثين حول دوافع اإلبداع ،ومنهم (خير اهلل)6 :2009 ،
(حمدونة( )39 :2010 ،مانع.)4 :2010 ،
 -1دوافع ذاتية داخلية ومن ا:
 الحمام في تحقيق األهداف الشخصية. -الرغبة في مساهمة مبتكرة.
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 الرغبة في اكتشاف األشيال الجديدة. -الرغبة في إحدا

التغيير.

 الرغبة في معالجة التعقيدات والمشاكل. -2دوافع بيئية خارجية ومن ا:
 التص وودي للمش وواكل العام ووة والخاص ووة مث وول مش وواكل العم وول والنوعي ووة وتحس ووين الخ وودماتوالتدريب.

 -مترلبات ودوافع التغيير ،فثمة فرص مرلوب اكتشافها ومجازفات ينبغي التخرير لها

وتنبؤات ينبغي القيام بها وتقييمات يلزم تأديتها ،ويختلف التصكير المرلوب لهذه األمور

عن التصكير المألوف نو حتى العلمي حي

الوقت ال يكون ضاغراً والتكاليف ميسرة.

 -التقدم واالزدهار يترلبان المزيد من األفكار الجديدة والمستمرة.

 -3دوافع مادية ومعنوية مث :

 الحصول على المكافآت المالية. الحصول على التقدير والثنال والسمعة. االرتقال في المراتب المهنية والعلمية. -خدمة الورن واألمة.

ثالثاً خصائص اإلبداع:

انعكووم اخووتالف الكتوواب والبوواحثين فووي تعريووف ماهيووة اإلبووداع علووى تحديوود خص ووايص

اإلبداع ،وذلك حسب الوجهة التي ينظرون بها إلى اإلبداع ،فالبعض حدد خصايص اإلبداع من
وجهووة نظوور عامووة ،والووبعض ربوور هووذه الخصووايص بالعمليووة اإلبداعيووة ،والووبعض حوودد السوومات

والخصايص الشخصية للمبدعين ذاتهم (جبر.)14 :2010 ،
وتتص ووف العملي ووة اإلبداعي ووة كم ووا يق ووول يوس ووف ميخايي وول نس ووعد ف ووي كتاب ووه "س وويكولوجية
النمريووة واإلبداعيووة" بمجموعووة موون الخصووايص التووي نسووتريع نن نحووددها فيمووا يلووي( :السووويدان
والعدلوني.)26 :2004 ،

 -1القدرة على اكتشاف عالقات جديدة.
 -2القدرة على استنراق تلك العالقات واإلفصاح عنها.

 -3الربر بين العالقات الجديدة وبين العالقات القديمة التي سبق لغيره اكتشافها.
 -4توظيف العالقات الجديدة لتحقيق نهداف معينة.
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 -5اإلحجام عن األخذ عن اآلخرين إال بالقدر الذي يخدم ويحقق اإلبداعية لديه.

 -6اإلبداع علم نظري تجريبي ليم نهايي ،فبعض ما هو صحيح اليوم قد يلغى غداً والعكم
صحيح.

 -7يوجد اإلبداع عند كل النام بدرجات متصاوتة ومجاالت مختلصة ،فقد نودع اهلل سبحانه
وتعالى القدرة على اإلبداع في البشر وترك لهم نمر تنميتها وصقلها.

 -8يعتمد اإلبداع على التصكير اإلحاري الذي له نكثر من حل.
 -9قادر على النظر إلى األمور من زوايا مختلصة.
-10قابل لالنتقال والتربيق.

 -11حسام للمشكالت ني قادر على إيجاد حلول مختلصة لها.
-12قادر على مالحظة التناقضات والنواقص في البيية.

 -13ال يشترر الجدة لآلخرين بل يكصي نن تكون جديدة للشخص نصسه.

 -14المبدع ال يصكر في حل جديد فحسب بل يدرك مشكالت جديدة وينظر إلى المألوف
والشايع من خالل منظور جديد.
وقد حدد دراكر Druckerخمس خصائص لإلبداع وهي:
 -1اإلبداع يبدن دايماً بالتحليل النظامي للصرص التي يتيحها التغيير ،وبوالتصكير فوي اسوتغالل
هذه الصرص وتحويلها إلى إمكانات إبداعية.

 -2بمووا نن اإلبووداع جهوود متصوول بوواإلدراك الحسووي ،وفووي ذات الوقووت يتصوول فيووه بالتصووورات
والصياغات الجديدة ،ف نه يترلب قدرات متميزة في المالحظة واالستماع في البح

عون

إجابة مقنعة للتساؤالت المختلصة.

 -3لكي تكون نتيجة اإلبداع ذات فاعلية ،ال بد نن تكون موجهة إلشباع حاجات نو رغبوات
معينة ،إن نفضل تعبير عن اإلبداع الجديد هو :هذا نمر بديهي ،لماذا لم نصكور فيوه قبول

ذلك؟

 -4اإلبو ووداعات الصعالو ووة تبو وودن دايم و واً صو ووغيرة ،فالتعو ووديالت والتغيي و ورات الواجبو ووة نثنو ووال العمليو ووة
اإلبداعيووة بمووا تشوومل موون اختبووار وتجريووب وتقووويم تسووتوجب البوودايات الصووغيرة ،علووى نن

يترور األمر مرحلياً وفقاً لنتايج التجريب والتقويم.

 -5إن المحصولة اإلبداعيووة الصعالوة تترلووع إلووى موقوع الصوودارة والتميووز والريوادة ،إذا لووم يرمووح
الجهوود اإلبووداعي منووذ البدايووة إلووى موقووع الصوودارة والتصوووق ،ف نووه فووي الغالووب ال يصوول إلووى
نتيجة إبداعية)Drucker, 1985: 243( .
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رابعاً معوقات اإلبداع:

ال علوى مسوتوى الصوورد نو الجماعووة نو المودارم،
يواجه اإلبوداع العديود مون المعيقوات ،سوو ً
التي تتداخل مع بعضوها الوبعض ،ألن موا ينربوق علوى الصورد قود ينربوق علووى الجماعووة والمدرسوة

باعتباره جزًل منها ،ومن ثم تؤثر بدورها سلباً على ندال المديرين ألعموالهم ،وعلووى حول مشوكالت
المدرسة برريقة إبداعية (الشمري.)30 : 2002 ،
لووذلك حظووي موضوووع معيقووات اإلبووداع باهتمووام الكتوواب والبوواحثين وموونهم( رووافة،2004
الزه ارنووي . )2003وتووم التوصوول إلووى عوودد موون النتووايج المتباينووة فيمووا يتعلووق بعوودد هووذه المعيقووات

وس ووماتها ،وان ك ووان هن وواك تكام وول فيم ووا بينه ووا؛ إال نن ووه يمك وون حص وور معيق ووات اإلبو ووداع فو ووي نرب ووع

مجموعات هي:

 -1معيقات عقلية :وتتمثول فوي ضوعف القودرة علوى اإلدراك والتوذكر والتحليول ،موون حي و

اتسواع

المدى والتنويع ،وانحصار التصكير فوي حودود ثابتوة ال يسوتريع الخوروج منهوا ،ويبودو ذلوك فوي
اعتموواد المووديرين علووى اإلحسووام والبديهووة بالص وواب والخرووأ عنوود حوول مشووكلة مووا ،واسووتخدام

نس وواليب مألوف ووة ،وض ووعف الق وودرة عل ووى ترجم ووة األفك ووار إل ووى خر وور بس وويرة ومح ووددة للصع وول
اإليجووابي ،والشووعور بووأن حوول المشووكلة عمليووة عقليووة معقوودة ،والنظوور إلووى المشووكالت الكبوورى
نظ ورة كليووة دون تقسوويمها إلووى مشووكالت صووغرى ،واالعتموواد علووى المنرووق فووي تقيوويم األفكووار

الجديدة ،وليم علوى اختبارهوا عمليواً ،واالعتقواد بوأن هنواك حوالً وحيوداً صوحيحاً ألي مشوكلة.
واالنتقال إلى االسوتنتاجات ،دون إعروال وقت للخيال ليدرم تجربة كل األفكار المرروحة

(مركز الخبرات المهنية لإلدارة.)28 : 2003،

 -2معيقات انفعالية (الخوف والتردد) :إن المغاالة في بعض االنصعاالت مثل الخوف والتوردد قود
تسووبب فووي إعاقووة اإلبووداع ،ألنهووا تووؤدي إلووى تقييوود التصكيوور ،وتمنووع موون السووعي ورال الجديوود،

وتسوبب االنرووال علوى الونصم ،نو ضوعف الثقوة بوالنصم ،ومون مظواهر ذلوك :خووف الموديرين
موون التجديوود؛ لمووا يترتووب عليووه موون مخووارر مجهولووة ،واسووتخدام نسوولوب التبعيووة فووي التصكيوور،
والخوف مون التعورض للسخرية ،والظهور ومواجهة اآلخرين ،واللوم من سلرة نعلى في حال

فشل الصكرة الجديدة (بلواني.)27 :2008،

 -3معيقـــات دافعيـــة :إن ممارسووة المووديرين لإلبووداع رغبووة حقيقيووة موون ج ووانبهم ،بحيو و

يكون ووون

م وودفوعين للدرج ووة الت ووي تجعله ووم يب ووذلون الجه وود اإليج ووابي المحق ووق لإلب ووداع ،ل ووذلك فو و ن مو وون
المعيقوات التي تؤدي إلى نحجام دافعية المديرين عن ممارسة اإلبداع ضوعف رغبوة الموديرين

فووي التجدي وود ،وقلووة تشووجيع المووديرين المبوودعين بالرريقووة الماليمووة ،وضووعف الحص ووول عل ووى
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احتورام وتقودير اآلخرين ومساندتهم ،ووضع الحواجز ضد األفكوار الجديودة ،وعودم العدالوة فوي
تقديم الجزال مقابل الصكرة الجديدة ،وقد يكون الحافز غير ماليم للجهد المبذول

(مركز الخبرات المهنية لإلدارة.)29 :2003،

 -4معيقات تنظيمية :إن من العوامل التنظيمية التوي قود توؤدي إلوى إعاقوة إبوداع المووديرين تركووز
السلرة في يد و ازرة التربية والتعليم واإلدارة العامة للتربية والتعليم ،وضعف السماح للمووديرين
باالشتراك في المسواهمة فوي تنظويم ورسوم خرور المدرسوة ،وتحديود ندوار المووديرين فووي ل ووايح

وتعليمات ثابتة وبشكل مصصل ،والزام المديرين بالرجوع إلى اإلدارة العامة للتربية والتعليم فوي
28كل ما يتعلق بالعمل المدرسي ،والرقابة المحكمة علوى ندال الموديرين ،خوفواً مون الخووروج

عون الموألوف ،وتمسوك الموديرين باألنظموة واإلجورالات المنصووص عليهوا؛ علوى اعتبوار ننهووا

الهودف الرييم في العمل ،ورفض األفكار الجديدة التي تخرج عن المألوف

(بلواني.)27 :2008،

هذا باإلضافة لما أشارت إليه العساف ( :)2004من معوقات كالتالي:

 -1معوقات إدراكيـة :مثوول خرووأ اإلدراك وخداعوه ومحدوديتوه ،مموا يشوكل معوقواً يحوول دون
اإلبداع ألنها تحصر تصكير الشخص فوي الدايرة التي رسمها اإلدراك.

 -2معوقات نفسية وعاطفية :يلعب الخوف دو اًر كبي اًر في الحد من القدرات اإلبداعيووة ،فهووو
يكبل األفكار ويقيد حب االسترالع.

 -3المعوقــات التنظيميــة :تتكووون ندوار العوواملين فووي المؤسسووة موون مجموعووة موون التوقعووات
الرسومية وغير رسمية وكلما حددت هذه التوقعوات بشكل مصصل ضاقت دايرة اإلبداع.

 -4المعوقات اَلجتماعية أو الثقافية :يميل األشخاص إلى التصرف بالرريقة التي يتوقعهوا
منهم اآلخرون ،للحصول على رضاهم واالنسجام معهم .وبالتالي يتجنب األفراد األفكوار

التوي تخرج بهم عن نراق توقعات اآلخرين (العساف.)32 :2004،

خامسأ مستويات اإلبداع:

نن مستويات اإلبداع هي خمسة :

 .1اإلبداع التعبيري ( )Exepressiveويقصد به تروير فكرة نو نواتج فريدة بغض النظر عون
نوعيتها نو جودتها.

 .2اإلبداع المنتج ) :(Productiveويقصد به (الب ارعوة) فوي التوصول إلوى النوواتج مون الروراز
األول مع وجود مؤشرات قوية على توافر بعض القيود التي تضبر األدال الحر لألفراد.
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 .3اإلبداع اَلبتكاري ) :(Inventiveيقصود بوه الب ارعوة فوي اسوتخدام الموواد لترووير اسوتعماالت
جديدة لها بحي

يشكل ذلك إسهاماً جوهرياً في تقديم نفكار نو معلومات نساسية جديدة وعادة

ما يخضع لمواصصات تحددها مؤسسة معينة بحي

يحصل صاحبه على برالة اختراع.

 .4اإلبـــداع التجديـــدي ) :(Innovativeويقص وود ب ووه تق ووديم نفك ووار جدي وودة بع وود اختو وراق قو ووانين
ومبادئ في مدرسة فكرية ثابتة.

 .5اإلبداع اَلنبثاقي أو التخيلي ) :(Imaginativeوهو نعلى مستويات اإلبداع ونندرها،

ويقصد به التوصل إلى مبدن نو نظرية نو اقتراض جديد كلياً يترتب عليه إزدهار نو بروز

مدارم و حركات بحثية جديدة ( .العزة.)262 : 2002 ،

سادساً تعريف اإلشراف اإلبداعي:
إلوى نن اإلشوراف اإلبوداعي ،قوايم علوى تحريور العقول واإلرادة واروالق الراقوة عنود
المدرسين لالستصادة مون قودراتهم وموواهبهم إلوى نقصوى حود ممكون فوي تحقيوق األهوداف التربويوة ،
فاإلشراف اإلبداعي يهيئ فرص النمو لكل معلم ولكل تلميذ في النظام التعليمي عن رريق تنمية
مهاراته وقدراته تحت التشجيع وتوجيه مهني يقوم به خبير" ( المغيدي.)51-50 :2000:

وعلى ذلك ف نه من الضروري نن تتووافر عنود المشورف روح اإلبوداع حتوي تونعكم علوى

معنويوات المعلموين فتوزداد عنودهم الثقوة ب مكانواتهم وكوذلك الثقوة بقودراتهم علوى ترووير ننصسوهم
واحودا

نقلوة نوعيوة فوي مجوال العمول التعليموي ،فالمشورف المبودع يمكون نن يخلوق معلموا مبودعاً

والمعلم المبدع يخلق الجو المريح والمشجع لرالبه من نجل إرالق العنان إلبداعاتهم.
هذا النوع مميز ،وهو موا يحو

المشورفين علوى تبنيوه لكونوه يصجور الراقوات ويحصوز الهموم

ويحسوون تقوودير نهميووة العالقووات اإلنسووانية بووين المعلمووين ويسووتغل راقوواتهم وموواهبهم وقوودراتهم فووي

تحقيووق األهووداف موون خووالل العموول بووروح الصريووق ،كمووا ننووه يعموول علووى تكوووين القيووادات التربويووة
الواعية والملخصة ،ولكي يكون المشرف مبدعاً ،يجب نن يكون علوى مسوتوى عوال مون الصوصات
الشخصية التي ال غني عنها ،من نبرزها:
 الكصالة العلمية العالية. الثقافة المتنوعة الواسعة. -الذكال وبعد النظر.

 -الثقة بالنصم وبالقدرات.

 -التواضع واللباقة وحسن التصرف.
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 الصبر والقدرة على التحمل (رافة.)86 :2004 ،والمشوورف المب وودع هووو ال ووذي يغووذي ف ووي المعلمووين نش ووارهم اإلبووداعي وقي ووادتهم ألنصس ووهم
بأنصسهم ،وهو الذي يساعد المدرسين على التخلص تدريجياً من االعتماد على التوجيه الخارجي،
ويجعلهوم يعتمودون علووى ذكوايهم ونعموالهم ،ويوجووه راقواتهم دايمواً إلوى مسواعدة موون يعملوون تحووت
إشرافه على النمو في حياتهم الشخصية والمهنية (.)Jams,1992: 15

وتتصق الباحثة نن هذا النووع مون اإلشوراف التربووي وهوو اإلبوداعي نمور مميوز يعمول علوى

تنميووة العقوول والقوودرات وار ووالق الراقووة لوودى المعلمووين ،ل ووذلك ف و ن المشوورف المبوودع يس ووتريع نن
يكشف عن قدرات المعلمين ويستصيد من اآلخرين ،كما ننه يستريع نن يوظف كافوة الراقوات فوي
تروير العملية التعليمية من خالل األنشرة التي يعدها.

.1

أهداف اإلشراف اإلبداعي:

 تعزيز قدرة المشرف التربوي على استشراق مستقبل العمليوة التربويوة والتعليميوة فوي ضوولالمتغيرات التربوية.

 بنال الشراكة والتعاون بين المعلمين والمشرف التربووي ،والتغييور اإليجوابي فوي اتجاهواتهمنحو اإلشراف التربوي.

 تعزيووز قوودرات المعلمووين اإلبداعيووة فووي اكتشوواف آفوواق واتجاهووات تربويووة جديوودة تسوواعدهمعلى ندال نعمالهم.

 تعزيووز ثقووة المعلمووين بأنصسووهم ،واثووارة دافعيووتهم لتروووير قوودراتهم وتنميووة مهوواراتهم لمواكبووةالمتغيرات التربوية.

 إثرال خبرات المعلمين لتعزيز سلوك المتعلمين اإليجابي نحو التعلم ،لتروير تعلمهم. توفير بيية تعليمية إبداعية ،مواكبة لالتجاهات التربوية الحديثة(و ازرة التربية و التعليم العالي،ب.ت.)21:

.2

سمات اإلشراف اإلبداعي:
اإلشو وراف اإلب ووداعي عملي ووة بن ووالة ال يح وودد فيه ووا برن ووامج لتحس ووين التعل وويم ،نو يق وورر م وون

الجهووات العليووا ،وال يقوووم فيهووا تروووير برنووامج اإلش وراف علووى جهوود فووردي ،بوول يقوووم علووى جهوود
تعوواوني ،تسووتخدم فيووه نتووايج البح و

العلمووي ،إذ ال يوجوود تعووارض بووين التصكيوور اإلبووداعي ومبووادئ

التصكير العلمي.
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واإلش وراف اإلبووداعي يحصووز االبتكووار بووين المعلمووين ،ويتوويح لهووم فوورص التعبيوور الخووالق،

ويقصوود باإلب ووداع تق ووديم االقت ارح ووات والوس ووايل واالبتك ووارات وك وول إنت وواج جدي وود ل ووم يس ووبق وج وووده،
والمشوورف فووي إرووار هووذا المصوووهم ينشور االبتكووار بووين المعلمووين فووي عملهووم داخوول المدرسووة ،وفووي
حياتهم خارجها ،ويتيح الصرص للتجريب المنظم لألفكار الجديدة وفي ذلوك فايودة كبيورة تعوود علوى

عملية التعليم (البستان وعبد الجواد وبولم2010 ،م.)338 :

.3

سمات اإلشراف اإلبداعي يكون:

 -تعبيرياً متجدداً .

 إبداعياً ال تربية للذاكرة. -حوارياً ال تلقينياً.

 -شورياً ال تسلرياً.

 انصتاحياً ال انغالقياً. -تقنياً ال يدوياً.

 -تعاونياً ال فردياً.

 -مستم اًر ال وقتياً.

 تكاملي المنظومة ال جزيياً ضيقاً. -علمياً عقالنياً ال ناقالً مسلماً.

.4

 -توقعياً ال عشوايياً (السبيل.)26 :2013 ،

سمات المشرف المبدع:

المش وورف الترب وووي المب وودع ه ووو ال ووذي يعم وول عل ووى اكتش وواف ق وودرات المعلم ووين ،واس ووتخراج

جهووودهم ومسوواعدتهم علووى تحقيووق األهووداف المنشووودة ،ويعموول علووى ترقيووة نعمووالهم ويعوود نصسووه
واحووداً موونهم ال متصوود اًر لهووم دايمواً ،ويغووذي فووي المتعلمووين نشووارهم اإلبووداعي ،والقوودرة علووى قيووادة

ننصسووهم بأنصسووهم ،ويأخووذ بأيووديهم لالعتموواد بعوود اهلل علووى قوودراتهم وامكانيوواتهم الذاتيووة ،ويسوواعدهم

على النمو الشخصي المهني" (بادواد.)52 :2009 ،

وت وورى الباحث ووة نن ق وودرة المش وورف عل ووى اإلب ووداع ل وون تك ووون موج ووودة إال إذا تو ووافرت روح

اإلبداع في المشرف فيكون عندنا المشرف المبدع الذي بدوره يستريع تكوين المعلم المبدع الذي
يكون بدوره إعداد الرالب المبدع بتوفير األجوال المشجعة لرلبته.
إن م و ون نبو وورز خص و ووايص المبو وودعين المس و ووتنتجة مو وون األدب التربو وووي ه و ووي :الشو ووك ف و ووي

االستنتاجات ،وصحة القوانين والنظريات ،وعدم قبولها دون مناقشة ،والميل إلوى التجديود والتغيور
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والمثابرة وعدم الخضوع بسهولة ،والعزم علي إيجاد حلول للمشكالت ،وعودم فورض السويررة علوى

األخو ورين ،وع وودم الخض وووع لسو ورلتهم ،والمي وول إل ووى البحو و  ،والتصكي وور ف ووي نم ووور يص ووعب التنبوووؤ
بنتايجها ،والبح

عن نفكار غير مألوفة (السويدان والعدلوني.)38 :2004 ،

السمات التي يتميز بها المشرف المبدع ،وهي " الكصالة العلمية العالية ،الثقافوة المتنوعوة

الواسعة ،الذكال وبعد النظر ،الثقة بالنصم والقود ارت ،التواضوع واللباقوة وحسون التصورف ،والصوبر
والقدرة على التحمل" ،ونضاف العديد من السمات مثول :القودرة علوى تحسوم المشوكالت التربويوة،

الرغبوة فووي التروووير والتجديود ،الحووزم فووي الورني ،قوووة العزيمووة ،الميول للمغووامرة ،تعوودد االهتمامووات،
التصاؤل والمرح ،نبذ التعصب (الشقيرات2004 ،م ،ص .)86

.1

المبادئ التي يسعى المشرف التربوي المبدع لتطبيق ا مع المعلمين:

 تهيية واعداد المعلم المبدع القادر على بنال الرالب المبدع. -استثارة نفكار المعلمين.

 استثمار القدرات واالستعدادات المتوفرة لدي المعلمين. -تحصيز هممهم للمعرفة والبح .

 إرسال منهجية التحليل والنقد في عقولهم. -إرالق نوازع الصررة إلى البذل والعرال.

 إكسابهم القدرات على التعاية مع اآلخرين ،والقبول بالتنوع ،والشورى(الشقيرات2004 ،م ،ص .)193
 استخدام األساليب العلمية في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين. -تشخيص مشكالت المعلمين ومناقشتها وتقديم الحلول لمعالجتها.

 االسووتصادة م وون بو ورامج ونس وواليب اإلشو وراف المترووورة لتر وووير ممارس ووته اإلشوورافية وبالت وواليتروير ندال المعلمين ،وابتكار نساليب إشرافية تبع

الحيوية والنشار لدى المعلمين.

 االستصادة من نتايج تقويم المعلمين في تروير ندايهم. -إيجاد قنوات اتصال سريعة بينه وبين المعلمين.

 إيجوواد قاعوودة بيانووات عوون المعلمووين لالسووتصادة منهووا فووي :اتخوواذ ق و اررات إداريووة وتربويووة،تروير المصاوضات اإلشرافية وندال المعلمين.

 تشووجيع المعلم ووين علووى االر ووالع الكتسوواب المعرف ووة والمهووارات لتس وواعدهم علووى تر ووويرندايهم.
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 إثوارة دافعيووة الوتعلم الووذاتي للمعلموين ،واالهتمووام بالتجديود واالبتكووار فوي الروورق واألسوواليب.2

التي يمارسها المعلمون مع رالبهم (المنيف2004 ،م.)112:

استراتيجيات اَلشراف اإلبداعي:

إذا ما نراد المشرف نن يزيد من إنتاجية المعلمين اإلبداعية  ،فهناك إستراتيجيات يمكون

انتهاجهووا وهووي إسووتراتيجيات توليوود األفكووار التووي تهوودف إلوى تمكووين األفوراد /المعلمووين موون توليوود
مزيد من األفكار الجديدة من نجل معالجة مشاكل معينوة نو مواجهوة تحوديات بعينهوا ،حيو

تقووم

هذه المنظمات بتعليم نفرادها نساليب التصكير اإلبوداعي ،وبورغم شوهرة هوذه األسواليب فو ن فعاليتهوا

خضعت لنقاة كبيور ،حيو

يودعي الوبعض نجاحهوا الواضوح ،بينموا يودعي آخورون ننهوا ال توؤدي

إلى حدو تغيرات كبيرة في األدال اإلبداعي ،ومن نهم نساليب توليد األفكار ما يلي:

(.)King&Anderson, 2002: 23
اَلستراتيجية اَلولى العصف الذهني:
يعوود العصووف الووذهني وسوويلة للحصووول علووى نكبوور عوودد موون األفكووار موون مجموعووة موون
األفراد /المعلمين في وقوت قصوير ،وذلوك مون خوالل عورض المشوكلة علويهم ومروالبتهم بوأن يودلوا

بووأكبر عوودد موون األفكووار موون نجوول حوول تلووك المشووكلة ،ويتوراوح عوودد المجموعووة موون سووتة إلووى سووتة

عشر شخصاً ،ويجب نن يكون المشاركون من مستوى إداري متقارب ،ويتم دعوة المشاركين قبل
االجتماع بيومين على األقل ،ونن يعقد االجتمواع فوي الصوباح البواكر قبول نن ينشوغل المشواركون

في مشاكلهم الخاصة ،ويرلب المدير من نحد المشتركين نن يكون مساعداً له في كتابوة األفكوار
وتعليق األوراق المكتوبة عليهوا علوى الحواير نموام الجميوع ،ثوم يعقود المودير اجتمواع تقيويم األفكوار

بعود نن يوودعو اثنووين نو ثالثووة مون المشوواركين وذلووك بعوود اجتمواع العصووف الووذهني بيوووم نو يووومين
حتى يمكن جمع األفكار ،وبعد تقييم واختيار األفكار يتم توزيعها مربوعة .

اَلستراتيجية الثانية التأليف بين اَلشتات:
يقوووم هووذا األسوولوب علووى التنسوويق والجمووع ب وين األفكووار واألشوويال المختلصووة التووي ال يبوودو

بينهووا وبووين بعضووها صوولة نو رابرووة مووا ،ويقوووم هووذا األسوولوب علووى نن العمليووة اإلبداعيووة هووي فووي

األصل عملية عقلية يمارسها الصرد في تحديد وفهوم وحول المشوكلة (خبورال مركوز الخبورات المهنيوة
لإلدارة بميك )266:2004 ،
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اَلستراتيجية الثالثة تحلي العوام المؤثر :
سمي هذا األسلوب بذلك لقدرتوه علوى تحديود العوامول التوي تسوهم نو تعيوق حول المشوكلة،

يمكنها استثارة التصكير اإلبداعي للشخص من خالل:

حي
-

تحديد الهدف نو الشيل الذي يعمل من نجل تحقيقه.

تحدي وود جوان ووب الق وووة ف ووي ه ووذا اله وودف نو الش وويل والت ووي م وون الممك وون ت وودعيمها ،وجوان ووب

الضعف فيه لتقليصها نو إلغاؤها.

اَلستراتيجية الرابعة القبعات الست في التفكير :
يهدف هذا األسلوب إلى تروير االستكشاف واإلبداع والمبادرة ،ويستخدم عند اتخاذ قرار

بصووورة جماعيووة مثوول القو اررات التووي تتخووذها مجووالم اإلدارة ،وتعووالج هووذه الرريقووة بعووض سوولبيات

المناقش ووات الجماعي ووة ،حيو و

ننه ووا آلي ووة تس وواعد عل ووى االنتق ووال م وون التصكي وور الص ووردي إل ووى التصكي وور

المت ووازي وه ووو نن نصكوور معو واً ني إذا نردنووا نن ن ووتكلم عوون الم ازي ووا فكوول المجتمع ووون يتكلمووون ع وون
الم ازيووا ،واذا نردنووا التركيووز علووى العيوووب فكوول المجتمعووون يتكلمووون عوون العيوووب ،ونن وواع التصكيوور
التي تمثلها القبعات الست هي(:جبر) 35:1010،
القبعة البيضاء :اللون األبيض لون محايد ،وهو سمة مرلوبة للبيانات والمعلوموات ،ويوتم ارتودال
هذه القبعة حين الشعور بأن المعلومات التي تدور حول موضوع غير كاملة.
القبعــة الحمـراء :اللووون األحموور موون األلووان الدافيووة السوواخنة ،ويووتم ارتوودال هووذه القبعووة حينمووا نريوود
نعبر عن العوارف والمشاعر اتجاه الصكرة.
القبعة السوداء :يدل هذا اللون على الوقار والحكمة واالتزان ،ويتم ارتداؤها حينموا نريود نن ننتقود
فكرة معينة ونوضح عيوبها.
القبعــة الصــفراء :وهووي نسووبة إلووى الشوومم والتصوواؤل والسوورور ،ويووتم ارتووداؤها للتحوود

عوون الم ازيووا

والمنافع عن هذه الصكرة.
القبعة الخضراء :هي لون النبات والخضرة ،يعني فيها التجدد والحياة ،ويتم ارتداؤها للعمول علوى
ابتكار إضافات على الصكرة ،ني مرلوب تصكير مبدع ابتكاري.
القبعة الزرقاء :نسوبة إلوى لوون السومال العريضوة ،ويرموز إلوى اإلخوالص والصوصال ،ويوتم ارتوداؤها
حينمووا يكووون المرلوووب النظورة العريضووة للصكورة بالكاموول ،وهووي بمثابووة المايسووترو الووذي يووتحكم فووي

بقية القبعات ،فهي ترمز إلى النظرة المتكاملة والشمولية.
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وترى الباحثة نن استخدام نسلوب قبعات التصكير الست تقووي جوانبي التركيوز والتصكيور الصعوال فوي
العقوول البشووري ويسووتخدم فيهووا نن وواع مختلصووة مثوول التصكيوور العغووارصي واالبووداعي والنوواقض وتعموول
على المرونة في تغيير ننمار التصكير لدى االنسان.

اَلستراتيجية الخامسة سكامبر( scamperاَلسئلة المحفز لطرح اَلفكار):

هذا األسلوب عبارة عون سلسولة مون التسواؤالت المقصوودة ،مختصورة بكلموة إنجليزيوة هوي

 scamperوتعنووي العوودو نو الووركض ،وتقوووم هووذه الرريقووة علووى مبوودن إن إعمووال العقوول هووو نخووو
اإلبداع ،فهو معالجوة نو تحويول ني شويل إلوى فكورة جديودة ،موع العلوم نن ني شويل جديود موا هوو

إال نتيجة إلى فكرة قديمة مرورة قد تم معالجتها وتحويرها (جبر.)37 :2010 ،
وهي رريقة لتحصيز األفكار وتعد من األساليب اإلبداعية المشهورة ،ويمثل كل حرف من

كلم ووة  scamperمج وواالً م وون المج وواالت الت ووي ي ووتم فيه ووا ر وورح األس وويلة الت ووي تس وواعد عل ووى تولي وود
األفكار ،والمجاالت هي(:السرور.)303 :2002 ،

البديل ( Substituteما المكونات األخرى للموضوع نو المواد التي يمكن إدخالها).
الجمووع ( Combineمووا الووذي يمكوون دمجووه لهووذا الشوويل نو مووا هوودف دمووج العناصوور نو

الخروات).

التكيوف ( :Adaptهوول يمكوون تكيووف هووذا الشوويل ليووتاللم مووع الوضووع الجديوود نو مووا الووذي

ينبغي نن يتم تكيصه في هذا الشيل).

التعديل والتعظيم ( :Modify & Magnifyهل يمكن تعديل لون نو شوكل نو حركوة هوذا

الشيل نو هل يمكن جعل هذا الشيل نكبر ونقوى ونكثر فايدة).

االسووتخدامات األخوورى ( :put to other usesهوول يمكوون اسووتخدام هووذا الشوويل

استخدامات نخرى نو هل يمكن استغالله من نجل تحقيق نغراض نخرى).

التخلي ( :Eliminateهل يمكن التخلي عن عنصر من عناصر هذا الشيل نو التخلوي

عن بعض المرالب بالنسبة للمشكلة الحالية في الوقت الراهن).

العكوم واعوادة الترتيوب ( :Reverse & Rearrangeهول يمكون اسوتخدام هوذا الشويل

خالف واً لمووا يسووتخدم عليووه فووي الوقووت ال وراهن نو هوول يمكوون إعووادة ترتيووب مكونووات هووذا الشوويل نو

خروات عمل هذا الشيل).

وترى الباحثة نن نسلوب سكامبر سيسواعد المعلموين للنظور إلوى األشويال وتغيرهوا برريقوة

ابداعية قد تصل إلوى ابتكوار نشويال جديودة اوايجواد حلوول للمشواكل التوي تواجوه المعلموين بأسولوب
ابداعي.
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اَلستراتيجية السادسة تحلي الشك أو البنية (التحلي المورفولوجي):
يسووتهدف هووذا األسوولوب تنميووة مهووارات األفكووار ف وي إنتوواج مجموعووة كبي ورة موون التوافيووق

والتباديل الممكنة للعناصر التي تدخل في مهارات التدريم والتخرير ،ويقوم هذا األسولوب علوى
تحليوول ني مشووكلة إلووى نبعادهووا الرييسووية ،ثووم يووتم بعوود ذلووك تحليوول كوول بعوود إلووى متغي ارتووه الجزييووة،
بحي

يمكن بعد ذلك إنتاج مجموعة من التكوينات الصكرية من خالل دمج هذه العناصر الجزيية

بعضها ببعض برريقة جديدة ،ومن ثم يمكن التوصل إلى حلول كثيرة بهذه الرريقة ،لكن غالبيوة

هووذه الحلووول قوود تكووون غيوور عمليووة نو مسووتحيلة التحقيووق ،لووذا فو ن آخوور خروووة فووي هووذا األسوولوب
تكون تقييم الحلول واختيار الحل القابل للتنصيذ (جبر.)39 :2010 ،

موون خووالل العوورض السووابق ،يمكوون القووول نن النظ ورة ألسوولوب تنميووة المعلووم تعتموود بشووكل

نساسي على الممارسة الصعلية لالشراف اإلبداعي ،ويمكن لإلشراف اإلبداعي نن يسهم في تعزيز

التنميووة المهنيووة موون خووالل تزويوود المعلووم بالمهووارات التدريسووية المختلصووة ،وارووالع المشوورف علووى
الكصايات الالزمة له في مجوال عملوه ،ثوم تورك المجوال لوه ليختبور ويوؤرر ،ويحواول حول مشوكالته
التي تعترضه بنصسه ،من خالل التركيز على البعدين المعرفي والتنظيمي.

المحور الثاني :النمو الم ني
نظ و اًر للتقوودم المعرفووي الهايوول الووذي يمتوواز بووه العصوور الحووالي وفووي ظوول ثووورة التكنولوجيووا

والمعلومووات فووالمعلم المبوودع هووو رالووب علووم ر ووال حياتووه فووي مجتمووع دايووم الووتعلم والترووور ،هووذا
األمر يترلب منه نن يحافظ على مسوتوى متجودد مون المعلوموات والمهوارات واالتجاهوات الحديثوة

في ررايق التعليم وتقنياته.

فارتقال ندال المعلم في مهنته ينعكم بدوره على االرتقال بالنظام التربوي ككل.
نن النمو له مظهران نحدهما تكويني يتعلق بنمو الصرد في الحجم والشكل والوزن
والتكوين ،وثانيهما :يتعلق بالوظايف الجسمية والعقلية واالجتماعية؛ لتساير ترور حياة الصرد في

اتساع نراق بييته ويمثل ذلك النمو تغييرات كيميايية فسيولوجية ربيعية نصسية اجتماعية

واالتجاه في هذه التغيرات اتجاه تقدمي ،ويوضح نن مصهوم النمو المهني بأنه يقتصر على النمو

الدراسي نو التقدم التعليمي ،والقوى التي تؤثر فيهما نو الوسايل التي تيسرهما حي

ينظر إلى

النمو خصوصاً من وجهة نظر المعلم الذي يزاول التدريم بالصعل ،والمعلم المنتظر في جانبي
شخصية هذا المعلم وهى العامل والمصكر من خالل النمو في الخبرات الشخصية نو المهارات
المهنية ( زايد.)36-35 :1990 ،
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وعلــى ذلــك فقــد تعــددت التعريفــات حــو النمــو الم نــي ،حيــث قووام كثيوور موون التربووويين بتحديوود
مضمون النمو المهني وتعريصات له ومنها:
 تعريف السعدي وآخرون ( )1984بأنه" :تروير الكصالة التعليمية التي تتضمن جانبين هماالجانب المعرفي والجانب السلوكي" (السعدي وآخرون.)15 :1984 ،

 تعريف هاريم ( Harris (1980بأنه" :ني برنامج مخرر من الصرص التعليمية يوفرألعضال الهيية التدريسيةنو المعلمين بغية تحسين ندال كل فرد منهم في المركز الذي عين

فيه (.)Harris,1980: 21

 -بأنه " :اإللمام بأحد

المعلومات واألساليب التربوية واالرالع

على كل ما هو جديد في التربية ،وايصال المعلومات إلى المدرسين بأساليب إشرافية

مختلصة مع تشجيع الدروم التوضيحية؛ حتى يتمكنوا من تبادل الخبرات فيما بينهم ومساعدة كل

من بحاجة إلى مساعدة خاصة المعلمين الجدد" ( .النابه)86 :1994 ،

وبنال على هذه التعريصات ،يمكن القول نن النمو المهني يمثل مجموع التغيرات المرلوب

إحداثها في المعلم والمتعلقة بمعلوماته وخبراته وندايه وسلوكه واتجاهاته؛ لجعله اليقاً ألدال

مهمته التربوية على نعلى درجة ممكنة من الكصايات التقنية ،نو هو النشار الذي يمارسه

المعلمون بقصد تحسين مستوى األدال لديهم ورفع الكصالة في العمل سوال كان األدال نظرياً نو
عملياً" .

نن النمووو المهنووي للمعلم ووين عبووارة عوون" :عملي ووة منظمووة مدروسووة لبن ووال مهووارات تربوي ووة

وادارية وشخصية جديدة ،تلزم المعلمين لقيامهم الصعال بالمسيوليات المدرسية اليومية نو ترميم ما
يت ووافر لووديهم منهووا بتجديوودها نو إنمايهووا ،نو سوود العجووز فيهووا لتحقيووق غوورض نسوومى هووو تحسووين

فعالية المعلمين وبالتالي زيادة التحصيل الكمي والنوعي للمتعلمين" (نحمد.)52 :2001،

نن النمووو المهنووي عبووارة عوون  ":زيووادة فاعليووة عموول المعلمووين موون خووالل زيووادة كصووايتهم
اإلنتاجيووة ورفووع مسووتوى ندايهووم الوووظيصي ،وتنميووة قوودراتهم وامكانوواتهم ،وانعوواة معلوموواتهم وتجديوود
خبراتهم لمواجهة المواقف التعليمية واستغالل كل ما حولهم لتحقيق نهدافهم المرجوة.

(شقصة.)47 :2010 ،
ويتحدد المعني العام في تعريف الباحثة لمصهوم النمو المهني الذى تتبناه الدراسة الحاليوة

استخالصاً مما سوبق فوي التعريوف التوالي :عمليوة تنميوة مسوتمرة لمصواهيم المعلوم ومها ارتوه األداييوة

53

تسوواعده علووى تروووير ورقووى ممارسوواته المهنيووة بدرجووة عاليووة و تعموول علووى تلبيووة حاجاتووه لتحقيووق

األهداف المرجوة للعملية التربوية.

وت وورى الباحث ووة نن النم ووو المهن ووي عملي ووة مخرر ووة لتحس ووين عملي ووة المخرج ووات التعليمي ووة

واالرتقال بعملية التدريم.

أهداف النمو الم ني:

يتم تصميم وتنصيذ برامج النمو المهني للمعلم لتحقيق نهداف التالية :
 تنمية المهارات التدريسية للمعلم حتى يكون نكثر كصالة في ندايه التدريم -تنمية قدراته واستعداداته على التصكير االبداعي

 تصعيل مهارات إدارة الصصل ومهارات االتصال بينه وبين التالميذ تنمية إدارة الوقت والتعامل مع إدارة األزمات -تحقيق مبدن الرقابة الذاتية .

 التربيق الجيد لألدال المدرسي وفق معايير الجودة الشاملة . -تنمية االتجاهات اإليجابية نحو المدرسة والعملية التدريسية.

 تنمية مهارات التعلم الذاتي والتقويم الذاتي والتعلم عن بعد باستخدام الوسايل التكنولوجيةالحديثة (الرشدان.)100 :1994 ،
أيدولوجية النمو الم ني:
عملية تروير المعلم عملية ديناميكية وتبادلية فهي ترتبر بترور المجتمع ونهدافه من
جهة ،ومن جهة نخرى ترتبر بالتقدم المتسارع والهايل للمعرفة اإلنسانية ،فالعملية التربوية لن

تترور ما لم يستمر نعضال هيية التدريم في تجديد خبراتهم ومهاراتهم واالرالع على تجارب

اآلخرين واالنصتاح على كل ما هو جديد ومتنوع من ررايق ووسايل تعليمية حديثة والتي تضمن
النمو للمعلم.
يعد المعلومات التي يمتلكها نعضال هيية التدريم الجدد عند تعيينهم ضعيصة الصلة
بجوهر العملية التعليمية ،حي

تقتصر على المساقات التي سيقومون بتدريسها وننظمة األقسام،

وال تشمل نسم ونظريات ومناهج ونهداف التعليم العالي لذلك يكون األساتذة غير قادرين على
تحضير وتصحيح االمتحانات وارشاد الرلبة ،هذا باإلضافة إلى نن كصالتهم في التدريم ال

تكون في العادة في المستوى المرلوب ،وعندما ال يكون هناك برامج تدريب تغري هذه
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المجاالت يتعلم المعلمون كيصية التدريم عن رريق التجربة والخرأ مما يتأتى عنه ضياع

الوقت والجهد (عدم.)17 ،1985 ،

فزيادة حجم المعلومات نتيجة سرعة التغير الثقافي واالجتماعي ال يمكن نن تنقلها

صصوف التعليم األكاديمي وحدها ألفراد في سن التعليم النظامي ،بل البد من االستزادة منها

على مدى الحياة؛ لتهيية األفراد لمواجهة التغيرات السريعة والتكيف للمستحدثات واالبتكارات

المتالحقة التي نتجت عن الثورة العلمية والتكنولوجية ،فقد نصبح التعليم عرضة للتقادم السريع
ونصبح من ال يتابع الجديد في مجال تخصصه محكوماً عليه بالتخلف ،ونتيجة هذه الوضع

نصبح التعليم مرالباً بأن ينقل مركز االهتمام من حشد المعلومات إلى تعليم المتعلم كيف يتعلم
وذلك بتزويده بعادات ومهارات واتجاهات تعينه على ذلك ،ونتيجة لهذا التحول برزت فلسصة

التعلم الذاتي للمعلم في إرار التعليم المستمر (مدبولي.)118 :2002 ،

فتروير المعلم إحدى المسؤوليات اإلشرافية المهمة التي يشار إليها غالباً باإلعداد ونثنال

الخدمة ،نو بتحديد الهيية التدريسية في المدرسة ،نو النمو المهني ،نو التعليم المستمر نو
بالتدريم نثنال العمل نو التروير المهني (دونالب)111 : 2003 ،

وتنسجم التربية المستمرة لعضو هيية التدريم مع االتجاه العالمي المعاصر في إعداد

وتأهيل عضو هيية التدريم كعملية مستمرة ال تتوقف بالحصول على الدرجة العلمية العالية،

فمبدن استم اررية عملية إعداد المعلم تأتي انعكاساً للترورات االجتماعية والعلمية والتكنولوجية مع
ما تستوجبه من تغبيرات مهمة في دور المعلم ) عدم )19 1985 ،

وترتبر نيدلوجية النمو المهني وتتكامل مع مصهوم التربية المستمرة نو التعليم المستمر،

فالنمو المهني ما هو إال عبارة عن تروير لقدرات المعلمين المعرفية والتربوية والعمل على إثرال

معلوماتهم بأساليب متنوعة وتقويم وتعديل سلوكهم التربوي الميداني بصورة مستمرة ،والتربية

المستمرة نو التعليم المستمر يحمل نصم المصهوم " فالتعليم المستمر يتضمن جانبين نساسيين
نحدهما :جانب ثقافي واآلخر :مهني ،وهذان الجانبان ال يتناقضان وانما يكمل نحدهما اآلخر
بصصة تصاعلية ،فالتعليم المستمر ال ينتهي بنهاية العام المدرسي.
فمصهوم النمو المهني المستمر يعني ببسارة إتاحة فرص تعليمية مستمرة روال حياة

األفراد وذلك بقصد تنميتهم وترويرهم ليتمكنوا من تحقيق التكيف مع المترلبات الحضارية وحتى
يكون بمقدورهم التصاعل مع برامج التنمية فمصهوم التعليم المستمر يقصد به البرامج التعليمية

المخررة والمنظمة والتي تساعد اإلنسان على تحمل مسيولياته الصردية واالجتماعية.
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مجاَلت النمو الم ني:

مجاالت النمو المهني للمعلم كثيرة ومتعددة فهوي تتمثول فوي تحسوين األسواليب والمهوارات

للمعلمووين ،واتقووان اسووتخدام الوسووايل والتقنيووات التعليميووة ،والتخرووير والعنايووة بالتالميووذ ورعووايتهم،
وتكتصي الباحثة في حديثها عن المجاالت التوي تتضومنها نداة هوذه الد ارسوة ،وكانوت مشوتملة علوى

نربعة مجاالت وجالت مرتبة كالتالي:

أوَلً :التخطيط:

التخطيط في اللغة :يدل على إثبات لصكورة موا بالرسوم نو الكتابوة وجعلهوا تودل داللوة تاموة علوى موا
تقص ووده ف ووي الص ووورة نو الرس ووم ،ف ووالصكرة عن وودما تك ووون غي وور واض ووحة عل ووى ال ووورق فه ووي م ووا ازل ووت

غامضووة ف وي الووذهن ،واذا كانووت واضووحة علووى الووورق ف نهووا واضووحة فووي الووذهن والنتيجووة تعنووي
إمكانية تربيقها وسهولة تنصيذها" (.)Glover, 1996: 12
إَل أن التخطيط في المعنى اَلصطالحي نبعد من هذا كثير ،إذ ال بد نن يضوع بوين يودي البورامج
نهوودافاً يكووون قوود حووددها بنووال علووى احتياجووات المعلمووين ،ثووم يضووع تصووو اًر مسووتقبلياً ومتكووامالً موون
جميع الجوانب لتحقيق هذه األهداف.

فالتخرير هو "عمل افتراضات عما سيكون عليه األحوال في المستقبل ،ثم وضوع خروة

تبين األهداف المرلوب الوصول إليها ،والعناصور الواجوب اسوتخدامها (ماديوة نو بشورية) لتحقيوق
األهوداف ،وكيصيووة اسوتخدام هووذه العناصور ،وخوور السووير ،والم ارحول المختلصووة الواجوب الموورور بهووا،

والوقت الالزم لتنصيذ هذه األعمال" (.)Yin, 1996: 140

فالخرة نتاج التخرير وهي تشتمل على جميع العناصر من نهوداف عاموة تنودرج تحتهوا

نهداف خاصوة ،واإلجورالات الالزموة للتنصيوذ ،وموا يلوزم مون ندوات ماديوة ومصوادر داعموة بشورية،

والتوقيت الزمني المخصص ،والمتابع لتنصيذ هذه اإلجرالات.

فوأي برنوامج يعوود لتنميوة المعلموين ال بوود نن يمور عبوور هوذه المرحلوة الهامووة إذا نردنوا فعوالً

تحقيق نتايج ملموسة.

ثانياً :اَلهداف:

وه ووي تل ووك التغيو ورات المو وراد إح ووداثها ف ووي س وولوك وفك وور ووج وودان الم ووتعلم نتيج ووة للعملي ووة

التعليمي ووة ،واأله ووداف التربوي ووة يمك وون تص وونيصها وفقو واً العتب ووارات معين ووة ،وم وون ه ووذه التص وونيصات"
األهووداف النهاييووة ،واألهووداف اآلنيووة ،األهووداف المحسوسووة وغيوور المحسوسووة ،نهووداف موضوووعة
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لمساق ونهداف موضووعة ألكثور مون مسواق ،األهوداف الموضووعية واألهوداف الوظيصيوة للمسواق،

األهداف العامة واألهداف الخاصة (األغا وعبد المنعم.)63-62 :1997 ،

وعليه كان لزاماً على المعلمين اإللمام جيوداً بوأنواع األهوداف ،وكوذلك مجاالتهوا الثالثوة:

اإلد اركووي والوجووداني واالنصعووالي ،ومسووتوياتها ومووا يحتوواج تحقيقووه سوونوات ومووا يحتوواج إلووى نقوول موون

ذلك.

ثالثاً :الخبرات واَلنشطة التعليمية:

واألنشرة التعليمية كثيرة ومتعددة ،منها موا يقووم بوه المعلوم ،ومنهوا موا يقووم بهوا الرالوب،

وجميعها يجب نن يصب في تحقيق ما يترلع إليوه مون نهوداف ،فاألنشورة التعليميوة هوي "كول موا

يقوم به التلميذ نو المدرم داخل الصصل نو خارجه بقصد نجاح عملية التعليم

(.)Gllatthorn, 1983: 35
وتتنوع األنشرة التي تمارم في الصصل فمنها:



المناقشة والحوار بين المعلم والرلبة وبين الرلبة ننصسهم.

قرالة نجزال من الكتاب.



الكتابة على السبورة.



إجرال تجارب علمية.

رابعاً :الوسائ التعليمية:

يتضمن كل الوسايل التي يمكن نن تعرض المعلومات نو تقدم تلك المعلومات بوسارتها

كالتلصاز ،وتتألف من األجهزة واآلالت ) (hardwareوالبرامج والمواد ).(Software
وتحقق الوسايل التعليمية فوايد تربوية كبيرة جداً منها:
 تثبيت المعلومات في ذهن الرالب فترة زمنية نرول. -إثارة اهتمام وانتباه الرالب.

 -تجسيد الخبرات المجردة بخبرات حسية.

 المساعدة في تعديل سلوك الرالب (مدبولي.)54 :2002 ،وتوورى الباحثووة نن للوسووايل التعليميووة نهميووة كبي ورة فووي تحقيووق األهووداف التعليميووة المرجوووة

وتقديم المعلومات بسهولة ويسر.
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خامساً :التقويم:

يمثوول التقووويم جووزلاً موون العمليووة اإلشورافية ،فهووو مووتمم ومكموول لعمليتووي التخرووير والتنصيووذ،

ويصنف التقويم إلى عدة ننواع وفق الصصة التي يتميز بها حي

األنواع التالية.

يصنف حسب وقت إجرايه إلوى

 .1التقويم التم يدي:
التقويم التم يدي /التشخيصي :هو عملية التقويم التي تتم قبل تجريب برنامج إشرافي للحصوول
عل ووى معلوم ووات نساس ووية ح ووول عناصو وره المختلص ووة ،إن دور ه ووذا التق ووويم يك ووون ف ووي معرف ووة ك وول

الظ ووروف الداخل ووة ف ووي البرن ووامج ،بم ووا ف ووي ذل ووك المعلم ووون م وون حيو و

التع وورف عل ووى معلوم وواتهم،

ومهاراتهم ،واتجاهاتهم األمر الذي يعري ننواع التغيرات المتوقعة.
 .2التقويم التكويني /البنائي /التطويري.
هو ذلك التقويم الذي يتم وألكثر من مرة في نثنال التربيق بقصد ترويره .
 .3التقويم الن ائي /الختامي:
هو التقويم الذي يتم في نهاية البرنامج لغرض اتخاذ قرار بخصوصوه ،فهوو يحودد المودى
الذي حققه في الوصول إلى األهداف.
 .4التقويم التتبعي أو تقويم التغذية الراجعة:
هو تقويم مستمر لما يتم إنجازه ،بحي

إنه يمكن التعديل في بعوض اآلليوات المسوتخدمة

في التقويم ،نو في بعض األسوالب المتبعوة ،وفوي نصوم الوقوت يوتم قيوام النتوايج التوي تحود
البرنامج (عاية. )225 -224 :2008 ،

العوام المؤثر في النمو الم ني
هناك نبعاد تؤثر في عمل المعلم منها:
 .1اتجاه المعلم نحو مهنة التعليم ومدى تمكنه من كصايات تنصيذ المنهج.
 .2مدى إحساسه بالمسيولية االجتماعية الملقاة على عاتقه.
 .3التغيرات التي تحد

في المناهج الدراسية.

 .4المجتمع المحلي ممثالً في نوليال األمور والمؤسسات االجتماعية.
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مون

 .5المتعلم ،فالتالميذ عندما يأتون إلى المدرسة يأتون من بييات مختلصة ،وقد حملووا عوادات
وتقاليد مغايرة لبعضهم البعض ،ومعارف مختلة.

 .6اإلمكانات المادية من نجهزة ووسايل تعليمية (شتات.)51 :1999 ،

دور التدري في النمو الم ني:

ظهرت فكرة تدريب المعلمين نثنال الخدمة كرد فعل لضعف قدرة معاهد تدريب المعلموين

عن توفير األعداد الكافية من المعلمين لمواكبة الزيادة المضرردة في المدارم وزيادة الرالب.

كمووا نن التوودريب نثنووال الخدمووة ازدهوور مووع المصوواهيم الجديوودة والتووي دعووت إلووى اسووتم اررية

التعليم والتدريب روال فترة العمل لزيادة التأهيل ومواكبة المستجدات ( عبيد.)105 :2006 ،

نن هنواك فرصواً نوسووع للنمووو المهنووي وذلووك عنودما تتخووذ عمليووة النمووو المهنووي مكانهووا فووي

كل جانوب مون جوانوب العمول المدرسوي مون خوالل الترووير المهنوي القوايم علوى الممارسوة اليوميوة

للمعلمين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ،نو التدريب القايم على الكصايات نو التدريب نثنال الخدمة

(عبد السميع ،وحوالة.)117 :2005 ،
في هذا االتجاه ،ان التدريب نثنال الخدمة يقوم على فكرة قديمة – فكرة التلموذة المهنيوة-

التي تعني نساساً نن يتلقى الموظف التعليمات والتوجيهات التي تبين له نسولوب العمول فوي بييتوه
وم ووع رؤس ووايه ،وه ووو نش ووار مخر وور يه وودف إل ووى إح وودا

تغييو ورات ف ووي الص وورد والجماع ووة ،ويمك وون

المعلمين من النمو في المهنة بالحصول على المزيد من المعلوموات والخبورات الثقافيوة والمسولكية
وكل ما من شأنه رفع مستوى عملية التعليم والتعلم وزيادة راقة المعلمين االنتاجية

(جابر.)47 :2000 ،

أن تحسو ووين النمو ووو المهنو ووي للمعلمو ووين ،وفهو ووم حاجو وواتهم المهنيو ووة ،والعمو وول علو ووى تو ووأهيلهم
وتدريبهم وترووير كصايواتهم المهنيوة ،ورفوع إنتواجيتهم وتعزيوز ثقوتهم بأنصسوهم ،ولوذلك ال بود للخرور
التربويووة نن تبنووى وتوجووه لتحسووين النمووو المهنووي للمعلمووين ،ممووا يجعوول الوودورات التدريبيووة المنبثقووة

عوون هووذه الخروور ملبيووة لحاجووات المعلمووين ،وذات نهميووة لووديهم ،وبالتووالي تكووون حوواف اًز للمعلمووين

فيقبلون عليها ،ويشاركون في نوجه نشاراتها ومجاالتها المختلصة (نحمد.)52 :2001 ،

أهداف التنمية الم نية للمعلم

تكمن نهداف اإلنمال المهني فوي إضوافة معوارف جديودة للمعلموين وكوذلك تنميوة مهواراتهم

المهنية والتأكيد على تنمية القيم واألخالق الداعموة لسولوكهم مون خوالل حوب المهنوة والعمول مون
نجلها ألن رسالة التعليم رسالة سامية.وكذلك بنال القيادات التربوية الواعية بالمدارم.
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 .1وقوف المعلمين على نحد
تربيقها ميدانياً.

ررايق التدريم والوسايل التعليمية وتكنولوجيا التعليم وكيصية

 .2معرفة الجديد من وسايل التقويم واألساليب الحديثة في االختبارات الشصهية والتحريرية.
ثقافيا.
نكاديميا
 .3تنمية المعلمين في كافة الجوانب :
ومهنيا و شخصيا و ً
ً
ً
 .4إضافة معارف مهنية جديدة إلى المعلمين.
 .5تنمية وتأكيد القيم المهنية الداعمة لسلوكهم.
 .6تمكينهم من تحقيق تربية ناجحة لرالبهم.

 .7تنميوة الجوانوب اإلبداعيوة لوديهم و تحصيوزهم علوى نن يشومل تدريسوهم تلوك الجوانوب
اإلبداعية.

 .8ربور المعلوم ببييتوه ومجتمعوه المحلوي والعوالمي و تدريبوه علوى مهوارات التخروير لتوثيوق
الصلة بينه وبين بييته المحلية ومهارات تنصيذ وتقويم هذه الخرر (عبيد .)52 :2006،
إن التنميوة المهنيووة للمعلمووين نثوور فعووال فووي إثورال حصوويلتهم فووي مجووال مهنووتهم ،واموودادهم
بالجديد والمبتكر في مجال التدريم من نفكار تربوية حديثة ،كما وتتويح لهوم االنخورار فوي بورامج

ودورات تتناول عدة مجاالت حسب االحتياجات المالحظة والمرلوبة من إدارة الصف واألهوداف

السلوكية ،وررق التدريم ،والتقويم التربوي واالتصال والتصاعول داخول الحجورة الصوصية ،واسوتخدام
الوسايل الحديثة ،وغيرها من األمور الهامة ،التي من شأنها تصعيد مستوى األدال.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
-

دراسات تناولت النمو المهنى وعالقته باإلشراف التربوي.

-

دراسات تناولت اإلشراف اإلبداعي.

-

التعقيب على الدراسات السابقة

الفص الثالث

الدراسات السابقة
من المعروف نن اإلشراف التربوي له دور كبير في االرتقال بالعملية التعليمية التعلمية،

لووذلك قاموت الباحثوة بوواإلرالع علووى العديوود موون الد ارسووات السووابقة ذات العالقووة بمتغيورات الد ارسووة
الحالية ،وذلك بهدف االستصادة منها في تصسير النتايج ،وقد تم تصنيصها كالتالي:
 oدراسات تناولت النمو الم نى وعالقته باإلشراف التربوي.
 oدراسات تناولت اإلشراف اإلبداعي.

أوَلً :دراسات تناولت النمو الم نى وعالقته باإلشراف التربوي.
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دراسة أبـو الكـاس ( )2012بعنـوان " :دور اإلشـراف المتنـوع فـي تنميـة أداء معلمـي

المرحلة اَلساسية الدنيا في محافظات غز "

هودفت التعورف درجووة تقودير المشورفين والمعلموين بمحافظووات غوزة لوودور اإلشوراف المتنوووع
في تنمية ندال معلمي المرحلة األساسية الدنيا ،ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصصي،

وقامووت بتصووميم واعووداد اسووتبانة مكونووة موون ( )79فقورة موزعووة علووى نربعووة مجوواالت ( :األهميووة،

الوودور ،قوودرة المشوورف ،الصووعوبات المتموقعووة) ،حي و
من كال الجنسين ،وتوصلت الدراسة إلى نن:

ربقووت علووى ( )710معلم واً )35( ،مش ورفاً

 درجووة التقوودير الكليووة لوودور اإلش وراف المتنوووع فووي تنميووة ندال المعلمووين موون وجهووة نظوورالمعلمووين كانووت عنوود وزن ( )%72وموون وجهووة نظوور المش ورفين ( ،)%77.1حي و
مجال األهمية في المرتبة األولى ،ومجال الصعوبات في المرتبة األخيرة.

ج وال

 ال توجود فوروق عنوود مسوتوى الداللووة ( )α=0.05بوين متوسورات درجووات تقودير المعلمووينلوودور اإلش وراف المتنوووع تعووزى لمتغيوور الجوونم ،بينمووا وجوودت فووروق تعووزى لمتغيوور المهنووة

وذلووك لصووالح (المش ورفين) ،كمووا وجوودت فووروق ذات داللووة تعووزى لمتغيوور سوونوات الخدمووة
لصالح ( )10-5سنوات ،وتبعاً لمتغير الجهة المشرفة لصالح ( الحكومة).
ونوصووت الد ارسووة بضوورورة الحوود موون األعبووال والمهووام اإلداريووة التووي يكلووف بهووا المشوورف،

ونن يقوم باستخدام إستراتيجيات التحليل المنرقي والعصف الذهني نثنال التدريب.
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-2

دراسة أبو شاهين ( )2011بعنوان " :دور الموجه التربوي في النمو الم ني لمعلمـي

الحلقة اَل ولى من التعليم اَلساسي في محافظة القنيطر "

هدفت التعرف إلى مدى مساهمة الموجه التربوي في مساعدة معلمي الحلقة األولى من

مرحلة التعليم األساسي على اكتساب مهارات النمو المهني التالية( :مهارة التخرير للتدريم،
مهارة تربيق ررايق التدريم المناسبة ،مهارة استخدام تقنيات التعليم ،مهارة إدارة الصف

الدراسي ،مهارة تقويم التالميذ) ،والتعرف على آرال المعلمين تجاه مساهمة الموجهين التربويين

في نموهم المهني ونثر المتغيرات التالية( :الجنم ،المؤهل العلمي والتربوي ،الخبرة في التعليم،
تكونت عينة الدراسة من 173معلماً ومعلمة؛  138معلمة ،و( )35ربقت عليهم استبانة مؤلصة

من )  ( 60بنداً ،ونسصرت الدراسة عن النتايج اآلتية:

 إن درجة مساهمة الموجه التربوي في النمو المهني للمعلمين على مجاالت االستبانةككل متوسرة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصايية بين متوسرات إجابات المعلمين والمعلماتالمتعلقة بمدى مساهمة الموجهين التربويين في النمو المهني للمعلمين تعزى لمتغير

تبعا لمتغير المؤهل وذلك لصالح ( المؤهلين تربويا) وتبعا
الجنم ،بينما توجد فروق ً
لمتغير الخبرة لصالح المعلمين والمعلمات الذين لديهم خدمة في التعليم عشر سنوات
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فأكثر.

دراســــة البلــــوي ( )2011بعنــــوان " :دور المشــــرف التربــــوي فــــي التنميــــة الم نيــــة

للمعلمين الجدد في منطقة تبوك"

هدفت التعرف إلى دور المشرف التربوي في التنمية المهنية للمعلمين الجدد ،حي
تكون مجتمع الدراسة من  1167معلماً جديداً ،وتكونت العينة من  612مدرم جديد تم

اختيارهم باستخدام إجرال العينة العشوايية البسيرة للعام  2010/2009ولتحقيق هدف الدراسة
تم تربيق نداة الدراسة التي تكونت من  47فقرة وزعت على خمسة مجاالت :التخرير،
ومهارات التدريم ،وادارة الصف ،والتقييم والمنهاج .ونظهرت النتايج نن المعلمين الجدد نشاروا

إلى نن دور المشرف التربوي في تنميتهم كان متوسر الدرجة في كل األبعاد مع مستوى 3.17
ونن بعد المنهاج جال نوال ،تاله مجال إدارة الصف ثانياً ،وجال في المرتبة الثالثة مجال مهارات

التدريم ،ثم التقويم ثم التخرير

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصايية تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والتخصص والدرجةمن وجهة نظرهم في دور المشرفين في تنميتهم المهنية.
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ونوصت بضرورة تبني برنامج تدريبي للمشرفين التربويين يتضمن مجاالت إعداد للمعلم

الجديد قبل دخوله إلى الغرفة الصصية ،ويشتمل على المجاالت اآلتية :اإلدارة الصصية والتخرير
والتمكين.
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دراســـة حلـــس ( )2010بعنـــوان " :الممارســـات اإلشـــرافية وعالقت ـــا بـــالنمو الم نـــي
لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا في محافظة غز في ضوء معايير الجدود "

هوودفت التعوورف إلووى واقووع الممارسووات اإلشورافية وعالقتهووا بووالنمو المهنووي لمعلموي المرحلووة

األساسية الدنيا في محافظة غزة في ضول معايير الجودة ،وقد تكونت عينوة الد ارسوة مون ()290
معلماً ومعلمة يعملون في شرق وغورب محافظوة غوزة .وقوام الباحو

ببنوال وترووير ندوات الد ارسوة

وهووي عبووارة عوون اسووتبانة الممارسووات اإلش ورافية واسووتبانة النمووو المهنووي وقوود شووملت األداة األولووى

علووى نرب ووع مجوواالت ،وتكون ووت االسووتبانة الثاني ووة م وون ثووال

مج وواالت ،واسووتخدم الباحو و

الم وونهج

الوصصي واألسلوب التحليلي .وتوصلت الدراسة إلى:
ن.

نن هناك استجابة جيودة لكول مجوال مون مجواالت الممارسوات اإلشورافية األربوع( العالقوات
اإلنسانية ،نساليب اإلشراف التربوي ،المنهاج  ،التقويم ) حي

تراوحوت بوين (– 64.81

 )70.31نمووا الدرجووة الكليووة لمجوواالت اسووتبيان الممارسووات اإلش ورافية فقوود حصوولت علووى

درجة (.)%67.35

ب .نن هنواك اسوتجابة مقبولوة لكول مجوال مون مجواالت النموو المهنوي الوثال
األعموال اإلداريوة ،ترووير األدال التدريسوي) حيو

)التخروير،

تراوحوت النسوبة بوين (- 63.72

 )67.05نموا الدرجوة الكليوة لمجواالت اسوتبيان النموو المهنوي فقود حصولت علوى درجوة

استجابة (.)65.79

ونوصووت الد ارسووة بضوورورة اسووتخدام المشورفين التربووويين معظووم نسوواليب اإلشوراف لتحقيووق
النمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا ،وتدريب المشرفين التربويين علوى نيودي خبورال مون

الخارج ومن الجامعات.
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دراسة القرني ( )2010بعنوان" :واقع استخدام المشرفين التربـويين لمصـادر اإلنترنـت
التربوية وخدمات ا في التنمية الم نية للمعلمين بمدينة الطائف "

هدفت التعرف إلى واقع استخدام المشرفين التربويين لمصادر اإلنترنت التربوية،

وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الرايف ،ولتحقيق نهداف الدراسة ،فقد استخدم
الباح

المنهج الوصصي ،حي

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين في مدينة

64

قام الباح

الرايف ،البالغ عددهم ( )55مشرفاً تربوياً حي

باستخدام نسلوب الحصر الشامل،

لتربيق نداة الد ارسة (االستبانة) لجمع المعلومات ،وقد تضمنت ( )58فقرة ،وقد كانت نهم نتايج
الدراسة على النحو التالي:
 يستخدم المشرفون التربويون مصادر اإلنترنت وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمينبدرجة متوسرة.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصايية بين متوسرات استجابة مجتمع الدراسة حول نهميةاستخدام المشرفين التربويين لمصادر اإلنترنت التربوية وخدماتها في التنمية المهنية

للمعلمين بمدينة الرايف ،تبعاً للمتغيرات التالية(:المؤهل الدراسي ،الخبرة ،التخصص).
ونوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية في استخدام الحاسب واإلنترنت للمشرفين

التربويين ،الذين ال يستخدمون اإلنترنت في التنمية المهنية للمعلمين .

دراسة الجرجاوي والنخالة ( )2009بعنوان " واقع اإلشراف التربوي في مدارس التعليم

-6

الثانوي الحكومي في محافظات غز "

هدفت التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي في مرحلة التعلويم الثانويوة بمحافظوات غوزة مون

وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين وبيان نثر متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة على
واقووع اإلشوراف التربوووي ،واسووتخدم الباحثووان الموونهج الوصووصي التحليلووي ،وقوود تكونووت عينووة الد ارسووة

من ( )300معلماً ومعلمة )90( ،مشرفاً ومشرفة اختيوروا بالرريقوة العشووايية ،واسوتخدم الباحثوان
لجمووع المعلومووات اسووتبانة تكونووت موون ( )53فقورة .وتوصوولت الد ارسووة إلووى العديوود موون النتووايج موون

نهمها:
ن .نن واقع اإلشراف التربوي لم يرتق إلى الدرجة المرلوبة ،حي

كانت عند %68.3

ب .دلووت نتووايج الد ارسووة ننووه توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية بووين آرال المعلمووين والمش ورفين
التربووويين فووي اسووتبانة واقووع اإلش وراف التربوووي تعووزى لمتغيوور الوظيصووة لصووالح (المش ورفين

التربويين).

ت .دل ووت نت ووايج الد ارس ووة عل ووى ع وودم وج ووود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية ب ووين آرال المشو ورفين
التربويين تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخدمة.

ونوصت الدراسة بضرورة تصعيل األساليب اإلشرافية الحديثة التي قد تحقوق ثمارهوا ،بعودياً

عن النمرية والروتين.
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دراسة تيم ( )2009بعنـوان " :واقـع الممارسـات اإلشـرافية لـدى المشـرف التربـوي فـي
المدارس الحكومية في محافظات شما فلسطين من وج ة نظر المعلمين والمعلمات"

هدفت التعرف إلى واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في محافظات شومال

فلسرين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات .وقد تكونت عينوة الد ارسوة مون  391معلمواً ومعلموة

موووزعين علووى نربووع محافظووات وصووممت اسووتبانة خاصووة بالممارسووات اإلش ورافية ،وبعوود اسووتخراج
مؤشرات صدق االستبانة وثباتها ربقت االستبانة .وتوصلت الدراسة إلى نن:
 واقووع الممارسووات اإلشورافية لوودى المشوورف التربوووي فووي الموودارم الحكوميووة فووي محافظوواتشمال فلسرين من وجهة نظر المعلمين كانت ضعيصة عند وزن نسبي (.)%56.3

 واقووع الممارسووات اإلش ورافية يختلووف بوواختالف المؤهوول العلمووي والمرحلووة التعليميووة ،وذلووك-8

لصالح (الدراسات العليا ،والمرحلة الثانوية) على الترتيب.

دراســة أبــو شــملة ( )2009بعن ـوان " :فعاليــة اَلســالي اإلش ـرافية فــي تحســين أداء
معلمي مدارس وكالة الغوث بغز من وج ة نظرهم وسب تطويرها"

هدفت التعرف إلى فعالية بعض األساليب اإلشرافية التي يستخدمها المشورفون التربويوون

فووي تحسووين ندال معلمووين موودارم وكالووة الغووو الدوليووة فووي غ وزة ،ومووا سووبل ترويرهووا؟ ولتحقيووق
نهداف الدراسة اتبع الباح

المنهج الوصصي التحليلي ،ثم قوام بتصوميم إسوتبانة مكونوة مون ()61

فق ورة موزعووة علووى نربعووة مجوواالت .تووم تربيووق الد ارسووة علووى ( )165معلم واً و( )110معلمووة موون
معلمات اللغة العربية والرياضيات في محافظات غزة .وتوصلت الدراسة إلى:

 تصاوتووت األسوواليب اإلشورافية بالصعاليووة فووي تحسووين ندال معلمووي وكالووة الغووو الدوليووة بغوزةحي و

بلووغ الوووزن النسووبي العووام ( ،)%75فووي حووين حصوول مجووال التقووويم علووى المركووز

الثالو

بوووزن نسوبي ( ،)%74بينمووا مجوال اإلدارة الصووصية فوي المركووز ال اربوع بوووزن نسووبي

(.)%72

 ال توجوود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية عن وود مس ووتوى الدالل ووة ( )α=0.05ب ووين متوس ووراتاستجابات المعلمين على فروق فقرات االستبا

 نة حول فعالية بعض األساليب اإلشرافية تعزى لمتغير الجنم. توجو وود فو ووروق ذات داللو ووة إحصو ووايية عنو وود مسو ووتوى الداللو ووة ( )α=0.05بو ووين متوسو ووراتاستجابات المعلمين علوى فوروق فقورات االسوتبانة حوول فعاليوة بعوض األسواليب اإلشورافية
لصالح المعلمين ذوي الخبرة نقل من خمم سنوات.
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ونوصو ووت الد ارسو ووة بضو وورورة تنويو ووع المش و ورفين التربو ووويين فو ووي األسو وواليب اإلش و ورافية وعو وودم

االعتماد على نسلوب واحد في اإلشراف ،ونن يكون تنويع هذه األساليب حسوب ربيعوة األهوداف
المراد تحقيقها.
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دراســة الحــالق ( )2008بعن ـوان " :متطلبــات تطــوير اإلش ـراف التربــوي فــي المرحلــة

الثانوية بمحافظات غز في ضوء اَلتجاهات المعاصر "

هدفت التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية بمحافظوات غوزة فوي ضوول

االتجاه ووات المعاصو ورة ،وذل ووك م وون وجه ووة نظ وور المشو ورفين الترب ووويين وم ووديري الم وودارم الثانوي ووة،
والتعوورف إلووى مترلبووات تروووير اإلش وراف التربوووي فووي المرحلووة الثانويووة ،كمووا هوودفت التعوورف إلووى
داللة الصروق في متغيرات الدراسة (الجنم ،والوظيصوة الحاليوة ،والمؤهول العلموي ،سونوات الخدموة)

على درجة تربيق االتجاهات المعاصرة لإلشراف ،واسوتخدمت الباحثوة المونهج الوصوصي التحليلوي
وقامت الباحثة ببنال وتروير ندال الدراسة وهي عبارة عن استبانة تم تربيقها على عينة الدراسة،

وقوود تكونووت عينووة الد ارسووة موون ( )78مش ورفاً ومش ورفة )112( ،موودي اًر ومووديرة ،يعملووون فووي سووت

منارق تعليمية للعام الدراسي 2008/2007م .وتوصلت الدراسة إلى النتايج التالية:

ن .وج ووود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية عن وود مس ووتوى الدالل ووة ( ) α ≥0.05ب ووين متوس وورات
تقديرات المشرفين التربويين ومديري المدارم الثانوية لواقع اإلشراف التربوي في المرحلة

الثانوي ووة بمحافظ ووات تع ووزى لمتغي وور الج وونم ،وذل ووك ف ووي مج ووال اختي ووار وتعي ووين المش وورف

التربوي ،لصالح اإلنا .

ب .ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية عنوود مسووتوى الداللووة ( ) α ≥0.05بووين متوسوورات
تقديرات المشرفين التربويين ومديري المدارم الثانوية لواقع اإلشراف التربوي في المرحلة

الثانوية بمحافظات تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،الوظيصة الحالية وسنوات الخدمة.

 -10دراســـة صـــيام ( )2007بعنـــوان " دور أســـالي اإلشـــراف التربـــوي فـــي تطـــوير اَلداء
الم ني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غز ".

هدفت التعرف إلى دور نساليب اإلشراف التربوي في تروير األدال المهني للمعلموين فوي

المدارم الثانوية في محافظة غزة والكشف عن التقديرات المتوقعة ألساليب اإلشراف التربوي في
تر وووير األدال المهن ووي للمعلم ووين بالم وودارم الثانوي ووة ف ووي محافظ ووة غو وزة وفقو واً للمتغيو ورات( الج وونم
المؤهل األكاديمي وسنوات الخدمة والتخصوص) وقود اسوتخدم الباحو

وتوصلت الدراسة إلى :
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المونهج الوصوصي التحليلوي.

ن .إن ممارسة المعلمين لمهارات التخرير للعملية التعليمية داخل الصصول متوسرة.

ب .إن ممارسة المعلمين لمهارات اإلدارة الصصية في العملية التعليمية متوسرة.
ت .إن ممارسة المعلمين لمهارات التقويم في العملية التعليمية متوسرة.

وأوصــت الدراســة بضــرور تروووير األسوواليب اإلش ورافية التووي يمارسووها المشوورف التربوووي
واالتجوواه نحووو االتجاهووات الحديثووة تربويواً ،ضوورورة اهتمووام المش ورفين التربووويين بالمهووارات المهنيووة
التي دلت النتايج على نن المعلم يمارسها بدرجة متوسرة.

 -11دراســة الــديملي ( )2006بعن ـوان " فعاليــة مــدير المدرســة بصــفته مشــرفاً مقيم ـاً فــي
تطوير الكفاية الم نية لمعملي التعليم اَلساسي بمملكة البحرين".

هدفت إلى الكشوف عون فعاليوة مودير المدرسوة االبتداييوة بصوصته مشورفاً مقيمواً فوي ترووير

الكصايووة المهنيووة لمعلمووي التعلوويم األساسووية بموودارم مملكووة البح ورين ،وقوود اتبعووت الباحثووة الموونهج

الوصصي التحليلي ،ولجمع البيانات وضعت استبانة شملت ( )80مهمة إشرافية موزعة على ()6
محوواور رييس وة .وجهووت لمعلمووي التعلوويم األساسووي فووي مملكووة البح ورين والبووالغ عووددهم ()4240
معلماً ومعلمة وقد اختارت الباحثة عينة عشوايية عدد نفرادها ( )412معلماً ومعلمة.
ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية أهم ا:
ال توجوود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية عن وود مس ووتوى الدالل ووة ( )α=0.05ب ووين متوس وورات
اسووتجابات المعلمووين بالموودارم االبتداييووة فيمووا يتعلووق بدرجووة ممارسووة الموودير لمهامووه تعووزى إلووى

متغير المؤهل العلمي والجونم بالنسوبة لكول المحواور وكوذلك بالنسوبة لالسوتجابات علوى االسوتبانة

ككل.

وكووان موون توصوويات الد ارسووة ضوورورة تربيووق مبوودن المسوواللة موون قبوول الجهووات المختصووة

تربيقاً فعليواً علوى الموديرين الوذين يهملوون هوذا الجانوب مون العمليوة التعليميوة وهوو ترووير الكصايوة

المهنية.

 -12دراسة الروبي ( )2006بعنوان  ":منظومة اإلشراف التربوي وانعكاسات ا علـى فاعليـة
المعلــم فــي مرحلــة التعلــيم اَلساســي العليــا بمــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة بمحافظــة

غز ".

هدفت التعرف إلى منظومة اإلشراف التربوي وانعكاساتها على فعالية المعلم في مرحلة

التعليم األساسي العليا في مدارم وكالة الغو
الدراسة استخدم الباح

الدولية في محافظة غزة ،ولتحقيق نهداف

المنهج الوصصي  ،وقام ب عداد استبانه مكونة من ( )94فقرة موزعة
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على ثمانية مجاالت هي :القيادة ،العالقات اإلنسانية ،التخرير وشؤون التالميذ ،التقويم ،المادة

العلمية ،النشار المدرسي ،األساليب اإلشرافية ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )2407معلماً
ومعلمة ،وتم تربيق اإلستبانة على عينة الدراسة البالغ عددها( )321معلماً ومعلمة ،يعلمون في

مدارم وكالة الغو الدولية وتوصلت الدراسة إلى نتايج عديدة نهمها-:

 إن منظومة اإلشراف التربوي تقوم بالممارسات المرلوبة بنسبة جيدة تصل إلى.%71.3

 وجود فروق ذات داللة إحصايية لمدى ممارسات منظومة اإلشراف التربوي لتحقيقفعالية المعلمين تعزى إلى متغير الجنم في مجال العالقات اإلنسانية وشؤون التالميذ

والتقويم والمادة العلمية والنشار المدرسي لصالح الذكور ،بينما ال توجد فروق ألثر
متغير الجنم في مجال القيادة والتخرير واألساليب اإلشرافية .

ونوصت الدراسة بتنظيم برامج الدورات التدريبية على نسام الحاجات الحقيقية للمعلمين.
 -13دراســة كوَلنتونيــا ( Colantonia )2005بعنـوان" :نحــو ال ــدف :اإلشـراف التعليمــي
وتطوير طواقم العم "

"" On Target: Combined Instructional Supervision and Staff Development

هوودفت التعوورف إلووى تروووير نموووذج يسوومح للمووديرين بتكاموول وظيصتووي اإلش وراف التعليمووي

وتروير العاملين ،ونوضحت ننوه إذا كوان هودف المدرسوة هوو تحسوين جوودة البييوة التعليميوة التوي
تقوودمها لرلبتهووا -بييووة تشووجيع التصكيوور اإلبووداعي وحوول المشوواكل ،والتعلوويم التعوواوني ،والمسووتويات

العليا من التصكير -ف نه يجوب علوى مودير المدرسوة نن يوجود نصوم تلوك البييوة للمعلموين الوذين هوم
مسيولون بشوكل مباشور عون نجواح المدرسوة والرلبوة ،ونن ترووير نمووذج يسومح للموديرين بتكامول
وظيصتووي اإلش وراف التعليمووي وتروووير العوواملين التووي نحيانووا مووا تكووون منصصوولة سوووف تسوواهم فووي

إنجاز هدف المدرسة كمؤسسة تعليمية وسوف تساعد الرلبة على التقودم فوي كول حصوة د ارسوية،
لتكامل تلك المسؤوليات ،كما يجب على المدير تروير المعرفة ونن يؤسم الثقة ،ونن يتبنى بيية

تعليمية .وقد توصلت الدراسة إلى:

 نموذجواً اإلشوراف التحليلوي والتوودريب اإلد اركووي ضوروريان لجعوول العمليوة التربويووة ناجحووة،وذلك بنسبة تأثير ()0.82
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 -14دراسة سـانتا ) Santa, (2004بعنـوان" :وظيفـة المشـرف التربـوي فـي تطـوير اَلداء
الم ني لمعلم العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانوية".

" The job of Education Supervisor in development for the teacher of Natural
" Science

هدفت إلى الكشف عن وظيصة المشرف التربوي في تروير األدال المهني لمعلم العلوم

الربيعية بالمرحلة الثانوية ،والمرتبرة بتحديد األهداف التدريسية وصياغتها وبررق التدريم
واستخدام الوسايل التعليمية ونساليب تقويم الرالب ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباح

المنهج الوصصي ،كما استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات من العينة ،وتكونت عينة الدراسة

من( )116معلماً من معلمي المدارم الثانوية بمدينة دبلن االيرلندية وتوصلت الدراسة إلى
العديد من النتايج نهمها -:

 -إ ن وظيصة المشرف التربوي في تحديد األهداف التدريسية وصياغتها

تأتي بدرجة

متوسرة بنسبة  ،%66وفي تروير استخدام الوسايل التعليمية تأتي بدرجة متوسرة
بنسبة  ،%70وفي تروير نساليب تقويم الرالب تأتي بدرجة ضعيصة بنسبة بلغت
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 -15دراسـة الــدي ( )2004بعنـوان " واقــع اإلشـراف التربـوي ومتطلبــات التغييــر فــي ضــوء
المناهج الفلسطينية الجديد من وج ة نظـر المشـرفين التربـويين والمعلمـين بمحافظـة

غز "

هو وودفت التعو وورف إلو ووى واقو ووع اإلش و وراف التربو وووي ومترلبو ووات التغييو وور فو ووي ضو ووول المنو وواهج
الصلسوورينية موون وجهووة نظوور المشورفين التربووويين والمعلمووين بمحافظووة غوزة ،واتبووع الباحو

الموونهج

الوصصي ،وقد تمثلت األداة باستبانة واحدة لكل من المعلمين والمشرفين التربويين بمحافظتي غزة
وشوومالها وتكونووت موون جوزنين :األول يتمثوول فووي مهووام اإلشوراف التربوووي والمتكونووة موون ( )70بنوودا

وتمثل ووت بثالث ووة مج وواالت ،والج ووزل الث وواني :يتض وومن الص ووعوبات الت ووي تح وود م وون فعالي ووة اإلشو وراف

التربوي ،ويتكون من ( )25بندا .وتوصلت الدراسة إلى :

 إن استجابة المشرفين التربويين فوي النموو المهنوي والعالقوات اإلنسوانية ومكونوات المونهجنعلى قليالً مقارنة باستجابة المعلمين ،وكالهما كانت بدرجة متوسرة.

 نهم الصعوبات التي تحد من فاعلية اإلشراف التربوي تتمثل في: -انخصاض المستوى األكاديمي لبعض المشرفين التربويين.

 -عدم حصول المشرف التربوي على مؤهل تربوي يمكنه من القيام بعمله.
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 اهتمام المشرف التربوي بالمظهر دون الجوهر في العملية التعليمية التعلمية. -عدم انتظام المشرف التربوي في حضور الدورات التدريبية.

ونوصووت الد ارسووة بضوورورة مسوواعدة المعلمووين موون قبوول المش ورفين التربووويين نحووو تحسووين

األدال بعيووداً عوون تصوويد األخرووال ،وتزويوود المعلمووين بالنشورات التعليميووة والتربويووة التووي تسوواعدهم
على تحسين ندايهم وترويره.

 -16دراسة السقاف ( )2004بعنوان ":دور المشـرفة التربويـة فـي النمـو الم نـي لمعلمـات
الرياضيات بمدينة مكة المكرمة"

هدفت التعرف إلى دور المشرفة التربوية في النمو المهني لمعلمات الرياضيات بالمرحلة

االبتدايية بمدينة مكة المكرمة وذلك من حي

األساليب اإلشرافية المستخدمة من قبل مشرفات

الرياضيات واستخدمت الباحثة المنهج الوصصي ،واعتمدت االستبانه كأداة للدراسة ولجميع
المعلومات والبيانات الالزمة وتم توزيعها على عينة الدراسة التي تتكون من(  )59مديرة

و( )120معلمة رياضيات ،ومن نهم النتايج التي توصلت إليها هذه الدراسة -:
 نهمية استخدام األساليب اإلشرافية لتحقيق النمو المهني لدى معلمات الرياضيات. -تصاوت درجة ممارسة مشرفات مادة الرياضيات لألساليب اإلشرافية ،حي

احتلت

المداوالت اإلشرافية المرتبة األولى ،والنشرات التربوية والقرالات الموجهة والندوات

التربوية المرتبة الثانية وجالت الزيارة الصصية وتبادل الزيارات والدروم النموذجية

بالمرتبة الثالثة نما التدريب التربوي واجرال البحو

والورة التعليمية فقد احتلت المرتبة

الرابعة كما نوصت الدراسة باستخدام األساليب اإلشرافية المتنوعة ألهميتها في تحقيق

النمو المهني لدى المعلمات .

 -17دراســــة الجــــالد ( )2004بعنــــوان  ":دور المشــــرفين التربــــويين فــــي تحســــين اَلداء
التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية في اَلردن".

هدفت التعرف إلى دور المشرفين التربويين في تحسين األدال التدريسي لمعلمي التربية

اإلسالمية في األردن في ضول متغيرات الجنم ،الخبرة ،والمؤهل العلمي ،ولتحقيق نهداف
الدراسة استخدم الباح

المنهج الوصصي التحليلي ،موظصاً االستبانه كأداة لجمع البيانات والتي

تألصت من ( )87فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية

للمرحلتين األساسية والثانوية في المدارم التابعة لمديريتي إربد األولى والثانية والبالغ
عددهم( )476معلماً ومعلمة وشملت عينة الدراسة ( )147معلماً ومعلمة تم اختيارهم باألسلوب
العشوايي ،ومن نهم النتايج التي توصلت إليها الدراسة -:
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-

دور المشرفين التربويين كان متوسراً في تحسين ندال معلمي التربية اإلسالمية بوجه

عام.

 دور المشرفين التربويين في مجاالت الدراسة جال مرتباً تنازلياً كما يلي :النمو المهنيوالمعرفي للمعلم ،التقويم ،استراتيجيات تنصيذ الحصة ،التخرير ،المحتوى التعليمي،

الوسايل التعليمية ،األنشرة التعليمية.

 عدم وجود نثر دال إحصايياً لمتغيرات الجنم والخبرة والمؤهل العلمي على دورالمشرفين التربويين في تحسين ندال المعلمين .

 -18دراسة الرويلي ( )2003بعنوان  ":واقع ممارسة المشرف التربوي لم امـه فـي تطـوير
النمو الم ني لمعلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة في منطقة الحدود الشمالي".

هدفت التعرف إلى درجة ممارسة المشرف التربوي لمهامه في تروير النمو المهني

لمعلمي الرياضيات في المرحلة المتوسرة في منرقة الحدود الشمالية ،ولتحقيق هدف الدراسة

استخدم الباح

المنهج الوصصي ،موظصاً اإلستبانه كأداة لجمع البيانات من نفراد العينة والتي

كانت في مجال ( التخرير للتدريم ،المنهج والكتاب المقرر ،ررق التدريم ،الوسايل التعليمية،
تقويم الرالب ،إدارة الصف ،والعالقات اإلنسانية)  ،وتكونت عينة الدراسة من جميع مشرفي

ومعلمي الرياضيات في المرحلة المتوسرة بمنرقة الحدود الشمالية وكان عددهم( )9من
المشرفين )69( ،من المعلمين ،ومن نهم النتايج التي توصلت إليها الدراسة-:
 المشرف التربوي يمارم مهامه في تروير النمو المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلةالمتوسرة في مجاالت (التخرير للتدريم -المنهج والكتاب المقرر -ررق التدريم-
الوسايل التعليمية وتقويم الرالب) بدرجة متوسرة .

 المشرف التربوي يمارم مهامه في تروير النمو المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلةالمتوسرة في مجالي إدارة الصف والعالقات اإلنسانية بدرجة كبيرة .

 -جالت مجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً حسب نعلى متوسر كما يلي( :العالقات

اإلنسانية ،إدارة الصف ،تقويم الرالب ،ررق التدريم ،التخرير للتدريم ،المنهج

والكتاب المقرر ،والوسايل التعليمية) .

ونوصت الدراسة بتشجيع المشرفين على النمو المهني من خالل إقامة الدورات لهم،
وعلى تنويع األساليب اإلشرافية واالهتمام ببرامج تدريبية لهم .
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 -19دراســـة الب ب ـــاني ( )2003بعنـــوان " :تصـــور مقتـــرح لالرتقـــاء بالمســـتوى الم نـــي
لمعلمــي المرحلــة اَلساســية العليــا فــي ضــوء المشــكالت الم نيــة التــي ت ـواج م فــي

محافظات غز ".

هدفت الكشف عون واقوع المشوكالت المهنيوة التوي تواجوه معلموي المرحلوة األساسوية العليوا

ودرجووة نهميتهووا النسووبية كمووا هوودفت إلووى اإلجابووة عوون الس وؤال التووالي هوول يختلووف المعلمووون فووي

تقووديرهم للمشووكالت المهنيووة التووي ت وواجههم ربقووا لمتغي ورات الجوونم وسوونوات الخدمووة وجهووة العموول
والتخصووص .اسووتخدم الباح و

الموونهج الوصووصي  ،ولتحقيووق نهووداف الد ارسووة قووام الباح و

ب عووداد

استبانه لهوذا الغورض اشوتملت علوى سوتين ( )60فقورة موزعوة علوى سوتة مجواالت  .ولقود توصولت
الدراسة إلى:
ن .ت ووم تحدي وود المش ووكالت المهني ووة الت ووي تواج ووه معلم ووين المرحل ووة األساس ووية العلي ووا ف ووي الم وودارم
الحكومي ووة وم وودارم وكال ووة الغ ووو الدولي ووة حيو و

تراوح ووت النس ووبة الميوي ووة له ووذه المش ووكالت

والحو ووافز المادي ووة الت ووي حص وولت عل ووى وزن نس ووبي ق وودره ( )%87.70وندناه ووا ه ووي (الش ووعور
بالخجوول موون كوووني مدرسووا للمرحلووة األساسووية العليووا) حي و

حصوولت علووى وزن نسووبي قوودره

(.)%35.05
ونوصت الدراسة بضرورة تربيق مبودن المسواللة مون قبول الجهوات المختصوة تربيقواً فعليواً

على المديرين الذين يهملون هذا الجانب من العملية التعليمية وهو تروير الكصاية المهنية.

 -20دراســة النخالــة ( )2002بعنـوان " :دور المشــرف التربــوي فــي النمــو الم نــي لمعلمــي
الرياضيات في مرحلة التعليم اَلساسي بمحافظة غز ".

هوودفت إلووى تحديوود األدوار التووي ينبغووي نن يقوووم بهووا المشوورف التربوووي فووي النمووو المهنووي

لمعلمووي الرياضوويات فووي مرحلووة التعلوويم األساسووي وموودى ممارسووة المشوورف التربوووي لهووذه األدوار
وذلك من وجهة نظر معلمي الرياضيات ومشرفيهم ومديري المدارم في مرحلة التعلويم األساسوي
بمحافظووة غ وزة وقوود اسووتخدمت الباحثووة الموونهج الوصووصي التحليلووي ،وقوود قامووت بتصووميم اسووتبانة

مكونة من ( )88فقرة موزعة على  5مجاالت .ولقد توصلت الدراسة إلى:
ن.

توج وود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية ف ووي المتوس وورات ب ووين مشو ورفي الرياض وويات وم ووديري

المدارم لصالح مشرفي الرياضيات.
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ب .توجوود فووروق ذات داللووة بووين متوسووري مجموعووة مشورفي الرياضوويات ومجموعووة المووديرين
ف ووي االس ووتجابة ع وون فقو ورات االس ووتبانة ف ووي مج وواالت (التخر ووير ،الم ووادة العلمي ووة ،ر وورق
ونساليب التدريم ،الوسايل التعليمية ،التقويم) وذلك لصالح مشرفي الرياضيات.
ونوصت الدراسة بضرورة تنمية المشرفين والمبدعين من خالل عقد المؤتمرات والنودوات

حول اإلشراف التربوي لزيادة وعي المشرفين والمبدعين من خالل عقد المؤتمرات والنودوات حوول
اإلشراف التربوي لزيادة وعي المشرفين التربويين باالتجاهات الحديثة فوي اإلشوراف وعودم التركيوز

على الزيارة الصصية باعتبارها األسلوب الوحيد لتقييم المعلم.

ثانياً :دراسات تتعلق باإلشراف اإلبداعي.
-1

دراســة مســم ( )2016بعن ـوان " درجــة ممارســة المشــرفين التربــويين فــي محافظــات
غز للتفكير اإلبداعي وعالقت ا بمستوى أداء المعلمين"

هدفت التعرف إلى درجوة ممارسوة المشورفين التربوويين بمحافظوات غوزة للتصكيور اإلبوداعي
وعالقتهووا بمسووتوى ندال المعلمووين ،ولتحقيووق نهووداف الد ارسووة اسووتخدم الباح و

الموونهج الوصووصي ،

وقام بتصميم استبانتين لهذا الغرض تحتويان على ( )78فقرة ،وقد ربقت االستبانتان على عينة

موون مجتمووع الد ارسووة بلووغ عووددها ( )360معلم واً /معلمووة ،وقوود تووم اسووترداد ( )350اسووتبانة ،وتووم
تحليو وول بيانو ووات االسو ووتبانات للحصو ووول علو ووى النتو ووايج باسو ووتخدام برنو ووامج المعالجو ووات اإلحصو ووايية

).(SPSS

ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهم ا:
ن .درجووة ممارسووة المش ورفين التربووويين بمحافظووات غ وزة للتصكيوور اإلبووداعي بلووغ وزنهووا النس وبي
( )%65.40بدرجة تقدير متوسرة.

ب .توجوود فووروق لدرجووة ممارسووة المش ورفين للتصكيوور اإلبووداعي تعووزى لمتغيوور الجوونم ،لصووالح
المعلم ووات ،ف ووي ح ووين ل ووم توج وود ف ووروق تع ووزى لمتغي وور المؤه وول العلم ووي ،ومتغي وور س وونوات

الخدمة.

ت .توجد عالقة ارتبارية رردية موجبة لدرجة ممارسة المشرفين التربوويين للتصكيور اإلبوداعي
وبين مستوى ندال معلميهم.

وفي ضوء النتائج أوصـت الدراسـة بضـرور وضوع خرووات واضوحة حوول كيصيوة اسوتخدام نتوايج
التصكيوور اإلبووداعي فووي اإلش وراف كموودخالت فووي رفووع مسووتوى ندال المعلمووين ،واألخووذ باالتجاهووات
المعاصو ورة لإلشو وراف الترب وووي ف ووي ك وول مج ووال م وون مجاالت ووه لتر ووويره ،بم ووا ي ووتاللم م ووع التر ووورات
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والمستجدات العلمية والتكنولوجية ،وبما ينسجم مع واقع المجتمع الصلسريني ،وعقد دورات تدريبية
للمشرفين التربويين تركز على نسلوب التصكير اإلبداعي في اإلشراف ،ومتابعة نثر التدريب.

-2

دراســة عطــااهلل ( )2011بعن ـوان " :الممارســات اإلش ـرافية اإلبداعيــة لــدى المشــرفين
التربويين كما يراها معلمو مدارس وكالة الغوث الدولية بغز "

هوودفت تحديوود موودى توووفر الممارسووات اإلبداعيووة للمشوورف التربوووي نثنووال ( الزيووارة الصووصية

والقرالات الموجهة ،والدورات التدريبية ) من وجهة نظر المعلمين  ،والكشف عن المعوقوات التوي

تواج ووه المش وورف الترب وووي وتح ووول دون تربيق ووه لممارس وواته اإلشو ورافية اإلبداعي ووة .اس ووتخدم الباحو و

المنهج الوصصي ،واستخدم األساليب اإلحصايية لمعالجة البيانات ،وكان من أهم نتائج الدراسة:
 .1إن الدرجو ووة الكليو ووة للمارسو ووات اإلبداعيو ووة لو وودى المشو وورف التربو وووي تقو ووع عنو وود وزن نسو ووبي
()%69.7

 .2موون وجهووة نظوور المعلمووين حي و

كانووت األوزان النسووبية لمجوواالت الممارسووات اإلبداعيووة

كما يلي:

 جووالت الممارسووات اإلبداعيووة نثنووال الوودورات التدريبيووة فووي المرتبووة األولووى بوووزن نسووبي( ،) %75.0يليهو و ووا الممارسو و ووات اإلبداعيو و ووة نثنو و ووال الزيو و ووارات الصو و ووصية بو و وووزن نسو و ووبي
( ،)%71.8ونخي و اًر تووأتي الممارسووات اإلبداعيووة نثنووال الق ورالات الموجهووة بوووزن نسووبي
(.)%62.3

ونوصووت الد ارسووة بضوورورة تشووجيع المشورفين التربووويين علووى إعووداد نبحووا

تربويووة ونوراق

عم وول م وون خ ووالل المش وواركة ف ووي م ووؤتمرات تربوي ووة تق وووم به ووا الجامع ووات الصلس وورينية والمؤسس ووات
التربوية األهلية ،وبضرورة قيام المشرفين التربويين بعقد دورات تدريبية تعمول علوى تنميوة التصكيور
اإلبووداعي ومها ارتووه لنووتمكن موون إع وداد معلمووين نكثوور إبووداعاً وتمي و اًز ،واالهتمووام بأسوولوب الق ورالات

الموجهة.
-3

دراســــة بــــاداود ( )2010بعنــــوان " :واقــــع ممارســــة المشــــرفات التربويــــات لإلشــــراف
اإلبداعي من وج ة نظر معلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة"

هوودفت التع ورف إلووى واقووع ممارسووات المش ورفات التربويووات لإلش وراف اإلبووداعي موون وجهووة

نظ وور معلم ووات المرحل ووة الثانوي ووة بمدين ووة مك ووة المكرم ووة ،واس ووتخدمت الباحث ووة الم وونهج الوص ووصي،
وتكونووت عينووة الد ارسووة موون ( )182معلمووة ،وكانووت االسووتبانة هووي نداة الد ارسووة ،وكووان موون نهووم

النتايج:
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نن هن وواك تصاوتو واً ف ووي درجو وة ت وووفر الق وودرات اإلبداعي ووة للمشو ورفة التربوي ووة ،ووج ووود بع ووض

الص ووعوبات الت ووي تع وووق إب ووداع المشو ورفات التربوي ووات م وون نهمه ووا :ارتص وواع نص وواب المعلم ووات م وون
الحصص ،مما يحول دون استخدام األنمار الحديثة لإلشراف التربوي.
ونوصت الدراسة بضرورة االهتموام بتنميوة القودرات اإلبداعيوة للمشورفة التربويوة مون خوالل

الووودورات التدريبيو ووة قبو وول واثنو ووال الخدمو ووة ،وتخصو وويص ح و ووافز مادي ووة ومعنوي ووة للمش و ورفات الالتو ووي
يستخدمن نمر اإلشراف اإلبداعي لتشجيع الباقيات لتبني هذا النمر خاصة ننه مرلووب مون قبول

المعلمات.

التعليق على الدراسات السابقة:

موون خووالل اسووتعراض الد ارسووات السووابقة نجوود ننهووا تنوعووت فووي تناولهووا لموضوووع اإلشوراف

التربوووي موون حي و

مووا كووان لهووا عالقووة بووالنمو المهنووي نو بصعاليتووه ،فالد ارسووات التووي ركووزت علووى

النمو المهني قد نفرزت نهمية دور المشرف التربوي فوي النموو المهنوي للمعلموين كموا ننهوا كشوصت
عن المشكالت التي تواجه معلمي المرحلة األساسية ومن ثم الوصول إلى تصور مقترح لالرتقال

بالمس ووتوى المهن ووي للمعمل ووين كد ارس ووة ص وويام ( )2007كم ووا ننه ووا تح وودثت ع وون وج وووب اس ووتخدام

المشورفين التربووويين ألسواليب إشورافية نخورى كد ارسووة سيسوالم ( )2000التووي نشوارت نن المشورفين
يستخدمون نسلوباً واحداً وهو الزيارة الصصية.
ويتضح نيضا من خالل ما تم استعراضه من الدراسات نن هناك اهتماماً واضحاً

باإلشراف التربوي ودوره الصاعل في تحسين سير العملية التعليمية التعلمية ،ودوره نيضاً في

تحقيق النمو المهني للمعلم واألخذ باالتجاهات المعاصرة التي تدعو إلى جودة اإلشراف التربوي
كدراسة نبو الكام ( ،)2012حلم ( )2010ودراسة القرني ( ،)2010الروبي (،)2006

السقافي ( .)2004فقد تناولت كل من دراسة نبو شملة ( ،)2009وصيام( )2007الدور
اإلشرافي في تنمية المعلم ،وركزت دراسة  )2000( Catchingعلى التنمية المهنية للمعلم.

ولقد نكدت هذه الدراسات على نهمية اإلشوراف اإلبوداعي مون خوالل موا نظهرتوه مون دور

إيجابي في النمو المهني للمعلمين واستم ارريته ،مثل دراسة عروااهلل ( ، )2011وبوادود ()2010
وقد تم رصود العديود مون نوجوه التشوابه واالخوتالف بوين الد ارسوة الحاليوة والد ارسوات السوابقة ،وفيموا

يلي عرض تحليلي لما تم رصده.
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أوجه اَلستفاد من الدراسات السابقة:
قد استصادت هذه الد ارسوة مون الد ارسوات السوابقة كد ارسوة مسومح (2016م) ود ارسوة بوادواد

(2009م) ودراسة عرااهلل (2011م) ،ودراسة نبو الكام ( )2012في النواحي التالية:
ن .اختيار نداة الدراسة المناسبة.
ب .اختيار المنهج المناسب للدراسة.

ت .استخدام األساليب اإلحصايية الماليمة.
 .تدعيم نتايج الدراسة بالدراسات السابقة.

ج .االستصادة من مراجع الدراسات السابقة.

أوجه التميز:
ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة
 الربر بين هذين المجالين المهمين (اإلشراف اإلبداعي والنمو المهني للمعلموين) للعمول علوىتروير العملية التعليمية التعلمية.

 -قدمت هذه الدراسة نداة لتحديد نهمية اإلشراف اإلبداعي في النمو المهني للمعلمين.
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الفصل الرابع
إجراءات الدراسة امليدانية
 منهج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 الخطوات اإلجرائية
 األساليب اإلحصائية

الفص الرابع

إجراءات الدراسـة الميدانية

يتضوومن هووذا الصصوول الخر ووات واإلج ورالات التووي تمووت فووي الجانووب الميووداني موون هووذه
الد ارسو ووة مو وون حي و و

مو وونهج الد ارسو ووة ،ومجتمو ووع الد ارسو ووة ،والعينو ووة التو ووي ربقو ووت عليهو ووا ،واألدوات

المستخدمة ،والدراسة االسترالعية التي هدفت للتحقق من صدق وثبوات األدوات ،والتوصول إلوى

النتايج النهايية للدراسة ،وذلك على النحو التالي:

أوَلً :من ج الدراسة:

اتبعت الباحثة المنهج الوصصي التحليلي الذي يصف المشكلة وصصاً دقيقاً ويحلل ويقارن

ويقيم نمالً في التوصل الى حقايق عن مشكلة الد ارسوة يزيود بهوا رصويد العلوم والمعرفوة مون خوالل

دراسة ماضوي هوذه المشوكلة دون اسوتغراق فيوه بأخوذ العظوة والعبورة  ،ود ارسوة حاضورها لتشوخيص
جوانووب القوووة والقصووور لتوودعيم جوانووب القوووة ومواجهووة وعووالج جوانووب القصووور  ،ثووم التنبووؤ بمووا

ستؤول اليه هذه المشكلة في المستقبل (الخريب.)2000:324 ،

إذ تحوودد الد ارسووة الوصووصية الوضووع الحووالي للظوواهرة الم وراد د ارسووتها وهووو موونهج يسووتخدم

االسووتبيانات فووي جمووع البيانووات علووى نن تكووون علووى درجووة موون الموضوووعية والثبووات (نبووو عووالم،

.)50 :2004

ثانياً :مجتمع الدراسة:

بلووغ حجووم مجتمووع الد ارسووة ( )2420معلووم ومعلمووة موون معلمووي المرحلووة األساسووية الوودنيا

بوكال ووة الغ ووو الدولي ووة بمحافظ ووات غو وزة ،م وونهم ( )475معل ووم و( )1945معلم ووة (دايو ورة التربي ووة

والتعليم بوكالة الغو .)2016 ،

جدو رقم ( )4.1أعداد معلمي المرحلة اَلساسية الدنيا بمحافظات غز
ذكور

إناث

المجموع

#

المنطقة التعليمية

1

منطقة رف

109

276

385

2

منطقة خان يونس

109

370

479

3

المنطقة الوسطي

73

404

477

4

منطقة غز

88

549

637

5

منطقة الشما

96

346

442

475

1945

2420

المجموع
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ثالثاً :عينة الدراسة:

أ .العينة اَلستطالعية:
ت ووم اختي ووار عين ووة عشو ووايية اس ووترالعية قوامه ووا ( )40م وون المعلم ووين م وون ك ووال الجنس ووين

منخووارج العينووة الصعليووة و موون مجتمووع الد ارسووة،تم اسووتبعادهم وتووم تربيووق األدوات المسووتخدمة فووي
هذه الدراسة على هذه العينة بهدف التحقق من صالحية

األدوات للتربي ووق عل ووى نفو وراد العين ووة الكلي ووة ،وذل ووك م وون خ ووالل حس وواب ص وودقها وثباته ووا ب ووالررق

اإلحصايية الماليمة.
 .العينة اَلصلية:

تم اختيار عينة عشوايية ربقية من مجتمع الدراسة ،وفق قانون تقريب العينة
no= z^2/e^2
 هي نسبة النجاح في التجربة العشوايية =0.5
 نسبة الصشل
 eهي مقدار الخرأ في التقدير

قيمة  zللتوزيع الربيعي ( )1.96عند مستوى داللة 0.5
)no=(1.96)^2(0.5)(0.5
(0.5)^2

وحي

حجم العينة الكلي  2420فباإلمكان تخصيض حجم العينة باستخدام القانون
= 332

385

=

)1-385(+1

n= no
)1-no(+1


2420

حي

 noالحجم المبديي للعينة N ،حجم المجتمع.)Bartletl 2000: 20-133 ( ،

نوقامت الباحثة بتوزيع ( )360استبانة واستردت الباحثة ( )340اسوتبانة وهوو موا شوكل

( )%15.8موون مجتمووع الد ارسووة ،وهووي عينووة كافيوة إحصووايياً للحصووول علووى نتووايج تمثوول مجتمووع
الد ارسو و ووة ،مو و وونهم ( )108مو و وون المعلمو و ووين بنسو و ووبة ( ،)%31.8و( )232مو و وون المعلمو و ووات بنسو و ووبة

(.)%68.2

والجو وودول التو ووالي يبو ووين التك و و اررات والنسو ووب الميويو ووة لتوزيو ووع نف و وراد العينو ووة تبع و واً لعو وودد مو وون

المتغيرات المستقلة التصنيصية ،وذلك كما يلي:
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جدو (  )4.2يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات التصنيفية
البيان

الجنس
المؤه العلمي

سنوات الخدمة

التخصص في الثانوية العامة

المتغير

العدد

%

ذكور

108

31.8

إنا

232

68.2

بكالوريوم ونقل

319

93.8

ماجستير فأعلى

21

6.2

نقل من  5سنوات

46

13.5

10 – 5

172

50.6

نكثر من  10سنوات

122

35.9

علوم

109

32.1

آداب

231

67.9

رابعاً :أدوات الدراسة:

 .1استبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي :إعداد الباحثة
بعوود االرووالع علووى األروور النظريووة والد ارسووات السووابقة ومنهووا د ارسووة عرووااهلل (2011م)،

ود ارسووة بوواداود(2009م) ،فقوود قامووت الباحثووة ب عووداد اسووتبانة درجووة ممارسووة المختصووين التربووويين
لكصايووات اإلشوراف اإلبووداعي ،التووي تتكووون االسووتبانة موون ( )30فقورة موزعووة علووى ثالثووة مجوواالت،
والجدول التالي يبين توزيع فقرات االستبانة على المجاالت:
جدو ( ) 4.3توزيع الفقرات على مجاَلت استبانة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي
مجاَلت اَلستبيان

عدد الفقرات

الزيار الصفية

11

القراءات الموج ة

9

الدورات التدريبية

10

الدرجة الكلية

30

وتو ووتم االسو ووتجابة علو ووى الصق و ورات وفق و واً لتو وودرج ليكو وورت الخماسو ووي (كبي و ورة جو ووداً – كبي و ورة–

متوسوورة– ضووعيصة– ض وعيف جووداً) وتصووحح علووى الت ووالي بالوودرجات (،)1- 2 – 3 – 4 – 5
وجميع الصقرات إيجابية التصحيح.

ويووتم احتسوواب درجووة المصحوووص علووى االسووتبانة بجمووع درجاتووه علووى كوول مجووال وجمووع

درجاته على جميع المجاالت لحساب الدرجة الكلية لدرجة ممارسة المختصين التربوويين لكصايوات

اإلشراف اإلبداعي ،وتتراوح الدرجة على االستبانة ككل بين ( 150 – 30درجة) ،وتعبر الدرجة
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المنخصضة عن تودني درجوة ممارسوة المختصوين التربوويين لكصايوات اإلشوراف اإلبوداعي فيموا تعبور

الدرجة المرتصعة عن درجة مرتصعة من ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي.

صدق وثبات استبانة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي:

الصدق:

أ .صدق المحكمين:

للتأكد من صدق نداة الدراسة من خالل صدق المحكمين ،قامت الباحثة بعورض الصوورة

األولية لالستبانة على العدد ( )15من المحكمين من األساتذة المختصين (ملحق رقم  ،)2وذلوك
بهدف معرفة آرايهم ومالحظاتهم ومقترحواتهم حوول مجواالت االسوتبانة وفقراتهوا ومودى وضووحها،
وترابرهووا ،وموودى تحقيقهووا ألهووداف الد ارسووة ،وتووم تصريووغ المالحظووات التووي نبووداها المحكمووون وفووي

ضووويها قامووت الباحثووة ب عووادة صووياغة بعووض الصقورات وحووذف واضووافة بعووض الصقورات ،ونصووبحت
االستبانة في صورتها النهايية تتكون من ( )30فقرة.
 .صـدق اَلتساق الداخلي:

لحسوواب صوودق اسووتبانة درجووة ممارسووة المختصووين التربووويين لكصايووات اإلشوراف اإلبووداعي

تووم حسوواب معووامالت االرتبووار بووين درجووة كوول فق ورة ودرجووة المجووال الووذي تنتمووي إليووه ،والجووداول
التالية تبين ذلك:

جدو (  )4.4ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا اَلو (الزيار الصفية) مع الدرجة الكلية للمجا

رقم

فقرات المجا اَلو (الزيار الصفية)

الفقر
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

يزودني المختص التربوي بعدة نفكار إبداعية حول الدرم قبل الزيارة الصصية.

معام

اَلرتباط

الدَللة

0.828

دالة عند 0.01

0.866

يشجعني على تربيق ررق تدريم حديثة.
يتيح لي الصرصة إلبدال رنيي في الدرم دون تحرج.
يتيح لي الصرصة لتجريب األفكار التربوية الجديدة.
يشجعني على اقتراح حلول لبعض المشكالت التي قد تواجهني نثنال الزيارة

الصصية.

يساعدني في تشخيص المشكالت والمعوقات التي تحد من عملية التعلم.
يوضح لي بعض مواضع الغموض في مقترحاتي اإلبداعية.

0.830
0.939

يسجل لي عبارات تشجيعية في نهاية الزيارة إلرالق راقاتي الكامنة.
يزودني بتغذية راجعة بنالة تسهم في فتح آفاق تعلم جديدة

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.925
0.884

دالة عند 0.01

0.872
0.848

يعزز لدي الثقة بالقدرة على اإلبداع واالبتكار.

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

0.703

يرصد جميع المواقف التربوية داخل غرفة الصف.

مستوى

0.840
0.914

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )44عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01
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جدو () 4.5

ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا الثاني (القراءات الموج ة) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم

الفقر

فقرات المجا الثاني (القراءات الموج ة)

معام

مستوى

اَلرتباط

الدَللة

0.849

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

1

يشجعني علي البح

2

يزودني بعدد مناسب من القرالات الموجهة الهادفة خالل العام الدراسي.

0.881

3

يرلب مني التنويع في موضوعات القرالة حسب المستجدات التربوية.

0.815

دالة عند 0.01

0.865

دالة عند 0.01

5

يزودني بالتجارب اإلبداعية السابقة ألستصيد منها.

0.811

دالة عند 0.01

6

يشجعني على اعتبار المشكالت الشايعة التي نتعرض لها كصرص للتعلم.

0.813

دالة عند 0.01

0.924

دالة عند 0.01

8

يقدم شرحاً مناسباً للقرالات التي يزود بها المعلمين كلما سمحت له الصرصة.

0.911

دالة عند 0.01

9

يقدم خرة واضحة للقرالة الموجهة ذات العالقة تعتمد على إرالق اإلبداع

0.908

دالة عند 0.01

عن موضوعات تساعد على تنميتي مهنياً.

يستخدم ررق مختلصة إليصال القرالات لي كالبريد اإللكتروني نو النشرات

4

التربوية وغيرها.

يختار موضوعات القرالات بنال على المشكالت المتوقعة التي قد تصادف

7

المعلمين كأسام للنشار اإلبداعي.
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جدو ( )4.6

ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا الثالث (الدورات التدريبية) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم

فقرات المجا الثالث (الدورات التدريبية)

الفقر
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

يستخدم جلسات العصف الذهني في الدورات التي يقدمها.
يعدل من نسلوب التدريب عند مواجهة المواقف الرارية.
يتبادل معي األدوار نثنال الدورة التدريبية لتحقيق التعلم المتبادل.
يخرر إلكساب المعلمين الجديد من المهارات التدريسية
يراعي رغبات المعلمين واحتياجاتهم عند اقتراح برامج تدريبية.
ينمي قدرة المعلمين على التصكير اإلبداعي لمواجهة مشكالتهم المستقبلية

من خالل الدورات التدريبية.

يدعوني إلى المشاركة في تنصيذ عدد مناسب من الدورات التدريبية خالل

العام الدراسي.

يشجعني على ررح األسيلة المثيرة للتصكير.
يحثني على إثبات الذات من خالل الدورات التدريبية.
يخرر المهارات المستهدفة بنال على الخبرات السابقة لدى المعلمين.

معام

مستوى

اَلرتباط

الدَللة

0.737

دالة عند 0.01

0.802
0.792
0.861
0.880

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.871

دالة عند 0.01

0.780

دالة عند 0.01

0.889

دالة عند 0.01

0.893
0.882

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
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يتبين من الجوداول السوابقة نن جميوع فقورات اسوتبانة درجوة ممارسوة المختصوين التربوويين

لكصايات اإلشراف اإلبداعي ( 30فقورة) حققوت ارتباروات دالوة موع درجوة المجوال الوذي تنتموي إليوه
عند مستوى داللة نقل من .0.01

ويبقى االستبانة في صورته النهاييوة يتكوون مون ( )30فقورة ،وبوذلك تتوراوح الدرجوة الكليوة

على االستبانة في صورته النهايية بين ( 150 – 30درجة).

كم ووا ت ووم حس وواب مع ووامالت االرتب ووار ب ووين درج ووة ك وول مج ووال والدرج ووة الكلي ووة لالس ووتبانة،

والجدول التالي يبين ذلك:

جدو (  )4.7يبين ارتباطات درجات مجاَلت استبانة

ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي مع الدرجة الكلية
معام

المجاَلت

اَلرتباط

مستوى الدَللة

الزيار الصفية

0.954

دالة عند 0.01

القراءات الموج ة

0.942

دالة عند 0.01

الدورات التدريبية

0.962

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )44عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة =0.01
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يتبين من الجدول السابق نن جميع مجاالت استبانة درجة ممارسة المختصوين التربوويين
لكصايات اإلشراف اإلبداعي حققت ارتباروات دالوة موع الدرجوة الكليوة لالسوتبانة عنود مسوتوى داللوة

 ،0.01ممووا يوودلل نيضواً علووى نن االسووتبانة فووي صووورتها النهاييووة تتسووم بدرجووة عاليووة موون صوودق
االتسوواق الووداخلي .كمووا يشووير ذلووك إلووى نن جميووع فق ورات ومجوواالت االسووتبانة تشووترك فووي قيووام

خاصية درجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي لدى نفراد العينة.

ثبات استبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي:

أ .ثبات التجزئة النصفية:

قامووت الباحثووة بحسوواب معاموول اإلرتبووار بووين مجمو وووع درجووات الصق ورات الصرديووة ومجموووع
درجووات الصق ورات الزوجيووة لكوول بعوود ،ثووم اسووتخدمت معادلووة سووبيرمان-ب وراون لتعووديل رووول البعوود،

لألبعاد زوجية عدد الصقرات (النصصين متساويين) ومعادلة جتمان لألبعاد فردية الصقرات (النصصين

غير متساويين) ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدو (  )4.8يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية َلستبانة
ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي
عدد

معام

معام

الفقرات

اَلرتباط

الثبات

1

الزيار الصفية

11

0.893

0.944

دالة عند 0.01

2

القراءات الموج ة

9

0.948

0.973

دالة عند 0.01

3

الدورات التدريبية

10

0.846

0.916

دالة عند 0.01

5

الدرجة الكلية

30

0.923

0.960

دالة عند 0.01

الرقم

أبعاد المقياس

مستوى الدَللة

يتبين من الجدول السابق نن معامالت الثبات تراوحت بين ( ،)0.973 – 0.916وهوي

دالة عند مستوى  ،0.01مما يشير إلى نن االستبانة يتسم بدرجة جيدة من الثبات.

 .ثبات اَلستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

تم تقدير ثبات االستبانة بحساب معامل نلصوا كرونبوال لصقورات االسوتبانة بمجاالتوه ودرجتوه الكليوة،

والجدول التالي يبين ذلك:

جدو (  )4.9يبين معامالت الثبات لمجاَلت استبانة
ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي باستخدام معام ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاَلت اَلستبيان
الزيار الصفية

11

0.963

القراءات الموج ة

9

0.956

الدورات التدريبية

10

0.952

الدرجة الكلية

30

0.982

يتضووح موون الجوودول السووابق نن قوويم نلصووا تقووع بووين ( )0.982 – 0.952وهووي مرتصعووة،

وتدلل على نن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الثبات تصي بمترلبات تربيق االستبانة على نفراد

العينة.

ممو ووا سو ووبق اتضو ووح للباحثو ووة نن اسو ووتبانة درجو ووة ممارسو ووة المختصو ووين التربو ووويين لكصايو ووات

اإلشوراف اإلبوداعي موضووع الد ارسوة يتسوم بدرجوة عاليوة مون الصودق والثبوات؛ تعوزز النتوايج التوي
سيتم جمعها للحصول على النتايج النهايية للدراسة.
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 .2استبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا :إعداد الباحثة

بعو وود االرو ووالع علو ووى األرو وور النظريو ووة والد ارسو ووات السو ووابقة ومنهو ووا د ارسو ووات نبو ووو الكو ووام

( ،)2012وحلووم ( ، )2010فقوود قامووت الباحثووة ب عووداد اسووتبانة النمووو المهنووي لمعلمووي المرحلووة
األساسية الدنيا ،والتي تكونت مون ( )60فقورة موزعوة علوى نربعوة مجواالت ،والجودول التوالي يبوين

توزيع الصقرات على المجاالت:
جدو ( ) 4.10توزيع الفقرات على مجاَلت استبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا
مجاَلت اَلستبانة

عدد الفقرات

التخرير

14

مهارة تربيق ررايق التدريم المناسبة

12

ضبر الصف وادارته

11

استخدام تقنيات التعليم

12

تقويم الرلبة

11

اَلستبانة كك

60

وتتم االستجابة على فقورات االسوتبانة وفقواً لتودرج ليكورت الخماسوي (كبيورة جوداً – كبيورة–

متوسوورة– ضووعيصة– ضووعيصة جووداً) وتصووحح علووى الت ووالي بالوودرجات (،)1 - 2 – 3 – 4 – 5
وجميع الصقرات إيجابية التصحيح.

ويووتم احتسوواب درجووة المصحوووص علووى االسووتبانة بجمووع درجاتووه علووى كوول مجووال وجمووع

درجاتووه علووى جميووع المجوواالت لحسوواب الدرجووة الكليووة للنمووو المهنووي لمعلمووي المرحلووة األساسووية

الوودنيا ،وتتوراوح الدرجووة بووين ( 300 – 60درجووة) ،تعوود الدرجووة المنخصضووة عوون درجووة قليلووة للنمووو
المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا فيما تعبر الدرجة المرتصعة عن درجة عالية للنمو المهني

لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا.

صدق وثبات استبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا:
أ .صدق المحكمين:

للتأكد من صدق نداة الدراسة من خالل صدق المحكمين ،قامت الباحثة بعورض الصوورة
األولية لالستبانة علوى العودد ( )15مون المحكموين مون األسواتذة المختصوين (ملحوق رقوم ،)2
وذلوك بهودف معرفوة آرايهوم ومالحظواتهم ومقترحواتهم حوول مجواالت االسوتبانة وفقراتهوا وموودى

وضوووحها ،وترابرهووا ،وموودى تحقيقهووا ألهووداف الد ارسووة ،وتووم تصريووغ المالحظووات التووي نبووداها
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المحكمون وفي ضوويها قاموت الباحثوة ب عوادة صوياغة بعوض الصقورات وحوذف واضوافة بعوض
الصقرات ،ونصبحت االستبانة في صورتها النهايية تتكون من ( )60فقرة.
 .صـدق اَلتساق الداخلي:

لحسوواب الصوودق قامووت الباحثووة بحسوواب معووامالت االرتبووار بووين درجووة كوول فق ورة ودرجووة

المجال الذي تنتمي إليه ،والجداول التالية تبين ذلك:

جدو ( )4.11ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا اَلو (التخطيط) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم

فقرات المجا اَلو (التخطيط)

الفقر

معام

مستوى

اَلرتباط

الدَللة

0.377

دالة عند 0.05

0.608

دالة عند 0.01

3

نواجه المواقف التعليمية بثقة عالية.

0.719

دالة عند 0.01

4

ننصذ الدروم وفق التخرير المعد مسبقاً.

0.853

دالة عند 0.01

0.659

دالة عند 0.01

6

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال المعرفي بشكل صحيح.

0.722

دالة عند 0.01

0.765

دالة عند 0.01

0.794

دالة عند 0.01

9

نستريع ربر األهداف التدريسية بخبرات الرلبة.

0.769

دالة عند 0.01

10

نشارك في صياغة نماذج تحليل خرر تدريسية.

0.704

دالة عند 0.01

11

نراعي الصروق الصردية بين الرلبة وفقاً لألسم التربوية.

0.701

دالة عند 0.01

0.673

دالة عند 0.01

0.696

دالة عند 0.01

0.606

دالة عند 0.01

1
2

نسووتريع توضوويح األهووداف العامووة للموواد التووي يووتم تدريسووها
في المرحلة األساسية الدنيا.
نقوم ب عداد خرة التدريم (اليوميوة ،األسوبوعية ،الصصولية)
بصورة صحيحة.

5

نصيغ نهدافاً سلوكية على نحو إجرايي قابلة للقيام.

7

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال المهاري بشكل مباشر.

8

12
13
14

نص وويغ نه وودافاً س وولوكية ف ووي المج ووال الوج ووداني ذات عالق ووة

باهتمامات الرلبة.

نعد خرة لألنشرة الالصصية.

نشووارك فووي وضووع خروور عالجيووة لتحسووين مسووتوى الرلبووة

الدراسي.

ننظم محتوى الدرم بصورة منرقية تيسر تعلمه.
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جدو (  )4.12ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا الثاني
(م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم

الفقر

فقرات المجا الثاني (م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة)

معام

مستوى

اَلرتباط

الدَللة

0.634

دالة عند 0.01

0.683

دالة عند 0.01

3

نربق نماذج التعليم التي نثبتت نجاحها مع رالب المرحلة األساسية.

0.777

دالة عند 0.01

4

نستخدم ررايق تدريم متنوعة لتحقيق نهداف الدرم.

0.696

دالة عند 0.01

5

نربر محتوى المادة التعليمية للدرم بحياة الرلبة اليومية.

0.654

دالة عند 0.01

6

نعلم الرلبة كيف يتعلمون نكثر من الحصظ والتلقين.

0.806

دالة عند 0.01

7

نحرص على تبادل الخبرات بررايق التدريم من خالل توجيه األقران.

0.744

دالة عند 0.01

8

نرلع على النشرات التعليمية الهادفة لتحسين فاعلية ررايق التدريم.

0.648

دالة عند 0.01

9

نشترك في تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في مجال ررايق التدريم.

0.654

دالة عند 0.01

0.738

دالة عند 0.01

0.713

دالة عند 0.01

0.799

دالة عند 0.01

1
2

10
11
12

نستخدم الررايق التعليمية التصاعلية في التعليم.
نختووار الرريقووة التعليميووة المناسووبة بهوودف الوصووول بالرلبووة إلووى مسووتوى

اإلتقان.

نتووابع مواقووع انترنووت موون شووأنها نن تزيوود اهتمووامي بمهووارة اختيووار ر اريووق
التدريم المناسبة واستخدامها.
نتناقة مع زماليي في ر اريوق التودريم المتبعوة مون قبول المعلموين نثنوال

االجتماعات واللقالات التربوية.

نسعى إلى االبتكار واإلبداع في مجال اختيار ررايق التدريم.
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جدو ( )4.13

ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا الثالث (ضبط الصف وادارته) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم

فقرات المجا الثالث (ضبط الصف وادارته)

الفقر

معام

اَلرتباط

مستوى الدَللة

1

نستريع تحديد السلوك الذي يجذب انتباه رلبتي نثنال التعلم.

0.575

دالة عند 0.01

2

نستخدم التعزيز بأنواعه إلثارة دافعية رلبتي.

0.593

دالة عند 0.01

3

نساعد الرلبة ذوي االحتياجات الخاصة في تلبية احتياجاتهم.

0.759

دالة عند 0.01

4

نسعى جاهداً لجعل البيية الصصية نكثر تحصي اًز إلثارة اهتمام رلبتي للتعلم.

0.640

دالة عند 0.01

0.762

دالة عند 0.01

0.738

دالة عند 0.01

0.792

دالة عند 0.01

0.787

دالة عند 0.01

0.734

دالة عند 0.01

10

نستخدم استراتيجيات تعديل السلوك بشكل فاعل.

0.839

دالة عند 0.01

11

نوظف التواصل غير اللصظي في معالجة نخرال الرلبة.

0.695

دالة عند 0.01

نربووق نسوواليب لمسوواعدة الرلبووة ال ووذين يعووانون موون مشووكالت مثوول

5

(الخجل ،الخوف ،العدوانية ،النسيان).
نستريع ترجمة نظريات التعلم إلى سلوكيات داخل غرفة الصف.

6

نقو و نر بع ووض القو ورالات الحو ورة الت ووي تس وواعدني عل ووى تنمي ووة اتجاه ووات

7

الرلبة نحو االنضبار الذاتي.

نستخدم نسلوب التعاقد السلوكي الستثارة دافعية الرلبة.

8

نح وورص عل ووى حض ووور الملتقي ووات العلمي ووة الت ووي تنم ووي ل وودي التقب وول

9

لسلوك الرلبة وفق خصايصهم النمايية.

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )44عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01

جدو ( )4.14

ارتبا ط درجة ك فقر من فقرات المجا الرابع (استخدام تقنيات التعليم) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم الفقر

فقرات المجا الرابع (استخدام تقنيات التعليم)

معام

اَلرتباط

مستوى الدَللة

1

نتابع المستحدثات التكنولوجية لالستصادة منها في عملية التعليم.

0.878

دالة عند 0.01

2

نحرص على حضور دورات ذات العالقة بالتقنيات التعليمية.

0.875

دالة عند 0.01

0.852

دالة عند 0.01

0.783

دالة عند 0.01

0.810

دالة عند 0.01

6

استخدم الحاسوب في عملي بسهولة.

0.731

دالة عند 0.01

7

نوظف الكتاب المدرسي بصعالية حسب ما يحتاجه الرالب.

0.654

دالة عند 0.01

3
4
5

نوظف تقنيات التعليم المناسبة للمادة التعليمية حسب الحاجة
لها.
نستخدم السبورة (العادية – الذكية) بصورة فاعلة.
نتخذ اإلجرالات الالزمة لتربيق قواعد األمن والسالمة عند
استخدام تقنيات التعليم.
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رقم الفقر

فقرات المجا الرابع (استخدام تقنيات التعليم)

معام
اَلرتباط

مستوى الدَللة

8

نشارك في ورشات عمل لتصميم الوسايل التعليمية وانتاجها.

0.804

دالة عند 0.01

9

نكتسب مهارات جديدة في استخدام تقنيات التعليم من حين آلخر

0.881

دالة عند 0.01

10

نسعى لزيارة مركز الوسايل بالمنرقة لالستصادة منه باستمرار.

0.833

دالة عند 0.01

11

نساهم في توفير الوسايل واألجهزة التعليمية الستخدامها في التدريم.

0.884

دالة عند 0.01

12

نحدد مدى فعالية وسيلة ما في موقف تعليمي محدد.

0.558

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )44عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01

جدو ( )4.15

ارتباط درجة ك فقر من فقرات المجا الخامس (تقويم الطلبة) مع الدرجة الكلية للمجا
رقم

فقرات المجا الخامس (تقويم الطلبة)

الفقر

معام

مستوى

اَلرتباط

الدَللة

1

نحدد نهداف عملية التقويم في مجال تحسين العملية التعليمية.

0.669

دالة عند 0.01

2

نستخدم نساليب التقويم المتنوعة لمراعاة الصروق الصردية.

0.563

دالة عند 0.01

3

نصمم االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصصات.

0.759

دالة عند 0.01

4

نتابع الواجبات المنزلية للرلبة ونصححها.

0.313

دالة عند 0.05

5

نحلل نتايج االختبارات لتحديد نقار القوة والضعف.

0.697

دالة عند 0.01

6

نربق برامج عالجية للرلبة ضعاف التحصيل.

0.679

دالة عند 0.01

7

بنال على نتايج االختبارات التشخيصية.
نحدد نقار ضعف الرلبة ً
نحتصظ بسجل تصنيف الرلبة بحسب تحصيلهم.

0.613

دالة عند 0.01

0.651

دالة عند 0.01

9

تهيئ لي قرالاتي المتنوعة الصرصة لتكوين بنك نسيلة حول المبح .

0.609

دالة عند 0.01

10

نوجه نسيلة متنوعة للرلبة داخل غرفة الصف.

0.522

دالة عند 0.01

11

نشارك في تقويم منهاج المرحلة األساسية الدنيا.

0.608

دالة عند 0.01

8

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )44عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبووين موون الجووداول السووابقة نن جميووع فقورات االسووتبانة ( 60فقورة) حققووت درجووات ارتبووار

دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة .0.01

تبقووى االسووتبانة فووي صووورته النهاييووة يتكووون موون ( )60فقورة ،وبووذلك تتوراوح الدرجووة الكليووة

على االستبانة في صورته النهايية بين ( 300 – 60درجة).

كما تم حسا معامالت اَلرتباط بين درجة ك مجـا والدرجـة الكليـة ،والجـدو التـالي

يبين ذلك:
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جدو ( ) 4.16يبين ارتباطات درجات مجاَلت استبانة النمو
الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا مع الدرجة الكلية
معام

المجاَلت

اَلرتباط

مستوى الدَللة

التخطيط

0.686

دالة عند 0.01

م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة

0.892

دالة عند 0.01

ضبط الصف وادارته

0.890

دالة عند 0.01

استخدام تقنيات التعليم

0.729

دالة عند 0.01

تقويم الطلبة

0.864

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )44عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبووين موون الجوودول السووابق نن جميووع المجوواالت حققووت ارتبارووات دالووة مووع الدرجووة الكليووة

لالستبانة عند مستوى داللة  ،0.01مما يدلل نيضاً على نن االستبانة في صورتها النهايية تتسم
بدرج ووة عالي ووة م وون ص وودق االتس وواق ال ووداخلي .كم ووا يش ووير ذل ووك إل ووى نن جمي ووع فقو ورات ومج وواالت
االستبانة تشترك في قيام النمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا لدى نفراد العينة.

ثبات استبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا:

أ .باستخدام التجزئة النصفية:

قامووت الباحثووة بحسوواب معاموول االرتبووار بووين مجمو وووع درجووات الصق ورات الصرديووة ومجموووع
درجووات الصق ورات الزوجيووة لكوول بعوود ،ثووم اسووتخدمت معادلووة سووبيرمان-ب وراون لتعووديل رووول البعوود،
لألبع و وواد زوجي و ووة ع و وودد الصقو و ورات (النص و ووصين متس و وواويين) ومعادل و ووة جتم و ووان (

Guttmann's

 )Coefficientلألبعاد فردية الصقرات (النصصين غير متساويين) ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدو () 4.17

يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية َلستبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا
أبعاد المقياس

الرقم

عدد

معام

معام

مستوى الدَللة

الفقرات

اَلرتباط

الثبات

1

التخطيط

14

0.625

0.820

دالة عند 0.01

2

م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة

12

0.775

0.873

دالة عند 0.01

3

ضبط الصف وادارته

11

0.596

0.747

دالة عند 0.01

4

استخدام تقنيات التعليم

12

0.888

0.941

دالة عند 0.01

5

تقويم الطلبة

11

0.662

0.797

دالة عند 0.01

6

الدرجة الكلية

60

0.703

0.826

دالة عند 0.01
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يتبين من الجدول السابق نن معامالت الثبات تراوحت بين ( ،)0.941 – 0.747وهوي

دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يشير إلى نن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الثبات.

 .باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:

ت ووم تق وودير ثب ووات االس ووتبانة بحس وواب معام وول نلص ووا كرونب ووال لصقو ورات االس ووتبانة بمجاالته ووا،

والجدول التالي يبين ذلك:
جدو (  )4.18يبين معامالت الثبات لمجاَلت استبانة النمو الم ني
لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا باستخدام معام ألفا
عدد الفقرات

قيمة ألفا

مجاَلت اَلستبيان

الرقم
1

التخطيط

14

0.901

2

م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة

12

0.906

3

ضبط الصف وادارته

11

0.916

4

استخدام تقنيات التعليم

12

0.947

5

تقويم الطلبة

11

0.807

6

الدرجة الكلية

60

0.961

يتضح من الجدول السابق نن قيم نلصا تقوع بوين ( )0.961 – 0.807وهوي قويم مرتصعوة،

وتوودلل علووى ان االسووتبانة يتسووم بدرجووة عاليووة موون الثبووات تصووي بمترلبووات تربيووق االسووتبانة علووى
نفراد العينة.

مم ووا س ووبق اتض ووح للباحث ووة نن اس ووتبانة النم ووو المهن ووي لمعلم ووي المرحل ووة األساس ووية ال وودنيا

موض وووع الد ارس ووة يتس ووم بدرج ووة عالي ووة م وون الص وودق والثب ووات؛ تع ووزز النت ووايج الت ووي س وويتم جمعه ووا
للحصول على النتايج النهايية للدراسة.

خامساً :الخطوات اإلجرائية:

 .1توجهووت الباحثووة إلووى عمووادة كليووة التربيووة بجامعووة األزهوور لرلووب كتوواب تسووهيل مهمووة ثووم
استلمته.

 .2توجهت الباحثة إلى برنامج التربية والتعليم بوكالة الغو الدولية للموافقة على التربيق.
 .3قامت الباحثة بتربيق ندوات الدراسة على نفراد العينة الصعلية.

 .4بعد االنتهال من التربيق قامت الباحثة بتصريغ البيانات ومعالجتها باستخدام األساليب.
 .5اإلحصايية المناسبة بهدف الحصول على النتايج المتعلقة بصروض الدراسة.
 .6قامت الباحثة بتصسير النتايج التي توصلت إليها الدراسة.

 .7قامت الباحثة بتقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضول نتايج الدراسة.
92

سادساً :اَلسالي اإلحصائية:

تم استخدام برنوامج الورزم اإلحصوايية للعلووم االجتماعيوة  SPSS-20لتصريوغ البيانوات وتصوصيتها

وتصحيحها ومعالجتها كما يلي:
-

معامل ارتبار بيرسوون :للتحقوق مون صودق االتسواق الوداخلي لالسوتبيان ،ولثبوات التجزيوة

النصصية ،من خالل قيام درجة االرتبار.

معادل ووة س ووبيرمان بو وراون ،ومعادل ووة جتم ووان :لتع ووديل ر ووول االس ووتبانة ف ووي ثب ووات التجزي ووة

النصصية.

-

معادلة نلصا كرونبال ( :)Cronbach's Alphaلقيام الثبات.

-

معامل ارتبار بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات.

-

المتوسرات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي.

اختبو ووار "ت"  T-Testللكشو ووف ع و وون داللو ووة الص و ووروق بو ووين متوس و وورات درجو ووات عينت و ووين
مستقلتين من البيانات.

-

تحليوول التبوواين األحووادي ( )One Way ANOVAللكشووف عوون دالل وة الصووروق بووين

-

اختبو ووار شو وويصيه ( )Scheffeللكشو ووف عو وون اتجو وواه الصو ووروق الناتجو ووة عو وون تحليو وول التبو وواين

متوسرات درجات نكثر من عينتين مستقلتين.

األحادي.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
 التوصيات.
 المقترحات.

الفص الخامس

نتائج الدراسة الميدانية

يتضمن هذا الصصل عرضاً لنتايج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة على نسيلة الدراسة،

واستعراض نبرز نتايج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها؛ بهدف التعرف
على درجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي وعالقتها بالنمو المهني
لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا بوكالة الغو في محافظات غزة.

لذا تم إجرال المعالجات اإلحصايية للبيانات المتجمعة من إستبانة الدراسة ،إذ تم

استخدام برنامج الرزم اإلحصاييةللدراسات االجتماعية )(SPSS؛ للحصول على نتايج الدراسة،

التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الصصل.

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد رول الخاليا في مقيام ليكرت

الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقيام ( ،)4=1-5ومن ثم تقسيمه على نكبر

قيمة في المقيام؛ للحصول على رول الخلية ني ( ،)0.80=5/4وبعد ذلك تم إضافة هذه
القيمة إلى نقل قيمة في المقيام (بداية المقيام وهي واحد صحيح(  ،وذلك لتحديد الحد األعلى

لهذه الخلية ،وهكذا نصبح رول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي(التميمي،
)42:2004

جدو ( ) 5.1يبين محك الدراسة
طو الخلية

الوزن النسبي

درجة التقدير

-1نقل من 1.8

من -20نقل من %36

 - 1.8نقل من 2.6

من  – 36نقل من %52

ضعيصة جداً
ضعيصة

 – 2.6نقل من 3.4

 – 52نقل من %68

متوسرة

 – 3.4نقل من 4.2

 – 68نقل من %84

كبيرة

 – 4.2نقل من 5

 – 84نقل من %100

كبيرة جداً

ولتصسير نتايج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة اعتمدت الباحثة على ترتيب

المتوسرات الحسابية على مستوى المجاالت لألداة ككل ،ومستوى الصقرات في كل مجال ،وقد
حددت الباحثة درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.
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نتائج تساؤَلت الدراسة:

نتائج السؤا اَلو الذي ينص على" :ما مستوى درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايـات

اإلشراف اإلبداعي في محافظة غز بوكالة الغوث ؟

لإلجابووة عوون هووذا الس وؤال تووم اسووتخدام المتوسوور الحسووابي واالنح وراف المعيوواري والوووزن النسووبي
الس ووتجابات نفو وراد العين ووة عل ووى اس ووتبانة درج ووة ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات اإلشو وراف

اإلبداعي بمجاالته ودرجته الكلية ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدو ( ) 5.2المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي َلستجابات أفراد العينة
على استبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي

مجاَلت اَلستبيان

الفقرات

الحسابي

اَلنحراف
المعياري

الوزن النسبي

عدد

المتوسط

%

الترتي

الدرجة

الزيار الصفية

11

40.75

8.96

74.1

1

كبيرة

القراءات الموج ة

9

31.36

7.35

69.7

3

كبيرة

الدورات التدريبية

10

36.49

8.15

73.0

2

كبيرة

الدرجة الكلية

30

108.60

22.39

72.4

كبيرة

يتض ووح م وون الج وودول الس ووابق نن مس ووتوى درج ووة ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات
اإلشراف اإلبداعي من وجهة نظر المعلموين يقوع عنود درجوة كبيور بووزن نسوبي ( ،)%72.4وهوذا

ما يتصق مع ما جالت به دراسة نبو الكام ( ،)2012ويختلف مع ما جالت به دراسة نبو شملة

( ،)2009وتيم ( ،)2009الجرجواوي والنخالوة ( )2009التوي كوان فوي المسوتوى ضوعيصاً .ويرجوع
السبب في ذلك إلى إلى قناعة نفراد العينة بالتحول الكبير في مصهوم اإلششراف ،وبدور المشورف

التربوي ونهمية دوره في تربيق اإلشراف اإلبداعي وانعكاساته على تنمية ندال المعلمين ،وهذا ما
يعكم المسيولية الكبيرة وحجم الصايدة التي يمكن نن تتحقق في كصايات اإلشراف اإلبداعي.

وج ووال ترتب ووت مج وواالت اس ووتبانة درج ووة ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات اإلشو وراف

اإلبداعي،

وتعزو الباحثة السبب فوي ذلوك إلوى ان األسولوب اإلشورافي ( الزيوارة الصوصية) هوو األكثور

ممارس ووة م وون قب وول المشو ورفين ف ووي الظ ووروف الربيعي ووة ،وه ووذا م ووا نثبتت ووه د ارس ووة كس وواب (،)2003
ودراسة الشاعر ( ،)2006ودراسة صيام (.)2007

وق وود ج ووال مج ووال ( ال وودورات التدريبي ووة ) ف ووي النرتب ووة الثاني ووة نتيج ووة لجه ووود وكال ووة الغ ووو

الدولية في اآلونة األخيرة من خالل مركز التروير في دعم البرامج التدريبية المختلصة والتي كوان
آخره ووا ( التعل وويم الج ووامع) ،وبرن ووامج ( )SBTDال ووذي ش وومل س ووتة مجمع ووات ذات عالق ووة وري وودة
96

بالعمل المدرسي ،كموا شومل جميوع المنوارق علوى مسوتوى محافظوات غوزة ،والوذي القوى قبووالً مون

قبل المعلمين والقايمين عليه.

نم ووا نن ج ووال مج ووال القو ورالات الموجه ووة ف ووي المرتب ووة األخيو ورة ،فه ووذا يع ووزى إل ووى نن ه ووذا

األسولوب اإلشورافي يحتواج إلووى جهود كبيوور مون قبوول المشورفين خاصووة فوي تحديوود الموادة الموجهووة،
وهذا ما يتصق مع ما جالت بوه د ارسوة عروااهلل ( ،)2011حيو

جوال مجوال ( القورالات الموجهوة)

في المرتبة األخيرة ،واختلف ترتيب مجالي ( الزيارة الصصية) ( ،الدورات التدريبية).

والجداو التالية توض مظاهر مجاَلت استبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات

اإلشراف اإلبداعي على التوالي:

جدو ( ) 5.3المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن

النسبي َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا الزيار الصفية
م

المتوسط اَلنحراف

النسبي

الترتي

الدرجة

 2يرصد جميع المواقف التربوية داخل غرفة الصف.

3.93

0.98

78.6

1

كبيرة

 8يشجعني على تربيق ررق تدريم حديثة.

3.86

0.91

77.1

2

كبيرة

 11يزودني بتغذية راجعة بنالة تسهم في فتح آفاق تعلم جديدة

3.84

1.00

76.7

3

كبيرة

 4يتيح لي الصرصة لتجريب األفكار التربوية الجديدة.

3.83

0.90

76.6

4

كبيرة

 3يتيح لي الصرصة إلبدال رنيي في الدرم دون تحرج.

3.79

0.95

75.8

5

كبيرة

3.75

1.06

75.0

6

كبيرة

3.74

1.04

74.8

7

كبيرة

3.72

0.93

74.5

8

كبيرة

3.64

0.96

72.7

9

كبيرة

3.59

1.05

71.9

10

كبيرة

3.06

1.23

61.3

11

متوسرة

10

فقرات مجا الزيار الصفية

الوزن

الحسابي المعياري

يسجل لي عبارات تشجيعية في نهاية الزيارة إلرالق
راقاتي الكامنة.

 9يعزز لدي الثقة بالقدرة على اإلبداع واالبتكار.
5
6
7
1

يشجعني على اقتراح حلول لبعض المشكالت التي قد
تواجهني نثنال الزيارة الصصية.
يساعدني في تشخيص المشكالت والمعوقات التي تحد من

عملية التعلم.

يوضح لي بعض مواضع الغموض في مقترحاتي
اإلبداعية.
يزودني المختص التربوي بعدة نفكار إبداعية حول الدرم
قبل الزيارة الصصية.
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%

يتضح مون الجودول السوابق نن مظواهر مجوال الزيوارة الصوصية مون اسوتبانة درجوة ممارسوة

المختصين التربويين لكصايات اإلشوراف اإلبوداعي مون وجهوة نظور المعلموين تراوحوت بوين (61.3
–  ،)%78.6وجالت نعلى الصقرات كما يلي:
-

جووالت الصق ورة رقووم  " 8يرصوود جميووع المواقووف التربويووة داخوول غرفووة الصووف " فووي نعلووى

-

ثووم الصقورة رقووم  " 7يشووجعني علووى تربيووق روورق توودريم حديثووة " بوووزن نسووبي ()%77.1

مراتب الزيارة الصصية بوزن نسبي ( )%78.6وبدرجة كبيرة.
وبدرجة كبيرة نيضاً.

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى نن المعلمين يدركون بدرجة كبيرة تربيق الممارسات

الصصية ،باعتبارها مؤش ار على األدال الجيد ،كما نن ررق التدريم على اختالف نشكالها هي

المجال األكثر تداوالً بين المشرف والمعلم ،كما ننها تنظم نوع العالقة والتصاعل بينهما .وهذا ما

يتصق مع ما جالت به دراسة الشاعر( ،)2006سانتا ( ،)2004ودراسة سيسالم (،)2000

ويختلف ضمنياً مع ما نثبتته دراسة صيام ( )2007التي نثبتت نن دور المشرف في رصد

جميع المواقف الصصية جال بدرجة متوسرة .وكذلك دراسة حلم (.)2010

كما نن التشجيع على تربيق ررق التدريم الحديثة من األمور التي تظهر جهود

المشرفين ،وتدفع باتجاه تعزيز العمل المشترك ،وهذا ما يتصق مع ما جالت به دراسة سيسالم
( ،)2000ودراسة النخالة (.)2002

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:
 الصق ورة رقووم  " 1يزودنووي المخووتص التربوووي بعوودة نفكووار إبداعيووة حووول الوودرم قبوول الزيووارةالصصية " في ندنى المراتب بوزن نسبي ( )%61.3بدرجة متوسرة

 ثووم الصق ورة رقووم  " 7يوضووح لووي بعووض مواضووع الغموووض فووي مقترحوواتي اإلبداعيووة " بوووزننسبي ( ،)%71.9وبدرجة كبيرة

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى استخدام المختصوين التربوويين نووع ونسولوب واحود فوي

تقووديم الخدمووة للمعلمووين وهووذا األسوولوب ال يعتموود علووى االبتكووار واإلبووداع ،كمووا نن عوودد المعلمووين

الكبيوور الووذي يشوورف عليووه المعلووم ال يوودع مجوواالً للتزويوود باألفكووار اإلبداعيووة ،خصوص واً نن عوودد
المختصين في التعليم األساسي فقر ( )14على جميع المعلمين .نضف إلى ذلك روتينيوة العمول
اإلشورافي ،وقصووور الجهووود فووي التوودريب علووى اإلبووداع ،وهووذا مووا يؤكووده عروواهلل ( ،)2011وبووادود

(.)2010
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جدو (  )5.4المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا القراءات الموج ة
م

3
6
1
8
9
2

المتوسط اَلنحراف

فقرات مجا القراءات الموج ة
يرلب مني التنويع في موضوعات القرالة حسب
المستجدات التربوية.
يشجعني على اعتبار المشكالت الشايعة التي نتعرض
لها كصرص للتعلم.
يشجعني علي البح

عن موضوعات تساعد على

تنميتي مهنياً.

يقدم شرحاً مناسباً للقرالات التي يزود بها المعلمين كلما
سمحت له الصرصة.

يقدم خرة واضحة للقرالة الموجهة ذات العالقة تعتمد

على إرالق اإلبداع

يزودني بعدد مناسب من القرالات الموجهة الهادفة
خالل العام الدراسي.

الوزن
الدرجة

النسبي

الترتي

1

كبيرة
كبيرة

الحسابي

المعياري

3.63

0.89

72.5

3.57

0.96

71.5

2

3.56

0.91

71.2

3

كبيرة

3.49

0.99

69.9

4

كبيرة

3.48

0.98

69.6

5

كبيرة

3.46

0.94

69.2

6

كبيرة

%

يختار موضوعات القرالات بنال على المشكالت
7

المتوقعة التي قد تصادف المعلمين كأسام للنشار

3.43

0.96

68.6

7

كبيرة

اإلبداعي.
5
4

يزودني بالتجارب اإلبداعية السابقة ألستصيد منها.
يستخدم ررق مختلصة إليصال القرالات لي كالبريد
اإللكتروني نو النشرات التربوية وغيرها.

3.40

1.07

68.0

8

كبيرة

3.34

1.17

66.8

9

متوسرة

يتضح من الجدول السابق نن مظاهر مجال القرالات الموجهة من وجهة نظور المعلموين

تتراوح بين ( ،)%72.5 – 66.8وجالت نعلى الصقرات كما يلي:

 جووالت الصق ورة رق ووم  " 3يرلووب من ووي التنويووع ف ووي موضوووعات القوورالة حسووب المس ووتجداتالتربوية " في نعلى مراتب القرالات الموجهة بوزن نسبي ( )%72.5درجة .

 ثووم الصق ورة رقووم  " 6يشووجعني علووى اعتبووار المشووكالت الشووايعة التووي نتعوورض لهووا كصوورصللتعلم " بوزن نسبي ( )%71.5درجة.

وتعووزو الباحثووة السووبب فووي ذلووك إلووى وعووي نفوراد العينووة بأهميووة دور المشوورف التربوووي فووي

هوذا المجوال ،ودور القورالة فوي م ارعواة الصوروق الصرديوة بوين المعلموين ،ونثور االروالع علوى كول موا
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هو جديد في مجال العمول (المعرفوي ،التنظيموي) ،نضوف إلوى تغيور النظورة تجواه مصهووم اإلشوراف
باعتباره نصبح عملية ديمقرارية ليم الهدف منها إال مساعدة المعلوم علوى االرتقوال بأدايوه ،وهوذا

ما يتصق مع ما جالت به دراسة نبو الكام ( ،)2012وحلم ( ،)2010الديب (.)2004

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:

 الصقرة رقم  " 4يستخدم ررق مختلصة إليصال القرالات لي كالبريد اإللكتروني نو النشراتالتربوية وغيرها " في ندنى المراتب بوزن نسبي (.)%66.8

 ث ووم الصقو ورة رق ووم  " 5يزودن ووي بالتج ووارب اإلبداعيوووة الس ووابقة ألس ووتصيد منه ووا " ب وووزن نسوووبي(.)%68

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى:

 -1قلة االستصادة من الشبكة العنكبوتية على الرغم من المميزات التي توفرها والتي تساعد
على سرعة الوصول إلى النشرات والمحاضرات التربوية وسرعتها في ايصال النشرات

في ثوان معدودة ولعدد كبير من المستقبلين.

 -2قلة النشرات اإلشرافية التي تصدر عن بعض المشرفين في مباح

معينة ،وذلك

مقارنة بالعدد الربيعي الذي يجب نن يكون ،فهي ال تكاد تتجاوز خمم نشرات اشرافية
في السنة الدراسية الواحدة لدى معظم المشرفين التربوين.

 -3بعض المعلمين يقوم بالتوقيع على هذه النشرات اإلشرافية بعد إلقال نظرة سريعة وليست
فاحصة على محتواها.

 -4صعوبة االتصال بين المختص والمعلم وذلك بسبب هرمية االتصال بينهم ،فال يكون
االتصال إال من خالل اإلدارة المدرسية.

 -5ضعف مقومات االشراف اإللكتروني بين المختص والمعلم مما يجعل االتصال نم ًار
صعباً ،وهذا ما يتصق مع ما جالت به دراسة القرني (.)2010
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جدو (  )5.5المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا الدورات التدريبية

فقرات مجا الدورات التدريبية

م

 4يخرر إلكساب المعلمين الجديد من المهارات التدريسية
1

يستخدم جلسات العصف الذهني في الدورات التي
يقدمها.

 8يشجعني على ررح األسيلة المثيرة للتصكير.
10
6
5

يخرر المهارات المستهدفة بنال على الخبرات السابقة
لدى المعلمين.
ينمي قدرة المعلمين على التصكير اإلبداعي لمواجهة
مشكالتهم المستقبلية من خالل الدورات التدريبية.
يراعي رغبات المعلمين واحتياجاتهم عند اقتراح برامج
تدريبية.

 9يحثني على إثبات الذات من خالل الدورات التدريبية.
3

يتبادل معي األدوار نثنال الدورة التدريبية لتحقيق التعلم
المتبادل.

 2يعدل من نسلوب التدريب عند مواجهة المواقف الرارية.
7

يدعوني إلى المشاركة في تنصيذ عدد مناسب من الدورات
التدريبية خالل العام الدراسي.

المتوسط

اَلنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

الترتي

الدرجة

%

3.82

0.90

76.5

4

كبيرة

3.72

1.01

74.4

1

كبيرة

3.70

0.98

73.9

8

كبيرة

3.65

0.96

73.0

10

كبيرة

3.63

0.99

72.6

6

كبيرة

3.61

0.98

72.1

5

كبيرة

3.60

1.01

72.0

9

كبيرة

3.60

0.99

71.9

3

كبيرة

3.59

0.94

71.7

2

كبيرة

3.58

1.01

71.5

7

كبيرة

يتضح من الجدول السابق نن مظاهر مجال الدورات التدريبية مون وجهوة نظور المعلموين

بين ( )%76.5– 71.5ويالحظ مما سوبق بوأن الودرجات جوالت متقاربوة ،وهوذا إن دل إنموا يودل
على مدى قرب وجهات نظر نفراد العينة حول نهمية الصقرات وارتبارها بالمجال.
وجالت نعلى الصقرات كما يلي:

 جووالت الصق ورة رقووم  " 4يخروور إلكسوواب المعلمووين الجديوود موون المهووارات التدريسووية " فووينعلى مراتب الدورات التدريبية بوزن نسبي ( )%76.5بدرجة كبيرة

 ثووم الصق ورة رقووم  " 1يسووتخدم جلسووات العصووف الووذهني فووي الوودورات التووي يقوودمها " بوووزننسبي ( )%74.4بدرجة كبيرة

وتعووزو الباحثووة السووبب فووي ذلووك إلووى قناعووة نفوراد العينووة بقوودرة المشورفين فووي الغالووب علووى

التخرير الجيد ،إضافة إلى نهمية جهود المشورفين فوي مسواعدة المعلموين الجودد علوى التوأقلم موع
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البييووة المدسووية ،بمووا يسووهم فووي تحسووين العمليووة التعليميووة ،وهووذا مووا يتصووق مووع مووا جووالت بووه د ارسووة

البهبهاني ( ،)2003الحالق (.)2008

ويرجو ووع اسو ووتخدام جلسو ووات العصو ووف الو ووذهني كاسو ووتراتيجية مو وون اسو ووتراتيجيات اإلش و وراف

اإلبو ووداعي فو ووي الو وودورات التدريبيو ووة إلو ووى نن هو ووذه االسو ووتراتيجية تسو وواعد علو ووى إعمو ووال الصكو وور لو وودى
المعلمين ،وتقديم ما لديهم من نفكار وحلول لمشكالت وخبورات ،يمكون تبادلهوا موع زموالل العمول،

وهذا ما نوصت به دراسة نبو الكام (.)2012

وكانت ندنى الصقرات في هذا المجال ،كما يلي:

 الصقرة رقم  " 7يدعوني إلى المشاركة في تنصيوذ عودد مناسوب مون الودورات التدريبيوة خواللالعووام الد ارسووي " فووي ندنووى الم ارتووب بوووزن نسووبي ( )%71.5درجووة كبيورة ،ولووم تختلووف هووذ

الدرجووة كثي و اًر عوون التقوودير لكنهووا جووالت فووي الصق ورة قبوول األخي ورة موون المجووال ،ممووا يتبووين
نهمية الصقرات ومدى قربها من درجات تقدير نفراد العينة.

 ثم الصقرة رقم  " 2يعدل من نسلوب التودريب عنود مواجهوة المواقوف الراريوة " بووزن نسوبي( )%71.7درجة كبيرة  ،وهي درجة تقدير عالية تنودرج تحوت سولم التقودير بانهوا (كبيورة)
ولكها جالت في المجال المذكور في ندنى درجات التقدير.

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى قلة الدورات التدريبية المتخصصة وورشات العمل

ذات العالقة بالمواقف الرارية التي يقدمها المشرف التربوي للمعلمين خالل العام الدراسي،
مقارنة بالحد األدنى الذي يجب نن يقدم لهم ،واقتصارها في معظم األوقات على المعلمين الجدد

فقر .ونن معظم اإلشعارات واإلشارات التي تصل للمعلم ،يتم إبالغها من قبل سكرتير المدرسة

نو مدير المدرسة ،دون ابالغه بوسيلة نقل هذه اإلشارة نو اإلشعار ،وهذا ما يتصق مع ما جالت

به دراسة السقاف (.)2004

 .2نتائج السؤا الثاني الذي ينص على" :ه توجد فـروق ذات دَللـة إحصـائية عنـد مسـتوي

الدَللة ) (α≤ 0.05بـين متوسـطات درجـات تقـدير عينـة الدراسـة لدرجـة ممارسـة المختصـين
التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى لمتغيرات الدراسة (:الجنس ،المؤه العلمي ،سنوات

الخدمــة ،التخصــص فــي الثانويــة) مــن وج ــة نظــر المعلمــين؟ ولإلجابــة علــى الس ـؤا ســيتم

التحقق من الفرضيات التالية:

َ 1.2ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى درجة
ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى للجنس (ذكور-إناث) .

102

وللتحقووق موون هووذه الصرضووية ،تمووت المقارنووة بووين متوسوور درجووات المعلمووين (ن= )108

ومتوسر درجات المعلمات (ن=  )232على استبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات
اإلشراف اإلبداعي موضوع الدراسة باستخدام اختبار (ت) للصروق بين متوسرات درجات عينتين

مسووتقلتين ،واسووتخدم الباحثووة هووذا االختبووار اإلحصووايي البووارامتري بسووبب اعتداليووة توزيووع الوودرجات

في كل من مجموعتي التربيق ،إضافة إلى نن عدد نفراد العينة .
وكانت النتايج كما يوضحها الجدول التالي:

جدو (  )5.6اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير المعلمين
لدرجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى للجنس (ذكور-إناث)
اَلستبيان
الزيار الصفية

القراءات الموج ة

الدورات التدريبية
الدرجة الكلية َلستبانة كفايات

اإلشراف اإلبداعي

المتغير

المتوسط

اَلنحراف

الحسابي

المعياري

المعلمين

42.09

9.79

المعلمات

40.13

8.50

المعلمين

32.66

7.66

المعلمات

30.76

7.14

المعلمين

38.04

8.26

المعلمات

35.77

8.01

المعلمين

112.79

23.75

المعلمات

106.66

21.50

قيمة (ت)

مستوى الدَللة

1.891

غير دالة إحصايياً

2.225

دالة عند 0.05

2.408

دالة عند 0.05

2.376

دالة عند 0.05

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.576 =0.01

يتبين من الجدول السابق ننه:
-

توجوود فووروق ذات داللووة إحصووايية بووين متوسوورات درجووات تقوودير المعلمووين ومتوسوورات

درج ووات تق وودير المعلم ووات عل ووى مج وواالت القو ورالات الموجه ووة وال وودورات التدريبي ووة والدرج ووة
الكليووة لالسووتبانة ،لصووالح المعلمووين الووذكور موون نف وراد العينووة .ني نن نف وراد العينووة الووذكور
لديهم تقديرات نعلى لدرجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات االشراف االبداعي.

وتع ووزو الباحث ووة الس ووبب ف ووي ذل ووك إل ووى نن المعلمو وين نكث وور حرصو واً عل ووى االس ووتصادة م وون

عالقاتهم ومتابعة توصيات المشرف التربوي عن المعلمات ،واستندت الباحثة في دعم هوذا الورني
الى االجماع في آرال معظم المشرفين التربويين ،كما نن المعلموين تقضوون غالبيوة نوقواتهم خوارج

المنزل والمدرسة ،وبالتالي تكون المدة التي يستريع المعلم فيها من االستصادة ومتابعتها نكبر من
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اإلنا  .وبالنسبة للمشرف التربوي الذي يقووم باإلشوراف علوى الوذكور واالنوا  ،فو ن االهتموام مون
قبله بالمعلمين وبأدايهم يكون نكبر منه تجاه اإلنا  ،ويوأتي هوذا االهتموام مون شوعوره بوأن المعلوم
يكون لديه حم كبير بالمسيولية تجاه المادة العلمية والروالب ،نضوف إلوى ننوه يكوون مون السوهل

التعامل معه نكثر.

 ال توج وود ف ووروق ذات دالل ووة إحص ووايية ب ووين متوس وورات درج ووات تق وودير المعلم ووين ومتوس ووراتدرجات تقدير المعلمات على مجال الزيارة الصصية.
ني نن نف و وراد العينو ووة الو ووذكور واإلنو ووا

لو ووديهم تقو ووديرات متقاربو ووة لدرجو ووة ممارسو ووة المختصو ووين

التربويين لكصايات االشراف االبداعي على هذا المجال.

وتعزو الباحثة ذلك إلى نن المشرف التربوي ال يصرق بين ذكر وننثى فوي إعوداده للودورات

التدريبية وورة العمل ،ورعايته للنموو المهنوي لمعلميوه ،نو حتوى فوي اسوتخدامه لوسوايل االتصوال
والتواصل مع معلميه ،وانما عند إعداده لبرامج النمو المهني يقوم بتحديد جميع معلمي ومعلمات

المرحلو ووة المسو ووتهدفة دون تمييو ووز وبغ و ووض النظو وور عو وون الج و ونم ،وك و ووذلك نصو ووم الشو وويل بالنس و ووبة
الستخدامه وسايل تكنولوجيا المعلومات في االتصال والتواصل مع معلميه.

ولعل هذه النتيجة تتصق ما جالت به دراسة نبو الكام ( ،)2012ودراسة نبوشملة

( ،)2009ودراسة الجالد ( )2004التي لم تجد فروقاً تبعاً لمتغير الجنم ،وتختلف مع

دراسة الحالق ( ،)2008وعراهلل ( )2011التي كانت الصروق فيها لصالح المعلمات،

ويتصق مع ما جالت به دراسة الروبي (.)2006

َ 2.2ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى درجة
ممارسـة المختصــين التربــويين لكفايــات اإلشـراف اإلبـداعي تعــزى للمؤهـ العلمــي (بكــالوريوس

فأق -ماجستير فأعلى)

وللتحقووق موون هووذه الصرضووية ،تمووت المقارنووة بووين متوسوور درجووات حملووة المؤهوول العلمووي
بكالوريوم فأقل (ن=  )319ومتوسر درجات حملوة المؤهول العلموي ماجسوتير فوأعلى (ن= )21
علووى اسووتبانة درجووة ممارسووة المختصووين التربووويين لكصايووات اإلش وراف اإلبووداعي موضوووع الد ارسووة
باستخدام اختبار (ت) للصروق بين متوسرات درجات عينتين مسوتقلتين ،واسوتخدمت الباحثوة هوذا

االختبو ووار اإلحصو ووايي البو ووارامترك بسو ووبب مصهو وووم االعتداليو ووة فو ووي توزيو ووع الو وودرجات فو ووي كو وول مو وون
مجموعتي التربيق (عالم ،)210 :2005 ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدو () 5.7اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لدرجة ممارسة المختصين
التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى للمؤه العلمي (بكالوريوس فأق -ماجستير فأعلى)
اَلستبيان
الزيار الصفية

القراءات الموج ة

الدورات التدريبية
الدرجة الكلية َلستبانة

كفايات اإلشراف اإلبداعي

المتوسط

اَلنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

بكالوريوم فأقل

40.68

9.01

ماجستير فأعلى

41.76

8.38

بكالوريوم فأقل

31.38

7.31

ماجستير فأعلى

31.10

8.12

بكالوريوم فأقل

36.50

8.15

ماجستير فأعلى

36.29

8.37

بكالوريوم فأقل

108.57

22.38

ماجستير فأعلى

109.14

23.06

المتغير

0.533

0.173

0.117

0.114

مستوى الدَللة
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً

غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.576 =0.01

يتبين من الجدول السابق ننه ال توجد فروق ذات داللة إحصايية بين متوسرات درجات

تقوودير حملووة المؤهوول العلمووي بكووالوريوم فأقوول ومتوسوورات درجووات تقوودير حملووة المؤهوول العلمووي

ماجس ووتير ف ووأعلى عل ووى جمي ووع مج وواالت اس ووتبانة درج ووة ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات
اإلشو وراف اإلب ووداعي والدرج ووة الكلي ووة لالس ووتبانة .ني نن نفو وراد العين ووة م وون حمل ووة المؤه وول العلم ووي
بكووالوريوم فأقوول وحملووة المؤهوول العلمووي ماجسووتير فووأعلى لووديهم تقووديرات متقاربووة لدرجووة ممارسووة

المختصين التربويين لكصايات االشراف االبداعي.
وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى نن جميع المعلمين بغض النظر عن مؤهالتهم

العلمية ،يتعرضون إلى نصم اإلجرالات اإلشرافية ،وتربق عليهم نصم األساليب الروتينية،
ف جرالات المشرفين وتعاملهم مع المعلمين ،ال تصرق بين مؤهل تربوي بكالوريوم نو ماجستير نو

دكتوراة .واتصقت هذه النتيجة مع النتايج التي جالت في ودراسة (القرني ،)2010 ،الحالق
( ،)2004( Santa ،)2008الجالد (.)2004
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َ 3.2ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى درجة
ممارســة المختصــين التربــويين لكفايــات اإلش ـراف اإلبــداعي تعــزى لســنوات الخدمــة (أق ـ مــن

5سنوات 10-5 ،سنوات ،أكثر من  10سنوات).

وللتحقق من هذه الصرضية تم إجرال تحليل التباين األحادي لصحص نثر سنوات الخدمة

(نقل من  5سنوات 10-5 ،سنوات ،نكثر من  10سنوات) على درجة ممارسة المختصين
التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي لدى نفراد العينة ،والجدول التالي يبين قيمة اختبار (ف)

ومستوى الداللة للصروق بين المتوسرات:

جدو (  )5.8يبين نتائج تحلي التباين اَلحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير
المعلمين
لدرجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى لسنوات الخدمة

المتغير

الزيار الصفية

القراءات الموج ة

الدورات التدريبية
الدرجة

َلستبانة

الكلية

كفايات

اإلشراف اإلبداعي

درجات

متوسط

304.05
79.03

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

608.09

2

داخل المجموعات

26633.66

337

المجموع

27241.75

339

بين المجموعات

234.89

2

117.44

داخل المجموعات

18087.89

337

53.67

المجموع

18322.78

339

بين المجموعات

312.74

2

156.37

داخل المجموعات

22198.21

337

65.87

المجموع

22510.95

339

بين المجموعات

3229.24

2

1614.62

داخل المجموعات

166706.16

337

494.68

المجموع

169935.40

339

الحرية

المربعات

قيمة ف

3.847

2.188

2.374

3.264

مستوى
الدَللة

دالة عند
0.05
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً
دالة عند

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )337 ،2عند مستوى داللة  ،3.00 =0.05وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

0.05

يتبين من الجدول السابق ننه توجد فروق ذات داللة إحصايية على مجال الزيارة
الصصية والدرجة الكلية الستبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي
تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة ،والجدول التالي يوضح اتجاه الصروق في المجاالت
ذات الداللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
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جدو ( ) 5.9يبين المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية
لدرجات أفراد العينة على المجاَلت ذات الدَللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
البيان

العدد

المتوسط الحسابي

اَلنحراف المعياري

المتغير

أق من  5سنوات

46

38.26

8.39

 10-5سنوات

172

40.32

9.21

أكثر من  10سنوات

122

42.30

8.61

أق من  5سنوات

46

103.48

21.14

 10-5سنوات

172

107.30

22.21

أكثر من  10سنوات

122

112.37

22.68

الزيار الصفية

الدرجة الكلية َلستبانة كفايات

اإلشراف اإلبداعي

والجوودول التووالي يبووين نتووايج اختبووار شوويصيه للكشووف عوون اتجوواه الصووروق بووين متوسوورات

المعلمين على مجال الزيارة الصصية والدرجة الكلية لالستبانة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة:

جدو (  )5.10نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجا الفروق بين متوسطات
أفراد العينة على المجاَلت ذات الدَللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
المتغير

الزيار الصفية

البيان

سنوات

 10-5سنوات

2.060

أكثر من  10سنوات

*4.034

 10-5سنوات

3.842

أكثر من  10سنوات

8.890

الدرجة الكلية َلستبانة التربويين

لكفايات اإلشراف اإلبداعي

أق من 5

 10-5سنوات

1.975
5.066

يتبين من الجدولين السابقين ننه:

 توجد فروق ذات داللة إحصايية على مجال الزيارة الصصية بين مجموعة سنوات الخدمةنقوول موون  5سوونوات ومجموعووة سوونوات الخدمووة نكثوور موون  10سوونوات ،لصووالح مجموعووة
سنوات الخدمة نكثر من  10سنوات.

 في حين لم يسترع االختبار الكشف عن اتجاه الصروق على الدرجة الكلية لالستبانة تبعاًلمتغير سنوات الخدمة.

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى إدراك المعلمين من ذوي سنوات الخدمة (اكثر من

 10سنوات) لألهمية الكبيرة لإلشراف اإلبداعي في العملية التربوية عامة ،وفي اإلشراف التربوي

خاصة ،كم ايمكن تصسيره بأن ذوي سنوا ت الخدمة األكثر قتل تعاملوا مع اكثر من مشرف
وتنوعت معهم نساليب اإلشراف ،مما جعلهم نكثر قدرة على تقدير درجة مما رسة كصايات

اإلشراف اإلبداعي ،وهذا ما يختلف مع ما جالت به دراسة (القرني )2010 ،والحالق
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( ،)2008والجرجاوي والنخالة ( ،)2009حلم ( )2010التي لم تجد فروقا تبعا لمتغير سنوات

الخدمة ،ويختلف مع دراسة نبو شملة ( )2009التي كانت الصروق لصالح من هم نقل من 5
سنوات ،ودراسة نبو الكام ( )2012التي كانت الصروق فيها لصالح ذوي الخبرة من ()10-5

سنوات.

َ 4.2ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى
درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى للش اد الثانوي

(علوم-آدا )

للتحقووق موون هووذه الصرضووية تمووت المقارنووة بووين متوسوور درجووات حملووة الثانويووة علوووم (ن=
 )109ومتوسر درجات حملة الثانوية آداب (ن=  )231على استبانة درجة ممارسوة المختصوين
التربو ووويين لكصايو ووات اإلش و وراف اإلبو ووداعي موضو وووع الد ارسو ووة باسو ووتخدام اختبو ووار (ت) للصو ووروق بو ووين
متوسرات درجات عينتين مستقلتين ،واستخدم الباحثة هذا االختبار اإلحصايي البارامترك بسوبب

اعتداليووة توزيووع الوودرجات فووي كوول موون مجموووعتي التربيووق ،إضووافة إلووى نن عوودد نفوراد العينووة يزيوود

عن ثالثين فرداً (عالم ،)210 :2005 ،والجدول التالي يبين ذلك

جدو ( ) 5.11اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لدرجة ممارسة
المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي تعزى للش اد الثانوية (علوم-آدا )
اَلستبيان

القراءات الموج ة
الدورات التدريبية
الدرجة

الكلية

اإلشراف اإلبداعي

الحسابي

المعياري

(ت)

علوم

39.28

9.57

آداب

41.44

8.60

علوم

30.15

7.76

آداب

31.94

7.10

علوم

35.13

8.95

آداب

37.13

7.68

علوم

104.56

23.87

آداب

110.51

21.45

المتغير

الزيار الصفية

َلستبانة

المتوسط

اَلنحراف

قيمة

كفايات

مستوى الدَللة

2.081

دالة عند 0.05

2.109

دالة عند 0.05

2.125

دالة عند 0.05

2.302

دالة عند 0.05

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.576 =0.01

يتبوين موون الجوودول السوابق ننووه توجوود فوروق ذات داللووة إحصووايية بوين متوسوورات درجووات

تقوودير حملووة الثانويووة علوووم ومتوسوورات درجووات تقوودير حملووة الثانويووة آداب علووى جميووع مجوواالت
استبانة درجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات اإلشراف اإلبداعي والدرجة الكلية لالسوتبانة،
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لص ووالح حمل ووة الثانوي ووة آداب م وون نفو وراد العينو وة .ني نن نفو وراد العين ووة حمل ووة الثانوي ووة آداب ل ووديهم
تقديرات نعلى لدرجة ممارسة المختصين التربويين لكصايات االشراف االبداعي.

وتع ووزو الباحث ووة الس ووبب ف ووي ذل ووك إل ووى ح وورص المشو ورفين عل ووى تعزي ووز اإلب ووداع ل وودى في ووة

المعلمين ،لتكون قوادرة علوى توظيوف كول موا يمكون توظيصوه لتصعيول العمليوة التربويوة ،نضوف إلوى
نن المعلم ووين ال ووذي تخصص ووهم (عل وووم) يكونو ووا نكث وور ق وودرة عل ووى التعام وول م ووع المو وواد والمباحو و

المختلصووة كووالعلوم والرياضوويات ،وهووذا مووا يقلوول موون حوواجتهم إلووى اإلش وراف اإلبداعي،وقوود جووالت

النتيجة مشابهة مع دراسة حسب اهلل (.)2000

 .3نتائج السؤا الثالث الذي ينص على ما درجة تقدير معلمي المرحلة اَلساسية الدنيا لواقع
نموهم الم ني؟

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باسوتخدام المتوسور الحسوابي واالنحوراف المعيواري

والوووزن النسووبي السووتجابات نف وراد العينووة علووى اسووتبانة النمووو المهنووي لمعلمووي المرحلووة األساسووية

الدنيا بمجاالته ودرجته الكلية ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدو (  )5.12المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على استبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا
اَلستبيان

عدد

المتوسط اَلنحراف الوزن النسبي

الفقرات الحسابي

المعياري

%

الترتي

الدرجة

التخطيط

14

62.87

6.23

89.8

1

كبيرة جداً

م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة

12

52.49

5.71

87.5

3

كبيرة جداً

ضبط الصف وادارته

11

47.93

5.31

87.1

4

كبيرة جداً

استخدام تقنيات التعليم

12

50.00

6.82

83.3

5

كبيرة

تقويم الطلبة

11

48.43

5.78

88.1

2

كبيرة جداً

الدرجة الكلية لالستبانة

60

25.21 261.72

87.2

كبيرة جداً

يتضح من الجدول السابق نن درجة تقدير النمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا

من وجهة نظر المعلمين يقع عند ( )%87.2وهي كبيرة جداً ،وتعزو الباحثة السبب في درجة

التقدير الكبيرة جداً إلى قناعة نف ارد العينة بجهود المشرفين وندوارهم المتعددة في مساعدتهم في
هذا الجانب وكذلك االستناد إلى آرال وخبرات بعض الزمالل السابقين .

وهذا ما يختلف مع ما جالت به دراسة نبو شاهين ( )2011ودراسة البلوى ()2011

وحلم ( )2010التي كانت فيها درجة التقدير متوسرة  .ولكنها من حي
تتصق مع دراسة نبو شاهين ( )2011وحلم( )2010من حي
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ترتيب المجاالت

نن مجال التخرير جال في

المرتبة األولى ومجال تقويم الرلبة جال في المرتبة الثانية ،وضبر الصف وادارته جالت في

المرتبة األخيرة ،وتختلف مع دراسة البلوى التي جال فيها مجال (التخرير) في المرتبة األخيرة.
وكذلك األمر بالنسبة لدراسة صيام ( )2007التي جال فيها في المرتبة األولى لكنه بدرجة

متوسرة كذلك ودراسة النخالة ( )2002وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى نن التخرير هو نهم
ما يميز العمل المدرسي ،والذي يتدرب عليه المعلم في كلية التربية نثنال التربية العملية وقبل

التخرج .وقد جال استخدام التقنيات في المرتبة األخيرة نظ اًر لعدة عوامل مرتبرة

بتربيق

واستخدام هذه التقنيات مثل الكثافة الصصية ،وقلة اإلمكانات المتوفرة في بعض المدارم .
والجداو التالية توض

الدنيا على التوالي:

مظاهر مجاَلت استبانة النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية

جدو (  )5.13المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي َلستجابات أفراد
العينة على فقرات مجا التخطيط

م
.1

المتوسط

فقرات مجا التخطيط

اَلنحراف الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

%

4.60

0.57

91.9

1

كبيرة جداً

4.59

0.59

91.8

2

كبيرة جداً

.3

نستريع ربر األهداف التدريسية بخبرات الرلبة.

4.59

0.58

91.8

3

.4

نصيغ نهدافاً سلوكية على نحو إجرايي قابلة للقيام.

4.56

0.61

91.2

4

كبيرة جداً
كبيرة جداً

4.55

0.59

91.1

5

كبيرة جداً

4.55

0.59

91.1

6

كبيرة جداً

4.52

0.61

90.4

7

كبيرة جداً

4.52

0.61

90.4

8

4.51

0.58

90.2

9

كبيرة جداً

4.51

0.60

90.2

10

كبيرة جداً

4.48

0.65

89.6

11

كبيرة جداً

4.48

0.64

89.5

12

كبيرة جداً

 .13نشارك في صياغة نماذج تحليل خرر تدريسية.

4.23

0.78

84.6

13

 .14نعد خرة لألنشرة الالصصية.

4.18

0.88

83.6

14

كبيرة جداً

.2

.5
.6
.7
.8
.9

ننصذ الدروم وفق التخرير المعد مسبقاً.

الترتي

الدرجة

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال المعرفي بشكل
صحيح.

نقوم ب عداد خرة التدريم (اليومية ،األسبوعية،
الصصلية) بصورة صحيحة.

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال المهاري بشكل مباشر.

نستريع توضيح األهداف العامة للمواد التي يتم تدريسها

في المرحلة األساسية الدنيا.

نراعي الصروق الصردية بين الرلبة وفقاً لألسم التربوية.
نواجه المواقف التعليمية بثقة عالية.

 .10ننظم محتوى الدرم بصورة منرقية تيسر تعلمه.
.11
.12

نشارك في وضع خرر عالجية لتحسين مستوى الرلبة
الدراسي.

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال الوجداني ذات عالقة

باهتمامات الرلبة.
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كبيرة جداً

كبيرة

يتضح من الجدول السابق نن مظاهر مجال التخرير من استبانة النمو المهني لمعلموي

المرحلووة األساسووية الوودنيا موون وجهووة نظوور المعلمووين تراوحووت بووين ( ،)%91.9 – 83.6وجووالت
نعلى الصقرات كما يلي:

 ج ووالت الصق و ورة رقوووم  " 4ننص ووذ الووودروم وفوووق التخر ووير المعو وود مسو ووبقاً" ف ووي نعلو ووى م ارتو ووبالتخرير بوزن نسبي ( )%91.9بدرجة كبيرة جداً.

 ثم الصقرة رقم  " 6نصيغ نهودافاً سولوكية فوي المجوال المعرفوي بشوكل صوحيح" بووزن نسوبي( )%91.8بدرجة كبيرة جداً .

وتعووزو الباحثووة السووبب فووي ذلووك نن نغلووب األسوواليب اإلشورافية التووي يسووتخدمها المخووتص

التربوي في ترووير كصايوة التخروير لودى المعلوم تركوز علوى كيصيوة التخروير واعوداد الخروة ،وهوي
نهم المعايير التي يسوتند إليهوا المختصوون عنود عمليوة التقيويم ،مموا يجعول ذلوك مون نهوم موا يركوز

علي ووه ك وول م وون المعل ووم والمش وورف ،وه ووذا م ووا يتص ووق م ووع م ووا ج ووالت ب ووه د ارس ووة النخال ووة (،)2002

والبهبهاني ( ،)2003ونبو شاهين (.)2011

كما نن المختصين يناقشون المعلمين في كصاية صياغة األهوداف السولوكية ألهميتهوا فوي

تحديد كصاياتهم التدريسية.

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:
 الصقو و ورة رق و ووم  " 12نع و وود خر و ووة لألنش و وورة الالص و ووصية" ف و ووي ندن و ووى الم ارت و ووب ب و وووزن نس و ووبي(.)%83.6

 ث ووم الصقو ورة رق ووم  " 10نش ووارك ف ووي ص ووياغة نم وواذج تحلي وول خر وور تدريس ووية" ب وووزن نس ووبي(.)%84.6

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى نن األنشرة الالصصية تحتاج إلى إمكانات مادية

وجهود متداخلة من قبل إدارة المدرسة والمرشد التربوي  ،نضف إلى نن تحليل خرر التدريم

عمل مركزي يعمم من قبل إدارة التعليم ،ولكنه في بعض المساحة الحرة للتنصيذ .

وهذا ما نوصت به دراسة نبو شاهين( )2011من ضرورة نن يكون هناك دور للمعلم

في صياغة نماذج تحليل للخرر التدريسية ،كما ركزت دراسة حلم( )2010على تدني مستوى

مشاركة المعلمين في تحديد مستلزمات وخرر التدريم حسب المواقف المختلصة .
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جدو ( ) 5.14المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة
م

فقرات مجا م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة

المتوسط اَلنحراف الوزن النسبي
الحسابي المعياري

 .1نربر محتوى المادة التعليمية للدرم بحياة الرلبة اليومية.

.2
.3

نختار الرريقة التعليمية المناسبة بهدف الوصول بالرلبة

إلى مستوى اإلتقان.

نستخدم ررايق تدريم متنوعة لتحقيق نهداف الدرم.

 .4نستخدم الررايق التعليمية التصاعلية في التعليم.

.5

نربق نماذج التعليم التي نثبتت نجاحها مع رالب المرحلة

األساسية.

 .6نعلم الرلبة كيف يتعلمون نكثر من الحصظ والتلقين.

.7
.8
.9
.10
.11
.12

نرلع على النشرات التعليمية الهادفة لتحسين فاعلية ررايق

التدريم.

نحرص على تبادل الخبرات بررايق التدريم من خالل

توجيه األقران.

نسعى إلى االبتكار واإلبداع في مجال اختيار ررايق

التدريم.

نتناقة مع زماليي في ررايق التدريم المتبعة من قبل

المعلمين نثنال االجتماعات واللقالات التربوية.

نتابع مواقع انترنت من شأنها نن تزيد اهتمامي بمهارة

اختيار ررايق التدريم المناسبة واستخدامها.

نشترك في تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في مجال ررايق

التدريم.

%

الترتي

الدرجة

4.56

0.60

91.2

1

كبيرة جداً

44.5

0.59

90.6

2

كبيرة جداً

4.51

0.61

90.2

3

4.47

0.61

89.5

4

كبيرة جداً
كبيرة جداً

4.44

0.61

88.7

5

كبيرة جداً

4.43

0.67

88.6

6

كبيرة جداً

4.39

0.66

87.8

7

كبيرة جداً

4.36

0.67

87.3

8

كبيرة جداً

4.35

0.69

87.1

9

كبيرة جداً

4.31

0.69

86.3

10

كبيرة جداً

4.10

0.84

81.9

11

كبيرة

4.05

0.86

81.0

12

كبيرة

يتضووح موون الجوودول السووابق نن مظوواهر مجووال مهووارة تربيووق ر اريووق التوودريم المناسووبة موون
النمووو المهنووي لمعلمووي المرحلووة األساسووية الوودنيا موون وجهووة نظوور المعلمووين تراوحووت بووين (– 81

 ،)%91.2وجالت نعلى الصقرات كما يلي:

 جووالت الصقورة رقووم  " 5نربوور محتوووى المووادة التعليميووة للوودرم بحيوواة الرلبووة اليوميووة" فووي نعلووىمراتب مهارة تربيق ررايق التدريم المناسبة بوزن نسبي ()%91.2بدرجة كبيرة جداً.

 ثووم الصق ورة رقووم  " 2نختووار الرريقووة التعليميووة المناسووبة بهوودف الوصووول بالرلبووة إلووى مسووتوىاإلتقان " بوزن نسبي ( )%90.6بدرجة كبيرة جداً.
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وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى قناعة نفراد العينة بضرورة استمرار نثر التعلم الذي

يتحدد بمدى محتوى المادة بالحياة اليومية ،وكذلك اختيار الرريقة التي تتناسب مع الرلبة الذين
يتمتعون بصروق فردية ،وعليه كان ألفراد العينة إيمان قوي بضرورة مراعاة ذلك ولعل هذا ما

يتصق مع ما جالت به دراسة نبو الكام ( )2012ودراسة البلوى (.)2011

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:

 الصقرة رقم  " 9نشترك في تنظيم دورات تدريبيوة للمعلموين فوي مجوال ر اريوق التودريم" فويندنى المراتب بوزن نسبي ( )%81بدرجة كبيرة.

 ثم الصقرة رقم  " 10نتابع مواقع انترنت من شأنها نن تزيد اهتمامي بمهوارة اختيوار ر اريوق-

التدريم المناسبة واستخدامها" بوزن نسبي ( )%81.9بدرجة كبيرة.

ورغم ارتصاع درجة التقدير التي جالت في هوذه الصقورات كبيورة إال ننهوا جوالت األدنوي فوي

المجال ،وذلك ألهمية الصقرات ومدى ارتبارها باألدال المهنى.

تعزو الباحثة في ذلك إلى تنظيم الدورات في مجال ررايق التدريم مركزياً ني بترشيح

من قبل المشرفين نو مراكز التروير ،ونضف إلى ذلك نن ضعف استخدام اإلشراف اإللكتروني،

وعزوف المعلمين عن متابعة ما هو مصيد في هذا المجال نظ اًر لكثرة األعبال التي تنار بهم

خالل اليوم الدراسي ،وكذلك القصور لدى المعلمين في نظرتهم إلى ندوات الشبكة العنكبوتية في
نموهم المهني.

وهذا ما نشارت إليه دراسة القرني ( )2010ونكدته دراسة حلم ( )2010ودراسة نبو

شاهين (.)2011
ومن حي

تراجع نظرة المعلمين تجاه دور الشبكة العنكبوتية في تعزيز نموهم المهني.

جدو (  )5.15المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا ضبط الصف وادارته
م

المتوسط اَلنحراف الوزن النسبي

فقرات مجا ضبط الصف وادارته

الحسابي المعياري

%

الترتي

الدرجة

.1

نستخدم التعزيز بأنواعه إلثارة دافعية رلبتي.
2

4.57

0.57

91.4

1

.2

نستريع تحديد السلوك الذي يجذب انتباه رلبتي نثنال التعلم.
1

4.56

0.57

91.2

2

كبيرة جداً
كبيرة جداً

4.54

0.60

90.7

3

كبيرة جداً

4.44

0.66

88.8

4

كبيرة جداً

4.44

0.64

88.7

5

كبيرة جداً

4.34

0.68

86.8

6

كبيرة جداً

.3
.4
.5
.6

نسعى جاهداً لجعل البيية الصصية نكثر تحصي اًز إلثارة اهتمام

4

رلبتي للتعلم.

نساعد 3الرلبة ذوي االحتياجات الخاصة في تلبية احتياجاتهم.
نربق نساليب لمساعدة الرلبة الذين يعانون من مشكالت مثل

5

(الخجل ،الخوف ،العدوانية ،النسيان).
نوظف 1التواصل غير اللصظي في معالجة نخرال الرلبة.
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م
.7
.8
.9

المتوسط اَلنحراف الوزن النسبي

فقرات مجا ضبط الصف وادارته

الحسابي المعياري

نستريع ترجمة نظريات التعلم إلى سلوكيات داخل غرفة

6

الصف.
نستخدم استراتيجيات تعديل السلوك بشكل فاعل.
1
نق نر بعض القرالات الحرة التي تساعدني على تنمية اتجاهات

7

الرلبة نحو االنضبار الذاتي.

نستخدم نسلوب التعاقد السلوكي الستثارة دافعية الرلبة.
8
.10

.11

نحرص على حضور الملتقيات العلمية التي تنمي لدي التقبل

9

لسلوك الرلبة وفق خصايصهم النمايية.

%

الترتي

الدرجة

4.31

0.67

86.3

7

كبيرة جداً

4.28

0.67

85.5

8

كبيرة جداً

4.21

0.73

84.1

9

كبيرة جداً

4.16

0.73

83.1

10

كبيرة

4.10

0.80

82.0

11

كبيرة

يتضح من الجدول السابق نن مظاهر مجال ضبر الصف وادارته من النمو المهني لمعلمي
المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين تراوحت بين ( ،)%91.4 – 82وجالت نعلى

الصقرات كما يلي:

 جالت الصقرة رقم  " 2نستخدم التعزيز بأنواعه إلثارة دافعية رلبتي" في نعلى مراتبمجال ضبر الصف وادارته بوزن نسبي ( )%91.4بدرجة كبيرة جداً.

 ثم الصقرة رقم  " 1نستريع تحديد السلوك الذي يجذب انتباه رلبتي نثنال التعلم " بوزننسبي ( )%91.2بدرجة كبيرة جداً.

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى قناعة نفراد العينة الكبيرة بأهمية التعزيز في عملية

التعلم ،ونثرها على بقال نثره لدى الرلبة ن خاصة في ظل توجهات وكالة الغو

الدولية نحو

توفير الحد األدنى من الحوافز للمتصوقين وذوي االحتياجات الخاصة في المدارم ،ولعل تحديد

السلوك الذي يجذب انتباه الرلبة نيضاً يمثل صورة من صور اتقان التعليم الذي ينتهي في

األصل إلى تعزيز العملية التربوية  .وهذا ما يتصق مع ما جالت به دراسة البهبهاني ()2003
وصيام (.)2007

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:

 الصقرة رقم  " 9نحرص على حضور الملتقيات العلمية التي تنمي لدي التقبل لسلوكالرلبة وفق خصايصهم النمايية " في ندنى المراتب بوزن نسبي ( )%82بدرجة كبيرة .

 ثم الصقرة رقم  " 8نستخدم نسلوب التعاقد السلوكي الستثارة دافعية الرلبة " بوزن نسبي( )%83.1بدرجة كبيرة .

ورغم درجة التقدير الكبيرة لهذه الصقرات إال ننها جالت في مراتب نخيرةفي المجال ،و

هذا ال يدل على ضعصها دايماً يدل على نهمية هذه الصقرات ومدى قربها من بعضها وحساسيتها

في المجال نصسه ،وبالتالي يعزى السبب في ذلك إلى تدني الوعي تجاه حضور الملتقيات العلمية
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نو المشاركة فيها نظ اًر للقناعة السايدة عند نغلب المعلمين بأن ما يتلقوه من توجيهات كافية
لالرتقال بمستواهم األدايي  .وهذا ما دعت إليه دراسة نبو شاهين( )2011ودراسة الجرجاوي

والنخالة ( )2009ودراسة حلم (.)2010

من ضرورة توجيه كافة المعلمين نحو االرتقال بمستوى األدال من خالل حضور الملصقات

العلمية والمشاركة في المؤتمرات واأليام الدراسية.

جدو (  )5.16المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا استخدام تقنيات التعليم
م

المتوسط اَلنحراف الوزن النسبي

فقرات مجا استخدام تقنيات التعليم

الحسابي

المعياري

%

الترتي

الدرجة

.1

نوظف الكتاب المدرسي بصعالية حسب ما يحتاجه الرالب.

4.57

0.64

91.4

1

.2

نوظف تقنيات التعليم المناسبة للمادة التعليمية حسب الحاجة لها4.29 .

0.69

85.7

2

كبيرة جداً

.3

4.29

0.70

85.7

3

كبيرة جداً

4.28

0.76

85.6

4

كبيرة جداً

4.26

0.74

85.2

5

كبيرة جداً

4.20

0.80

84.0

6

كبيرة جداً

.7

نتابع المستحدثات التكنولوجية لالستصادة منها في عملية التعليم.

4.13

0.80

82.6

7

كبيرة

.8

نحرص على حضور دورات ذات العالقة بالتقنيات التعليمية.

4.07

0.82

81.4

8

كبيرة

.9

نشارك في ورشات عمل لتصميم الوسايل التعليمية وانتاجها.

4.07

0.91

81.4

9

كبيرة

 .10نستخدم السبورة (العادية – الذكية) بصورة فاعلة.

4.04

0.89

80.7

10

كبيرة

 .11استخدم الحاسوب في عملي بسهولة.

3.98

0.91

79.6

11

كبيرة

 .12نسعى لزيارة مركز الوسايل بالمنرقة لالستصادة منه باستمرار.

3.83

1.00

76.6

12

كبيرة

.4
.5
.6

نحدد مدى فعالية وسيلة ما في موقف تعليمي محدد.
نتخذ اإلجرالات الالزمة لتربيق قواعد األمن والسالمة عند
استخدام تقنيات التعليم.
نكتسب مهارات جديدة في استخدام تقنيات التعليم من حين آلخر
نساهم في توفير الوسايل واألجهزة التعليمية الستخدامها في
التدريم.

كبيرة جداً

يتضح من الجدول السابق نن مظواهر مجوال (اسـتخدام تقنيـات التعلـيم) فوي المعوامالت مون
اسوتبانة النموو المهنووي لمعلموي المرحلوة األساسووية الودنيا مون وجهووة نظور المعلموين بووين (– 76.6
 ،)%91.4وجالت نعلى الصقرات كما يلي:

 جالت الصقرة رقوم  " 7نوظوف الكتواب المدرسوي بصعاليوة حسوب موا يحتاجوه الرالوب" فوي نعلوىمراتب استخدام تقنيات التعليم بوزن نسبي ( )%91.4بدرجة كبيرة جداً.

 ثم الصقورة رقوم  " 3نوظوف تقنيوات التعلويم المناسوبة للموادة التعليميوة حسوب الحاجوة لهوا " بووزننسبي ( )%85.7بدرجة كبيرة جداً.

وتعزو الباحثة ذلك إلى قناعة كل من المختص والمعلم بأهمية الكتاب المدرسي باعتباره الوسيلة
التعليميووة األكثوور توواف اًر واألكثوور قربواً موون الرالووب ،والمقووررة موون الجهووات المختصووة ،وبالتووالي فهووو
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الوس وويلة األمث وول للتوظي ووف ،نض ووف إل ووى ذل ووك اعتم ووا االمتح ووان عل ووى الكت وواب المدرس ووي وض وورورة
االنتهال من المقرر ،يلزم نفراد العينة بصاعلية توظيصه.

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:

 الصق ورة رقووم  " 10نسووعى لزيووارة مركووز الوسووايل بالمنرقووة لالسووتصادة منووه باسووتمرار" فووي ندنووىالمراتب بوزن نسبي ( )%76.6بدرجة كبيرة.

 -ثم الصقرة رقم  " 6استخدم الحاسوب في عملي بسهولة" بوزن نسبي ( )%79.6بدرجة كبيرة.

وتعــزو الباحثــة ذلووك إلووى ضووعف إلمووام المعلمووين الكووافي بالعالقووة بووين مركووز الوسووايل والموودارم
وقصور اإلعالم التربووي بوكالوة الغوو إلبوراز مهوام الم اركوز واألقسوام التابعوة لهوا لالسوتصادة منهوا

في العملية التربوية.

كو ووذلك يمكو وون ان يكو ووون السو ووبب التصو وواوت فو ووي مسو ووتوى اتقو ووان المعلمو ووين واسو ووتخدامهم للحاسو وووب

وتربيقاتو ووه ،او ضو ووعف توجيهو ووات المش و ورفين فو ووي هو ووذا المجو ووال ،وهو ووذا مو ووا نقرتو ووه د ارسو ووة القرنو ووي
( ،)2010ودراسة صيام (.)2007
جدو (  )5.17المتوسط الحسابي واَلنحراف المعياري والوزن النسبي
َلستجابات أفراد العينة على فقرات مجا تقويم الطلبة
م

المتوسط اَلنحراف الوزن النسبي

فقرات مجا تقويم الطلبة

الترتي

الدرجة

الحسابي

المعياري

%

.1

نتابع الواجبات المنزلية للرلبة ونصححها.

4.61

0.65

92.1

1

.2

نوجه نسيلة متنوعة للرلبة داخل غرفة الصف.

4.59

0.61

91.9

2

.3

نستخدم نساليب التقويم المتنوعة لمراعاة الصروق الصردية.

4.52

0.65

90.4

3

.4

بنال على نتايج االختبارات
نحدد نقار ضعف الرلبة
ً
التشخيصية.

كبيرة جداً

4.52

0.65

90.4

4

كبيرة جداً

.5

نحتصظ بسجل تصنيف الرلبة بحسب تحصيلهم.

4.51

0.74

90.1

5

.6

نربق برامج عالجية للرلبة ضعاف التحصيل.

4.47

0.70

89.4

6

كبيرة جداً

.7

نحلل نتايج االختبارات لتحديد نقار القوة والضعف.

4.42

0.72

88.5

7

.8

نحدد نهداف عملية التقويم في مجال تحسين العملية التعليمية4.39 .

0.67

87.9

8

كبيرة جداً
كبيرة جداً

4.31

0.68

86.2

9

كبيرة جداً

 .10نصمم االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصصات.

4.27

0.83

85.4

10

 .11نشارك في تقويم منهاج المرحلة األساسية الدنيا.

3.82

1.14

76.4

11

كبيرة جداً

.9

تهيئ لي قرالاتي المتنوعة الصرصة لتكوين بنك نسيلة حول
المبح .

كبيرة جداً
كبيرة جداً

كبيرة جداً

كبيرة

يتضح من الجدول السابق نن مظاهر مجوال (تقوويم الرلبوة) فوي المعوامالت مون اسوتبانة

النمو ووو المهنو ووي لمعلمو ووي المرحلو ووة األساسو ووية الو وودنيا مو وون وجهو ووة نظو وور المعلمو ووين بو ووين (– 76.4

 ،)%92.1وجالت نعلى الصقرات كما يلي:
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 -جووالت الصقورة رقووم  " 4نتووابع الواجبووات المنزليووة للرلبووة ونصووححها" فووي نعلووى م ارتووب اسووتخدام

تقنيات التعليم بوزن نسبي ( )%92.1بدرجة كبيرة جداً.
 ثم الصقرة رقوم  " 10نوجوه نسويلة متنوعوة للرلبوة داخول غرفوة الصوف" بووزن نسوبي ()%91.9بدرجة كبيرة جداً.
تعزو الباحثة إلى قناعة نفراد العينة بأهمية ودور الواجبات المنزلية في تعزيز التعليم وفي
إظهار جهودهم في تحسين مستوى الرلبة ،ونضف إلى نن مهارات توجيه األسيلة بأنواعها
يوضح مدى قدرة المعلم على التمكن من محتوى المبح

الذي يدرسه ويظهر قدرته على تعزيز

النشار الصصي  .ولعل هذا ما دعت إليه كل من الجالد (، )2004والنخالة ( )2002ونبو

شاهين( )2011من ضرورة تدريب المعلمين على توجيه األسيلة وتحسين مستوى االلتزام
بالواجبات المدرسية .

في حين كانت ندنى الصقرات كما يلي:

 الصقورة رقووم  " 11نشووارك فووي تقووويم منهوواج المرحلووة األساسووية الوودنيا " فووي ندنووى الم ارتووب بوووزننسبي ( )%76.4بدرجة كبيرة.

 ث ووم الصقو ورة رق ووم  " 3نص وومم االختب ووارات التحص وويلية وف ووق ج وودول المواص ووصات " ب وووزن نس ووبي(.)%85.4

ولعل تدني درجة التقدير في هذه الصقرات جال بسبب مشكلة المنهاج نصسه والذي ال يزال يرلق

عليه مصرلح (تجريبي) حتى اآلن كما نن اختبارات التعليم األساسي قد ترتبر بمستويات

تصكير دنيا يكون المعلم قادر على تحديدها دون جدول للمواصصات .

 -4إجابــة الس ـؤا الرابــع ،والــذي نــص علــى " :ه ـ توجــد فــروق ذات دَللــة إحصــائية عنــد
مستوى دَللة α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع نمـوهم الم نـي تعـزى

إلــى المتغيــرات(:الجنس ،المؤهــ التربــوي ،ســنوات الخدمــة).؟ ولإلجابــة علــى الســؤا ســيتم

التحقق من الفرضيات التالية:

َ 1.4ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لواقع نموهم
الم ني تعزى للجنس (ذكور-إناث) .

وللتحقووق موون ذلووك تمووت المقارنووة بووين متوسوور درجووات المعلمووين (ن=  )108ومتوسوور

درج ووات المعلم ووات (ن=  )232عل ووى اس ووتبانة لواق ووع نم وووهم المهن ووي موض وووع الد ارس ووة باس ووتخدام
اختبووار (ت) للصووروق بووين متوسوورات درجووات عينتووين مسووتقلتين ،واسووتخدم الباحثووة هووذا االختبووار

اإلحصايي البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التربيق ،إضافة إلى

نن عدد نفراد العينة يزيد عن ثالثين فرداً (عالم ،)210 :2005 ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدو (  )5.18اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير
المعلمين لواقع نموهم الم ني تعزى للجنس (ذكور-إناث)

اَلستبيان

المتوسط
الحسابي

اَلنحراف
المعياري

المعلمات

62.82

6.44

المعلمات

52.59

المعلمات

47.88

المعلمات

49.81

المعلمات

48.70

المعلمات

261.81

المتغير
المعلمين

التخطيط
م ار تطبيق طرائق التدريس
المناسبة
ضبط الصف وادارته
استخدام تقنيات التعليم
تقويم الطلبة
الدرجة الكلية لالستبانة

المعلمين
المعلمين
المعلمين
المعلمين
المعلمين

62.96
52.27
48.04
50.41
47.84

261.52

5.81
5.68
5.73
5.11
5.41
6.18
7.10
5.62
5.84

24.19
25.72

قيمة (ت)

مستوى الدَللة

0.192

غير دالة إحصايياً

0.484

غير دالة إحصايياً

0.255

غير دالة إحصايياً

0.746

غير دالة إحصايياً

1.279

غير دالة إحصايياً

0.099

غير دالة إحصايياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.576 =0.01

يتبين من الجدول السابق ننه ال توجد فروق ذات داللة إحصايية بين متوسرات درجات

تق وودير المعلم ووين ومتوس وورات درج ووات تق وودير المعلم ووات عل ووى جمي ووع المج وواالت والدرج ووة الكلي ووة

الستبانة واقع النمو المهني للمعلموين ،ني نن نفوراد العينوة الوذكور واإلنوا

للواقع نموهم المهني على هذا المجال.

لوديهم تقوديرات متقاربوة

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى وحدة التوجيهات واإلرشادات التي توجه للمعلمين من

كال الجنسين في المدارم األساسية ،وكذلك المساواة في سلم الرواتب والحوافز حول العمل

التربوي.

وكذلك نن المشرفين التربويين ال يصرقون في تعامالتهم بين الذكور واإلنا

من حي

التدريب والتوجه نحو االرتقال والنمو المهني .وهذا ما يتصق مع ما جالت به دراسة البلوى

( ،)2011ودراسة نبو شاهين( )2011ودراسة نبو شملة ( )2009والجالد ( )2004وحسب اهلل
( ،)2000وتختلف مع دراسة الحالق( )2008التي كانت الصروق فيها لصالح اإلنا

.

َ 2.4ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى لواقع
نموهم الم ني تعزى للمؤه العلمي (بكالوريوس فأق -ماجستير فأعلى) .

وللتحقووق موون ذلووك تمووت المقارنووة بووين متوسوور درجووات حملووة المؤهوول العلمووي بكووالوريوم

فأقو وول (ن=  )319ومتوسو وور درجو ووات حملو ووة المؤهو وول العلمو ووي ماجسو ووتير فو ووأعلى (ن=  )21علو ووى
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اس ووتبانة لواق ووع نم وووهم المهن ووي موض وووع الد ارس ووة باس ووتخدام اختب ووار (ت) للص ووروق ب ووين متوس وورات

درجات عينتين مستقلتين ،واستخدمت الباحثة هذا االختبار اإلحصايي البارامتري بسبب اعتدالية
توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التربيق ،إضافة إلى نن عدد نفراد العينوة يزيود عون ثالثوين

فرداً (عالم :2005 ،ص ،)210والجدول التالي يبين ذلك:

جدو (  )5.19اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير المعلمين درجات تقدير
المعلمين لواقع نموهم الم ني تعزى للمؤه العلمي (بكالوريوس فأق -ماجستير فأعلى)
المتغير

اَلستبيان

تطبيق
م ار
التدريس المناسبة

الحسابي

المعياري

ماجستير فأعلى

62.76

4.83

ماجستير فأعلى

52.95

ماجستير فأعلى

48.29

ماجستير فأعلى

50.00

ماجستير فأعلى

48.71

ماجستير فأعلى

262.71

بكالوريوم فأقل

التخطيط
طرائق

ضبط الصف وادارته
استخدام تقنيات التعليم
تقويم الطلبة
الدرجة الكلية لالستبانة

المتوسط

اَلنحراف

بكالوريوم فأقل
بكالوريوم فأقل
بكالوريوم فأقل
بكالوريوم فأقل
بكالوريوم فأقل

62.87
52.46
47.91
50.00
48.41

261.65

6.32
5.75
5.11
5.37
4.33
6.81
7.11
5.80
5.59

25.42
22.30

قيمة (ت)

مستوى الدَللة

0.080

غير دالة إحصايياً

0.348

غير دالة إحصايياً

0.318

غير دالة إحصايياً

0.012

غير دالة إحصايياً

0.233

غير دالة إحصايياً

0.187

غير دالة إحصايياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.576 =0.01

يتبين من الجدول السابق ننه ال توجد فروق ذات داللة إحصايية بين متوسرات درجات
تقوودير حملووة المؤهوول العلمووي بكووالوريوم فأقوول ومتوسوورات درجووات تقوودير حملووة المؤهوول العلمووي
ماجستير فأعلى على جميع مجاالت استبانة تقدير المعلمين لواقوع نمووهم المهنوي والدرجوة الكليوة
لالسوتبانة .ني نن نفوراد العينووة مون حملووة المؤهوول العلموي بكووالوريوم فأقوول وحملوة المؤهوول العلمووي
ماجستير فأعلى لديهم تقديرات متقاربة لواقع نموهم المهني.
وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى نن مهما كان المؤهل العلمي لن يؤثر على ندال
ونمو المعلم المهني في ظل السياسة التعليمية الواحدة التي تنتهجها وكالة الغو في مدارسها،
خاصة وننها ال تعتبر المؤهل العلمي ضمن سلم الترقيات فيها .
ولعل هذا يختلف مع دراسة نبو شاهين ( )2011التي كانت الصروق فيها واضحة لحملة
المؤهل العلمي التربوي ودراسة تتيم ( )2009التي كانت الصروق فيها لصالح الدراسات العليا
ولكنها تتصق مع ما جالت به دراسة الحالق ( ) 2008ودراسة القرني( )2010ودراسة حلم
(. )2010
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َ 3.4ل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير المعلمين لمستوى لواقع

نمــوهم الم نــي تعــزى لســنوات الخدمــة (أقــ مــن 5ســنوات 10-5 ،ســنوات ،أكثــر مــن 10

سنوات).

وللتحقق من ذلك تم إجرال تحليل التباين األحادي لصحص نثر سنوات الخدمة (نقل من

 5سنوات 10-5 ،سنوات ،نكثر من  10سنوات) على لواقع نموهم المهني لدى نفراد العينة،
والجدول التالي يبين قيمة اختبار (ف) ومستوى الداللة للصروق بين المتوسرات:

جدو (  )5.20يبين نتائج تحلي التباين اَلحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات
درجات تقدير المعلمين لواقع نموهم الم ني تعزى لسنوات الخدمة

المتغير
التخطيط

مصدر التباين

مجموع المربعات

بين المجموعات

داخل المجموعات

649.55

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

12527.49

337

37.17

بين المجموعات

146.81

2

73.40

المجموع

م ار تطبيق
طرائق التدريس
المناسبة

المجموع

ضبط الصف
وادارته
استخدام
تقنيات التعليم
تقويم الطلبة
الدرجة الكلية
لالستبانة

2

339

13177.04

324.78

داخل المجموعات

10902.15

337

32.35

بين المجموعات

222.42

2

111.21

339

11048.95

داخل المجموعات

9339.89

337

27.71

بين المجموعات

64.29

2

32.14

المجموع

339

9562.31

داخل المجموعات

15684.71

337

46.54

بين المجموعات

347.41

2

173.70

المجموع

339

15749.00

داخل المجموعات

10965.90

337

32.54

بين المجموعات

6077.98

2

3038.99

المجموع

داخل المجموعات
المجموع

339

11313.31

337

209334.92

339

215412.89

621.17

قيمة ف
8.737

2.269

2.013

0.691

5.338

4.892

مستوى الدَللة
دالة عند 0.01

غير دالة إحصايياً

غير دالة إحصايياً

غير دالة إحصايياً

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )337 ،2عند مستوى داللة  ،3.00 =0.05وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

يتبين من الجدول السابق ننه توجد فروق ذات داللة إحصايية على مجالي التخرير

وتقويم الرلبة والدرجة الكلية الستبانة لواقع نموهم المهني تبعاً لمتغير سنوات الخدمة ألفراد

العينة ،والجدول التالي يوضح اتجاه الصروق في المجاالت ذات الداللة تبعاً لمتغير سنوات

الخدمة:
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جدو ( ) 5.21يبين المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة على المجاَلت ذات الدَللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
البيان

العدد

أق من  5سنوات

46

المتوسط
الحسابي

اَلنحراف
المعياري

أكثر من  10سنوات

172
122

62.44

6.65

 10-5سنوات

46

172

47.28
47.79

46

255.13

24.11

267.00

22.77

المتغير

 10-5سنوات

التخطيط

أق من  5سنوات

تقويم الطلبة
الدرجة الكلية
لالستبانة

أكثر من  10سنوات

122

 10-5سنوات

172

أق من  5سنوات

أكثر من  10سنوات

122

6.08

60.26

5.21

64.45

5.69
6.20
4.93

49.76

26.54

259.73

والجوودول التووالي يبووين نتووايج اختبووار شوويصيه للكشووف عوون اتجوواه الصووروق بووين متوسوورات تقووديرات

المعلمين على المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة:

جدو ( )5.22نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجا الفروق بين متوسطات
تقدير أفراد العينة على المجاَلت ذات الدَللة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة
المتغير
التخطيط
تقويم الطلبة
الدرجة الكلية لالستبانة

يتبين من الجدولين السابقين ننه:

البيان
 10-5سنوات

أق من 5
سنوات
2.181

 10-5سنوات

أكثر من  10سنوات

*4.190

*2.009

أكثر من  10سنوات

*2.480

1.972

أكثر من  10سنوات

*11.869

7.264

 10-5سنوات
 10-5سنوات

0.508
4.602

 توجد فروق ذات داللة إحصوايية علوى مجواالت التخروير و تقوويم الرلبوة والدرجوة الكليوةلالستبانة بين مجموعة سنوات الخدمة نقل من  5سنوات ومجموعة سنوات الخدمة نكثر

من  10سنوات ،لصالح مجموعة سنوات الخدمة نكثر من  10سنوات.

 توجد فروق ذات داللة إحصايية على مجال التخرير بوين مجموعوة سونوات الخدموة -5 10سوونوات ومجموعووة سوونوات الخدمووة نكثوور موون  10س ونوات ،لصووالح مجموعووة سوونوات

الخدمة نكثر من  10سنوات.
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وتعزو الباحثة وجود فروق ذات داللة إحصايية بوين ذوى سونوات الخدموة الرويلوة وذوي

سنوات الخدمة القصيرة ،وذلك لصوالح ذوي سونوات الخدموة الرويلوة ف نوه قود يعوزى إلوى الممارسوة

الصعلية واكتساب الخبرة المتراكمة في معرفة الخصايص النمايية للتالميذ وكذلك نساليب التخرير
والتقويم الحديثة والقدرة على تنصيذها.

وهذا ما يتصق تماماً مع ما جالت به دراسة نبو شاهين( )2011ويختلف مع ما جالت
به دراسة الجرجاوي والنخالة ( ،)2009ودراسة الحالق ( )2008والجالد (. )2004

4.4

َل توجد فـروق ذات دَللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات تقـدير المعلمـين لمسـتوى
لواقع نموهم الم ني تعزى للش اد الثانوية (علوم-آدا ).

وللتحقووق موون ذلووك تمووت المقارنووة بووين متوسوور درجووات حملووة الثانويووة علوووم (ن= )109

ومتوسوور درجووات حملووة الثانويووة آداب (ن=  )231علووى اسووتبانة لواقووع نموووهم المهنووي موضوووع

الدراسة باستخدام اختبار (ت) للصروق بين متوسرات درجات عينتين مستقلتين ،واستخدم الباحثة
ه ووذا االختب ووار اإلحص ووايي الب ووارامتري بس ووبب اعتدالي ووة توزي ووع ال وودرجات ف ووي ك وول م وون مجم وووعتي

التربيووق ،إضووافة إلووى نن عوودد نف وراد العينووة يزيوود عوون ثالثووين فوورداً (عووالم :2005 ،ص،)210
والجدول التالي يبين ذلك:
جدو (  )5.23اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات تقدير المعلمين
لواقع نموهم الم ني تعزى للش اد الثانوية (علوم-آدا )

اَلستبيان

المتغير

المتوسط
الحسابي

اَلنحراف
المعياري

آداب

62.81

6.36

آداب

52.57

آداب

47.98

آداب

49.76

آداب

48.48

آداب

261.60

علوم

التخطيط
م ار تطبيق طرائق التدريس
المناسبة
ضبط الصف وادارته
استخدام تقنيات التعليم
تقويم الطلبة
الدرجة الكلية لالستبانة

علوم
علوم
علوم
علوم
علوم

63.00
52.31
47.83
50.51
48.31

261.96

5.99
5.35
5.88
5.09
5.42
6.34
7.03
5.32
5.99

24.45
25.61

قيمة
(ت)
0.269
0.391
0.247
0.949
0.257
0.128

مستوى الدَللة
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً
غير دالة
إحصايياً

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،1.96 =0.05عند مستوى داللة 2.576 =0.01

يتبين من الجدول السابق ننه ال توجد فروق ذات داللة إحصايية بين متوسرات درجات

تقدير حملة الثانوية علوم ومتوسرات درجات تقدير حملة الثانوية آداب على جميع مجاالت
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استبانة تقدير المعلمين لواقع نموهم المهني والدرجة الكلية لالستبانة ،ني نن نفراد العينة من

حملة الثانوية علوم و آداب لديهم تقديرات متقاربة لواقع نموهم المهني.

تعزو الباحثة في ذلك إلى نن التخصص األول ال يؤثر على ما يقدم المعلم اتجاه

رالبه  ،كما نن السعي للنمو المهني ليم بالضرورة نن يرتبر بالتخصص األول ،حي

نن

الجهود في الميدان هي التي تحكم ظهور النمو المهني من عدمه .وهذا ما يختلف مع ما جالت
به دراسة حسب اهلل ( )2000التي كانت الصروق فيها لصالح التخصص (آداب ) .

 .5إجابة السؤا الخامس والذي ينص على" :ه توجد عالقة دالة إحصائياً بين درجة تقدير
المعلمين لواقع النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا ودرجة تقديرهم لدرجة ممارسة

المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي؟".

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب معامالت اإلرتبوار بوين درجوة كول مون النموو المهنوي

لمعلمووي المرحلووة األساسووية الوودنيا بأبعوواده ودرجتووه الكليووة ،ودرجووة ممارسووة المختصووين التربووويين
لكصايات اإلشراف اإلبداعي بأبعاده ودرجته الكلية ،والجدول التالي يبين ذلك:

جدو ( )5.24
يبين معام اإلرتباط بين النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا ودرجة
ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي من وج ة نظر المعلمين
درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي

النمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا

الزيار

القراءات

الدورات

الدرجة الكلية

الصفية

الموج ة

التدريبية

لكفايات اإلشراف اإلبداعي

التخطيط

**0.148

0.080

*0.142

*0.137

م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة

**0.188

**0.205

**0.174

**0.206

ضبط الصف وادارته

**0.173

**0.190

**0.165

**0.191

استخدام تقنيات التعليم

**0.217

**0.258

**0.233

**0.256

تقويم الطلبة

*0.135

*0.146

*0.115

*0.144

الدرجة الكلية َلستبانة النمو الم ني للمعلمين

**0.205

**0.209

**0.198

**0.223

** ≤ 0.01

* ≤ 0.05

قيمة (ر) الجدولية عند (د.ح=  )338عند مستوى داللة  ،0.113 =0.05وعند مستوى داللة 0.148 =0.01

يبين الجدول السابق:

 وجود عالقة موجبة دالة إحصايياً عند مستوى نقول مون  ،0.05بوين مجواالت الزيوارة الصوصيةوال وودورات التدريبي ووة والدرج ووة الكلي ووة الس ووتبانة درج ووة ممارس ووة المختص ووين الترب ووويين لكصاي ووات
اإلش وراف اإلبووداعي وبووين اسووتبانة النمووو المهنووي لمعلمووي المرحلووة األساسووية الوودنيا موون ناحيووة

بمجاالتها ودرجته الكلية.
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 -حي و

كانووت نعلووى درجووة لالرتبووار بووين مجالي(اسووتخدام تقنيووات التعلوويم –الق ورالة الموجهووة)

بمعاموول ارتبووار( )0.258وهووو موجووب ضووعيف وهووذا منرقيواً نظو اًر الرتبووار اسووتخدام التقنيووات
بالقرالة الحرة والتروير الذاتي.

 وكان ندنى درجة ارتبار بين مجالي (التخرير -القرالات الموجهة) وذلك نظ اًر الن القرالاتالموجهة ليست ذات عالقة بالتخرير فهي مرتبرة بالوازع الذاتي.

 توجد عالقوة موجبوة ذات داللوة إحصوايية بوين القورالات الموجهوة و بوين مهوارة تربيوق ر اريوقالتوودريم المناسووبة وضووبر الصووف وادارتووه واسووتخدام تقنيووات التعلوويم وتقووويم الرلبووة والدرجووة

الكلية الستبانة النمو المهني للمعلمين.

توصيات الدراسة:

في ضوء النتائج التي توصلت ل ا الدراسة فإن الباحثة توصي بما يلي:

 .1عقد دورات تدريبية للمختصين التربويين تركز على األخذ باالتجاهات المعاصرة لإلشراف
التربوي في كل مجال من مجاالته لترويره بما يتاللم مع الترورات والمستجدات العلمية

والتكنولوجية.

 .2عقد دورات تدريبية لمديري المدارم تركز على استخدام نساليب اإلشراف الحديثة ومتابعة
نثر التدريب.

 .3االستمرار في إجرال الدورات التدريبية لكافة المعلمين ومواصلة تنميتهم مهنياً.

 .4إرالع المعلمين على ما يستجد من خالل عقد لقالات بين المختصين التربويين والمعلمين
الرالعهم وتروير ندايهم.

 .5ضرورة التعاون والتواصل بين و ازرة التربية والتعليم الصلسرينية ووكالة الغو

والجامعات

على تنمية كصايات المختصين التربويين المهنية من خالل عقد المؤتمرات والندوات لزيادة
وعي المختصين باالتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي.

 .6ضرورة األخذ باعتبار الدورات التدريبية معيار هام في موضوع ترقية المعلم.

 .7االستمرار في تعزيز المختصين التربويين المبدعين في مجال تنمية وتروير النمو المهني
لمعلميهم وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم.

 .8إظهار روح المبادرة والمشاركة عند المعلمين في االجتماعات والندوات والورة التي تعقدها
المدرسة نو المختص التربوي.

 .9ضرورة تشجيع المعلمين على إصدار مجلة خاصة بهم نو صصحة على التواصل االلكتروني
يكتبون فيها نفكارهم ونرالهم في المشكالت التربوية التي تواجه مجتمعنا.
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مقترحات الدراسة:

من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتايج وما انبثق عنها من توصيات قامت الباحثة بتقديم

بعض المقترحات على النحو التالي:

 اعداد دراسة حول برنامج مقترح لتروير ندال مديري المدارم في مجال اإلشراف اإلبداعي. -اجرال دراسات تربوية حول دور اإلشراف التشاركي في تعزيز الثقة التنظيمية المدرسية

 إجرال دراسة عن نثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في اإلشراف التربوي في رفع مستوىاإلبداع لدى المشرفين التربويين.
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قائمة المراجع والمصادر

أوَلً :القرآن الكريم

ثانياً :المراجع العربية:

 .1اإلبراهيم ،عدنان( :)2002اإلشراف التربوي :أنماط وأسالي  ،مؤسسة حمادة للدراسات
الجامعية والنشر والتوزيع  ،إربد ،عمان.

 .2ابن منظور ،نبو الصضل ( :)1968لسان العر  ،تحقيق عبد اهلل الكبير ،القاهرة ،دار
المعارف.
 .3نبو الكام ،فاتن ( :)2012دور االشراف المتنوع في تنمية ندال معلمي المرحلة
األساسية الدنيا من وجهة نظر المشرفين والمعلمين في مدارم محافظات غزة ،رسالة

ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

 .4نبو حسب اهلل ،علي سعيد( :)2000النمو المهني لمعلمي المدارم الحكومية بقراع
غزة ودور مدير المدرسة في ترويره من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.
 .5نبو شقرة ،اينام ( :)2014درجة استخدام المشرفين التربويين في مديريات التعليم
بمحافظات غزة لتكنولوجيا المعلومات وسبل االرتقال به ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 .6نبو شاهين ،دالل ( :)2011دور الموجه التربوي في النمو المهني لمعلمي الحلقة
االولى من التعليم األساسي في محافظة القنيررة" ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد (،)27

ص 326-279

 .7نبو شملة ،كامل عبد الصتاح(" :)2009فعالية األساليب اإلشرافية في تحسين ندال
معلمي مدارم وكالة الغو

بغزة وسبل ترويرها" رسالة ماجستير ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .8نبو عابد ،محمود محمد( :)2005المرجع في اإلشراف التربوي والعملية اإلشرافية،
األردن ،إربد ،دار الكتاب الثقافي.

 .9نبوعالم  ،رجال ( :)2004مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية  ،دار النشر
للجامعات  ،القاهرة.

 .10نبو غريبة ،ايمان ( :)2013اإلشراف التربوي مفاهيم – واقع – آفاق .دار البداية:
األردن.
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 .11نحمد ،حافظ وحافظ ،محمد( :)2003إدار المؤسسات التربوية ،الربعة األولى ،عالم
الكتب القاهرة.

 .12نحمد ،نجم الدين نصر( :)2001دور مديري المدارم في النمو المهني للمعلمين،
دراسة ميدانية بمحافظة الشرقية ،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،العدد( ،)37ص ص

(.)102-49

 .13األسدي ،سعيد وابراهيم ،مروان ( :)2007اإلشراف التربوي .دار الثقافة للنشر
والتوزيع :األردن.

 .14األعسر ،صصال( :)2000اإلبداع في ح

المشكالت ،دار قبال للرباعة والنشر

والتوزيع ،القاهرة ،مصر.

 .15األغا ،إحسان( :)1997البحث التربوي ،عناصر  ،من اجه ،ندواته ر ،2الجامعة
اإلسالمية ،غزة.

 .16األفندي ،محمد حامد ( :)1990اإلشراف التربوي ،ر3؛القاهرة ،عالم الكتب.
 .17التميمي ،فواز( :)2004فاعلية استخدام نظام الجودة في تروير ندال الوحدات االدارية
في و ازرة التربية والتعليم ودرجة رضاهم عن هذا النظام ،رسالة دكتوراه ،جامعة عمان،

األردن.

 .18باداود ،سحر سعيد( :)2009واقع ممارسات المشرفات التربويات لإلشراف اإلبداعي من
وجهة نظر معلمات المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة نم

القرى ،مكة المكرمة.

 .19البابرين ،عبد الرحمن ( :)2005المعوقات التي تحد من فاعلية الممارسات االشرافية

كما يراها المشرفون التربويون بمدينة الرياض ،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،العدد،50

ص .258-223

 .20البدري ،رارق عبد الحميد( :)2002تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي ،ر،2
األردن ،عمان :دار الصكر للرباعة والنشر والتوزيع.

 .21ابن عنتر ،عبد الرحمن (" :)2008واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسرة
بالجزاير .دراسة ميدانية " ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية المجلد

 24العدد األول ص .148

 .22بلقيم ،نحمد وعبد اللريف ،خيري ( :)1991أسالي

إشرافية مساند ودور القائد

التربوي في توظيف ا 31 ،معهد التربية التابع لألونروا ،عمان.
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 .23بلقيم ،نحمد( :)1996أسالي

إشرافية مساند ودور القائد التربوي في توظيف ا،

األونروا ،قسم تربية المعلمين والتعليم العالي ،معهد التربية ،العدد .31

 .24البلوي ،مرزوقة ( :)2011دور المشرف التربوي في التنمية المهنية للمعلمين الجدد في
منرقة تبوك" ،رسالة ماجستير  ،جامعة مؤتة ،األردن.

 .25بلواني ،ننجود ( .)2008دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارم الحكومية في
محافظات شمال فلسرين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها.رسالة ماجستير كلية الدراسات

العليا ،جامعة النجاح الورنية :نابلم.

 .26البهبهاني ،شحدة( :)2003تصور مقترح لالرتقال بالمستوى المهني لمعملي المرحلة
األساسية العليا في ضول المشكالت المهنية التي تواجههم في محافظات غزة ،رسالة

ماجستير ،غزة.

 .27بودرمان ،تشارلز وآخرون (.)1963اإلشراف الفني في التعليم .ترجمة وهيب سمعان
وآخرون .مكتبة النهضة :القاهرة.

 .28تيم ،حسن محمد عبداهلل ( :)2009واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في
المدارم الحكومية في محافظات شمال فلسرين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات،

رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة النجاح الورنية ،نابلم.

 .29جابر ،جابر ( :)2000مدرس القرن الحادي والعشرين الفعا  -الم ارات والتنمية
الم نية ،دار الصكر العربي ،القاهرة.

 .30جبر ،عبد الرحمن ( :)2010اإلبداع اإلداري ونثره على األدال الوظيصي ،رسالة
ماجستير ،قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة.

 .31الجرجاوي ،زياد علي ،والنخالة ،سمية سالم( :)2009واقع اإلشراف التربوي في مدارم
التعليم الثانوي الحكومي في محافظات غزة .مجلة مستقب التربية.40-02 ،)55(5 ،

 .32جروان  ،فتحي عبد الرحمن ( :)2004الموهبة والتفوق واإلبداع ،ر 2و دار الصكر
للرباعة والنشر ،عمان  ،األردن.

 :)2002( ---------------- .33اإلبداع مف ومه – معايير – نظرياته – قياسه
– تدريبه – مراحله – العملية اإلبداعية ،دار الصكر للرباعة والنشر ،عمان  ،األردن.

 .34الجالد ،ماجد ( :)2004دور المشرفين التربويين في تحسين األدال التدريسي لمعلمي
التربية االسالمية في األردن ،مجلة أبحاث اليرموك ،مجلد( ،)20العدد (3ب) ،ص

1606-1577
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 .35حسين ،سالمة عبد العظيم وعوض اهلل ،عوض اهلل سليمان( :)2006اتجاهات حديثة
في اإلشراف التربوي ،دار الصكر ناشرون وموزعون ،عمان ،األردن.

 .36الحالق ،دينا يوسف( :)2008مترلبات تروير اإلشراف التربوي في المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة في ضول االتجاهات المعاصرة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة

األزهر ،غزة.

 .37حلم ،داود( :)2000محاضرات في أسالي اإلشراف التربوي ،مكتبة دار األرقم ،غزة.
 .38حلم ،ماجد ( :)2010الممارسات اإلشرافية وعالقتها بالنمو المهني لمعلمي المرحلة
األساسية الدنيا في محافظة غزة في ضول معايير الجودة ،رسالة ماجستير ،جامعة

االزهر ،غزة.

 .39حلم ،داود والعاجز ،فؤاد ( :)2009دلي المشرف التربوي لتحسين عمليتي التعليم
والتعلم ،مكتبة دار األرقم ،غزة.

 .40الحلو ،غسان حسين( :)2009درجة ممارسة المشرفين التربويين لألنماط اإلشرافية
في المدارس الثانوية في فلسطين ،جامعة النجاح الورنية ،نابلم – فلسرين.

 .41حمدونة ،رنفت ( .)2010أثر المناخ التنظيمي على اإلبداع لدى العاملين بمجمع
الشفاء الطبي .قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية .غزة.

 .42الخولي ،محمد( :)2002مدة الخبرة والمؤهل الدراسي ونثرهما على العزو السببي للنجاح
المهني واتخاذ القرار المهني لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدايية ،المجلة المصرية

للدراسات النفسية ،العدد  ،6المجلد ( ،)3ص .211-182

 .43خبرال مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك ( :)2004من ج الجود الشاملة :تجار
اإلبداع والجود  ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك ،القاهرة

 .44خير اهلل ،جمال .)2009( .اإلبداع اإلداري .عمان :دار نسامة للنشر والتوزيع.

 .45الدقاق ،فهد (" :)1984نشأة معهد التربية" ،مجلة المعلم والطال  ،العدد األول ،معهد
التربية التابع لألونروا ،ص  ،131-112عمان.

 .46دقاق ،وآخرون ( :)1998اإلشراف التربوي ماهيته وبعض أساليبه ،نشرة رقم ،13
األونروا ،دايرة التربية والتعليم  ،قسم تربية المعلمين ،معهد التربية ،عمان ،األردن.

 .47دنالب ،ايزابيل ( :)2003اإلشراف التربوي على العاملين – دلي لتحسين التجار ،
(ترجمة :محمد يراني) ،دار الشروق ،عمان.
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 .48دواني ،كمال ( :)2003اإلشراف التربوي مفاهيم وآفاق ،عمان ،الجامعة األردنية،
المكتبة الورنية.

 .49دياب ،سهيل رزق (" :)2001نهمية ندوار مشرف التربية العملية ومدى ممارسته لهذه
األدوار" ،مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية بيرسا ،العدد السادم ،دار

المقداد للرباعة ،غزة ،ص ص .180-143

 .50الديب ،ماجد( :)2004واقع اإلشراف التربوي ومترلبات التغيير في ضول المناهج
الصلسرينية الجديدة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمحافظات غزة،

المؤتمر التربوي اَلو (التربية في فلسرين ومتغيرات العصر) ( )24-23نوفمبر ،ص
( ،)147-110كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .51الرازي ،محمد بن نبي بكر بن عبد القادر( :)2003مختار الصحاح ،صيدا -بيروت،
المكتبة العصرية للرباعة والنشر.

 .52رزق ،حنان عبد الحليم( :)2001تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم االبتدايي

نثنال الخدمة في ضول كصاياتهم المهنية ،مجلة كلية التربية بالمنصور  ،العدد  47الجزل

األول ،ص ( ،)67-3سبتمبر.

 .53الرشدان ،عبد اهلل )  : (١٩٩٤ترور المهنة التعليمية واإلعداد المهني لمعلمي الصغار
ونساتذة الكبار عند المسلمين ونثره في التعليم المعاصر  ،مؤتة للبحوث والدراسات،

عمان ،ع  ،٣مج  ،٩ص 127-95

 .54رمزي ،عبد القادر ( :)2005في التفاع الصفي واإلشراف التربوي واإلدار المدرسية،
دار حنين ،مكتبة الصالح ،الكويت.

 .55الروبي ،عماد ( :)2006منظومة اإلشراف التربوي وانعكاساتها على فعالية المعلم في

مرحلة التعليم األساسي بمدارم وكالة الغو الدولية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير،

جامعة األزهر ،غزة.

 .56الرويلي  ،سعود ( :)2003واقع ممارسة المشرف التربوي لمهامه في تروير النمو
المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة المتوسرة في منرقة الحدود الشمالية ،رسالة

ماجستير ،جامعة نم القرى ،السعودية.

 .57زايد ،نبيل ( :)1990عالقة النمو الشخصي بالنمو المهني لدى رلبة كلية التربية،
مجلة كلية التربية بالزقازيق ،ص.36-35
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 .58الزهراني ،مسصر بن سعيد محمد( :)2003استراتيجات الكشف عن الموهوبين
والمبدعين ورعايت م بين اَلصالة والمعاصر  ،دار ريبة الخضرال للنشر والتوزيع ،مكة

المكرمة.

 .59السرور ،ناديا ( :)2002مقدمة في اإلبداع ،دار وايل للنشر ،عمان.
 .60سالم ،صالح الدين( :)2002االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم البييية بالمرحلة
الثانوية من وجهة نظر المعلمين والموجهين ،مجلة القراء والمعرفة ،العدد  ،18ص

ص ( ،)143-108نوفمبر(.)2002

 .61السبيل ،مضاوي علي ( :)2013اإلبداع في اإلدار المدرسية واإلشراف التربوي ،دار
وايل للنشر والتوزيع ،عمان.

 .62السعدي  ،عبد القادر وآخرون ( : (١٩٨٤التوجيه الفني والنمو المهني للمعلمين
،الكويت ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع.

 .63السقاف ،إيمان ( :)2004دور المشرفة التربوية في النمو المهني لمعلمات الرياضيات
في مدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة ام القرى ،السعودية.

 .64سصر ،صالحة بنت محمد ( :)2008اإلشراف التربوي عن بعد بين األهمية والممارسة
ومعوقات استخدامه ،رسالة دكتو ار  ،جامعة نم القرى.

 .65سيسالم ،روضة ( :)2000مهام المشرف التربوي في تروير ندال معلمي العلوم في
المرحلة الثانوية بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة عين شمم ،كلية التربية.

 .66سيسالم ،روضة وعليان ،عبد الصتاح والبنا ،محمد ( :)2007اإلشراف التربوي في
فلسطين ،مكتبة آفاق للنشر ،غزة.

 .67السويدان ،رارق والعدلوني ،محمد ( :)2004مبادئ اإلبداع .ر .3قرربة لإلنتاج
الصني ،الكويت.

 .68الشاعر ،جمال ( :)2006واقع الممارسات اإلشرافية التي يمارسها المشرفون التربويون
في مدارم و ازرة التربية والتعليم بمحافظة اإلحسال من وجهة نظر المعلمين ،مجلة

الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،العدد ( ،)116كلية التربية ،جامعة عين
شمم ،ص .133-115

 .69شتات ،نهى( :)1999الدور المهني للمعلم من وجهة نظر المعلمين والمديرين

والموجهين في المدارم اإلعدادية الحكومية بمحافظتي غزة والشمال ،رسالة ماجستير ،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 .70الشقيرات ،محمود رافة( :)2004اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدار المدرسية،
عمان :دار الصرقان للنشر والتوزيع.

 .71شوق ،محمود نحمد ،ومحمد مالك محمود( :)2001معلم القرن الحادي والعشرين،
اختيار  -إعداد  -تنميته ،في ضوء التوجي ات اإلسالمية ،الربعة األولي  ،القاهرة،
دار الصكر العربي.

 .72صيام ،محمد بدر عبد السالم ( :)2007دور أسالي

اإلشراف التربوي في تطوير

اَلداء الم ني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غز  ،رسالة ماجستير ،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .73رافة ،محمود ( :)2004اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدار المدرسية ،دار الصرقان
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .74ررخان ،محمد ( :)1999مع د التربية نشأته وتطور وفلسفته وبرامجه ،معهد التربية
التابع لألونروا ،عمان.

 .75الرعاني ،حسن نحمد( :)2005اإلشراف التربوي (مفاهيمه ،أهدافه ،أسسه ،أساليبه)،
دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .76عاية ،جميل ( :)2008تطبيقات في اإلشراف التربوي ،ر ،1دار المسيرة للنشر،
عمان.

 .77عبد العال ،حسن إبراهيم ( :)2005التربية اإلبداعية ضرور وجود ،ر ،1دار الصكر،
عمان ،األردن.
 .78العبد الجبار ،عبد الرحمن ( :)2008اإلشراف التربوي وتمهين المعلمين ،وتورين
اإلشراف ،مهنية المعلم ،اإلشراف المتنوع ،ر ،1السعودية ،الرياض ،مكتبة الملك فهد

الورنية.

 .79عبيد ،جمانة محمد( :)2006المعلم ،إعداد  ،تدريبه ،كفاية ،دار صصال للنشر
والتوزيع ،عمان ،الربعة األولى.

 .80عبيدات ،ذوقان ،ونبو السميد ،سهيلة ( .)2007استراتيجيات حديثة في اإلشراف
التربوي .دار الصكر :عمان.

 .81عبده ،محمد ( :)2007المنظور المستقبلي لالشراف التربوي في اَلردن ،دار الصاروق،
عمان.
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 .82عبد الهادي ،جودت ( :)2002اَلشراف التربوي – مفاهيمه وأساليبه ( دلي لتحسن
التدريس) ،الدار العلمية للنشر والتوزيع ،األردن.

 .83العزة ،سعيد حسني( :)2002تربية الموهوبين والمتفوقين ،ر ،1دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .84عدم ،عبد الرحمن ( :)1985إعداد عضو هيية التدريم في الجامعات العربية ،
وثيقة

مقدمة للمؤتمر الثالث للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي٢٥ -22 ،
نكتوبر ،بغداد.

 .85العساف ،صالح بن حمد( :)2003المدخ إلى البحث في العلوم السلوكية ،ر،3
الرياض ،مكتبة العبيكان.
 .86عرا اهلل  ،نحمد عبد الباري ( :)2011الممارسات اإلش ارفية اإلبداعية لدى المشرفين
التربويين كما يراها معلمو مدارم وكالة الغو

الدولية بغزة" ،رسالة ماجستير ،كلية

التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 .87عراري وآخرون( :)2005اإلشراف التربوي نماذجه النظرية وتطبيقاته العلمية ،ر،1
مكتبة الصالح ،الكويت.

 .88عروي ،جودت عزت( :)2001اإلدار التعليمية واإلشراف التربوي ،الدار العلمية
الدولية للنشر والتوزيع ،األردن.

 :)2004( ------------ .89اإلدار التعليمية واإلشراف التربوي ،ر :2دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .90عصاة ،يحيى ( :)1991الكصايات التعليمية التي يحتاجها المعلمون /المعلمات في
برامج التأهيل التربوي نثنال الخدمة كما يراها الملتحقون بهذه البرامج في األردن" المجلة

العربية للتربية ،المجلد  ،11العدد األول ،يونيو( ،)1991ص ص (.)88-69

 .91عليان ،عبد الصتاح(" :)2002دور مشرف اللغة اإلنجليزية في تجويد ندال معلمي اللغة
اإلنجليزية في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة

األزهر ،غزة.

 .92العمايرة ،محمد حسن( :)2001مبادئ اإلدار المدرسية ،الربعة الثانية ،دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان.
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 .93الغامدي ،تركي بن صالح (" :)2011فاعلية استخدام التربيقات اإللكترونية في

اإلشراف التربوي" ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية التربية ،جامعة نم درمان
اإلسالمية ،السودان.

 .94الغشيان ،نادية فهد( :)2013تلخيص كتا

اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدار

المدرسية للدكتور محمود رافة الشقيرات ،جامعة الملك سعود.

 .95الصرح ،وجيه ودبابنة ،ميشيل ( :)2006أساسيات التنمية الم نية للمعلمين ،مؤسسة
الوراق للنشر والتوزيع ،عمان.

 :)2015( ---------------- .96مرشد المعلمين
التربويين ،دار وايل للنشر والتوزيع ،عمان.

والمديرين والمشرفين

 .97القاسم ،منصور ( :)2010دور مدير المدرسة في تصعيل اإلشراف الترويري بالمدارم
الحكومية في محافظة جدة ،رسالة ماجستير ،جامعة نم القرى ،السعودية.

 .98القرني ،علي سويعد ( :)2010واقع استخدام المشرفين التربويين لمصادر اإلنترنت
التربوية وخدماتها في التنمية المهنية للمعلمين بمدينة الرايف،

رسالة ماجستير،

جامعة نم القرى.

 .99كساب ،نهلة ( :)2003الدور المتوقع والواقعي للمشرف التربوي كما يراه المشرفون

التربيون والمعلمين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بقراع غزة ،رسالة دكتو ار ،

برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمم وجامعة األقصى ،فلسرين.
 .100لهلبت ،فرام ( :)2010دور المشرفين التربويين في تروير اإلدارة المدرسية كما يراها

مديرو المدارم الحكومية في المحافظات الشمالية لوسر فلسرين ،رسالة ماجستير،
كلية التربية ،جامعة النجاح ،مصر.

 .101مانع ،فارمة :)2010( .اإلبداع واَلبتكار قواعد للتعلم في المنظمات الصناعية.
الملتقى الدولي الرابع حول :المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات لصناعية
خارج قراع المحروقات في الدول العربية ،الجزاير.

 .102محمود ،محمود صالح ( :)1996واقع اإلشراف التربوي في قراع غزة في مجال
التنمية كصايات المعلمين ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .103مدبولي ،محمد ( :)2002التمنية الم نية للمعلمين ( اَلتجاهات المعاصر ) ،دار
الكتاب الجامعي  ،اإلمارات.

 .104مرسي ،محمد منير( :)2002اإلدار التعليمية أصول ا وتطبيقاته ،القاهرة ،عالم الكتب.
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 .105مسمح ،وليد محمد حسن ( :)2016درجة ممارسة المشرفين التربويين في محافظات
غزة للتصكير اإلبداعي وعالقتها بمستوى ندال المعلمين  ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسالمية .غزة

 .106المغيدي ،الحسن محمد ( :)2000نحو إشراف تربوي أفض  ،ر ،1مكتبة الراشد،
الرياض.

 .107مكتب اإلعالم التابع لألنروا ( 45 :)1995عاماً لألنروا في قطاع غز  ،عمان.

 .108الموزيري ،سليمان بن عبداهلل ( :)2001دور المشرف التربوي في تنمية مهارات
التدريم من وجهة نظر معلمي المواد االجتماعية بالمرحلة المتوسرة ،رسالة
ماجستير ،الرياض ،جامعة الملك سعود ،كلية التربية.

 .109النابه ،نجاة ) : (1994واقع عملية اتخاذ القرار اإلداري على مستوى المدرسة بدولة
اإلمارات العربية المتحدة  ،رسالة الخليج العربي  ،الرياض  ،مكتب التربية العربي

لدول الخليج  ،ع  ، 49ص .94-53

 .110آل ناجي ،محمد ( :)2001األنمار القيادية ومدى فعاليتها للمشرفين التربويين في

اإلدارة العامة للتعليم بمنرقة عسير ،مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة قرر ،العدد

 ،20يوليو ص.25
 .111النخالة ،سمية ( :)2002ندوار المشرف التربوي في النمو المهني لمعلمي الرياضيات
في مرحلة التعليم األساسي بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.

 .112نشوان ،جميل ( :)2001إدار السلوك التنظيمي في منظومة اإلشراف التربوي بقطاع
غز  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسرين ،غزة.

 .113نشوان ،يعقوب ،ونشوان جميل (" :)1998نظام اإلشراف التربوي بمدارم وكالة الغو

الدولية بغزة في ضول الصكر اإلداري التربوي الحدي " ،مجلة البحوث والدراسات

التربوية الفلسطينية ،المجلد( )1العدد( )2ص(.)39-1

 .114و ازرة التخرير والتعاون الدولي الصلسريني( :)1997اإلصدار األول ،السلرة الورنية
الصلسرينية ،غزة.

 .115و ازرة التربية والتعليم ( :)2006دلي

مفاهيم اإلشراف التربوي ،المملكة العربية

السعودية.

 .116و ازرة التربية والتعليم العالي الصلسرينية ( :)2003الماد التدريبية لدلي
التربوي ،اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ،رام اهلل.
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اإلشراف

 .117و ازرة التربية والتعليم الصلسرينية ( :)1998الخطوط العريضة للمن اج الفلسطيني
اَلو .

 .118و ازرة التربية والتعليم الصلسرينية( :)1998خطة المن اج الفلسطيني اَلو  ،القدم،
مربعة المعارف.

 .119و ازرة التربية والتعليم( :)1996نشر رقم م ت ع  ، 1 /فلسرين.

 .120وكالة األمم المتحدة( :)2003دلي اَلونروا ،مكتب إعالم األونروا ،غزة.
 .121وكالة الغو

الدولية( :)2006إطار ضمان الجود الخاص بمدارس اَلونروا ،الجزل

األول ،الدليل ،الرياسة العامة ،عمان.
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املالحـــــق
 ملحق ( :)1االستبانة في صورتها األولية. محلق ( :)2قائمة بأسماء السادة المحكمين. ملحق ( :)3االستبانة في صورتها النهائية. -ملحق ( :)4كتاب تسهيل مهمة الباحث.

ملحق ()1

االستبانة يف صورتها األولية

جامعة اَلزهر – غز
عماد الدراسات العليا

كلية التربية

قسم أصو التربية
حفظه  /ها هلل ،،،

سعاد الدكتور....................... : /

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
الموضوع /تحكيم اَلستبانة

تقوم الباحثة ب جرال دراسة ميدانية بعنوان " درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات

اإلشراف اإلبداعي وعالقت ا بالنمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا بوكالـة الغـوث فـي

محافظــات غــز " اسووتكماالً لمترلبووات الحصووول علووى درجووة الماجسووتير فووي نصووول التربيووة موون

جامعة األزهر.

ولتحقيق نهداف الدراسة صممت الباحثة األداة المرفقوة علمواً بوأن مجتموع الد ارسوة يتكوون

من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا بوكالوة الغوو الدوليوة بمحافظوات غوزة ،ونداة
الدراسة مكونة من استبانتين :األولى :عبارة عن استبانة موجهة إلى المعلمين للكشف عن درجوة

ممارسو ووة المختصو ووين التربو ووويين لإلش و وراف اإلبو ووداعي وتتكو ووون مو وون ثالثو ووة مجو وواالت هو ووي (الزيو ووارة

الصصية– القرالات الموجهة -الدورات التدريبية).

نمووا االسووتبانة الثانيووة فهووي اسووتبانة تصووف واقووع النمووو المهنووي لمعلمووي المرحلووة األساسووية

الوودنيا وتتكووون موون نربعووة مجوواالت هووي (التخرووير – ر اريووق التوودريم -ضووبر الصووف وادارتووه –

التقنيات التعليمية التعلمية – التقويم).

وتتشو وورف الباحثو ووة باختيو ووار سو ووعادتكم ضو وومن هييو ووة التحكو وويم آمل و وةً مو وون سو ووعادتكم التكو وورم

بتحكيمهووا وابوودال ال ورني فووى موودى مناسووبتها للمجووال الووذي ندرجووت فيووه ،وكووذلك وضوووح الصووياغة

وسالمتها ،واجرال ني تعديالت ترونها مناسبة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

الباحثة /إيمان علي أحمد الكومي
جوا رقم0592905797/
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(√

) أمام اإلجابة المناسبة لك بند:

أوَلً  :بيانات عامة  -:ضع إشار
 ،ننثى (
 :ذكر ( )
 -1الجنـــس

).

 -2المؤه العلمي  :بكالوريوم فأقل ( )  ،ماجستير فأعلى ( ).

 -3عدد سنوات الخبر :نقل من  5سنوات( ) ،من 5إلى  10سنوات( ) ،نكثر من 10سنوات( ).
آداب ( ).

 -4التخصص في الثانوية العامة :علوم ( )
ثانياً  :فقرات اَلستبانة -:

أرجو قراء ك بند مما يلي بدقة ثم تحديد درجة توفر الممارسة من وج ة نظرك بوضع ( √) في

العمود المناس أمام ا-:

اَلستبانة اَلولى :استبانة موجهة إلى المعلمين لمعرفة ما يمارسه المختص التربوي من نساليب
إشرافية إبداعية في (الزيارة الصصية – القرالات الموجهة – الدورات التدريبية).
م

رأي احملكمني

الفقرات

منتمية

المجا اَلو  :الزيارات الصفية:
.1

يزودن ووي المخ ووتص الترب وووي بع وودة نفك ووار إبداعي ووة ح ووول ال وودرم قب وول
الزيارة.

.2

يشجعني على تربيق رريقة تدريم حديثة.

.3

يتيح لي الصرصة إلبدال رنيي في الدرم دون تخوف.

.4

يتيح لي الصرصة لتجريب األفكار التربوية الجديدة.

.5
.6

يقترح على حلوالً لبعض المشكالت التي قد تواجهني نثنال الزيارة.
يشخص لي المشكالت والمعوقات التي تحد من عملية التعلم.

.7

يوضح لي بعض مواضع الغموض في مقترحاتي.

.8

يح وورص عل ووى رص وود جمي ووع المواق ووف التربوي ووة التعلمي ووة داخ وول غرف ووة

.9

يعزز لدى الثقة بالقدرة على االبداع واالبتكار.

الصف.

 .10يسجل لي عبارات تشجيعية في نهاية الزيارة لتصجير راقاتي الكامنة.
المجا الثاني :القراءات الموج ة:
عن موضوعات تساعد على تنميتي تربوياً.

.1

يشجعني في البح

.2

يزودن ووي بع وودد مناس ووب م وون القو ورالات الموجه ووة الهادف ووة خ ووالل الع ووام
الدراسي.

.3

يرل و ووب من و ووي التنوي و ووع ف و ووي موض و وووعات القو و ورالة حس و ووب المس و ووتجدات
التربوية.
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غري منتمية

مناسبة

غري مناسبة

.4

يس و ووتخدم ر و وورق مختلص و ووة إليص و ووال القو و ورالات إل و ووى المعلم و ووين كالبري و وود
اإللكتروني نو النشرات التربوية.

.5

يزودني بالتجارب اإلبداعية السابقة ليستصيد منها المعلمين اآلخرين.

.6

يشووجعني علووى اعتبووار المشووكالت الشووايعة التووي اعتوورض لهووا فوورص

.7

يختووار موضوووعات الق ورالات بنووال علووى المشووكالت المتوقعووة التووي قوود

للتعلم.

تصادف المعلمين.
.8

يقووودم شو وورحاً مصص و والً للق و ورالات التو ووي يزودنو ووي بهو ووا كلمو ووا سو وومحت لو ووه
الصرصة.

المجا الثالث :الدورات التدريبية:
.1

يستخدم جلسات العصف الذهني في الدورات التي يقدمها.

.2

يعدل من نسلوب التدريب عند مواجهة المواقف الرارية.

.3

يتبادل معي األدوار نثنال الدورة التدريبية لتحقيق التعلم المتبادل.

.4

يخرر المختص التربوي إلكساب المعلمين الجديد من المهارات

.5

يراعي رغبات المعلمين واحتياجاتهم عند اقتراح برامج تدريبية.

.6

يه وودف م وون خ ووالل ال وودورات إل ووى زي ووادة ق وودرة المعلم ووين عل ووى التصكي وور
المبدع لمواجهة مشكالتهم المستقبلية.

.7

يوودعوني إلووى المشوواركة فووي تنصيووذ عوودد مناسووب موون الوودورات التدريبيووة
خالل العام الدراسي.

.8

يشجعني على ررح األسيلة المثيرة للتصكير.

.9

يحثني على اثبات الذات من خالل الدورات التدريبية.

 .10يخرو و وور المهو و ووارات المسو و ووتهدفة بنو و ووال علو و ووى الخب و و ورات السو و ووابقة لو و وودى
المعلمين.
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اَلسـتبانة الثانيـة :النموو المهنوي لمعلموي المرحلووة األساسوية الودنيا وتتكوون مون نربعوة مجوواالت
هووي( :التخرووير – مهووارة تربيووق ر اريووق التوودريم المناسووبة -ضووبر الصووف وادارتووه – مهووارات
استخدام تقنيات التعليم).
م

درجة توفر القدرة

الفقرات

كبرية

المجا اَلو  :التخطيط:
.1

نسووتريع توضوويح األهووداف العامووة للم وواد التووي يووتم تدريسووها فووي

.2

نقو وووم ب عو ووداد خرو ووة التو وودريم (اليوميو ووة ،األسو ووبوعية ،الصصو وولية)

المرحلة األساسية الدنيا.
بصورة صحيحة.

.3

نواجه المواقف التعليمية بثقة عالية.

.4

ننصذ الدروم وفق التخرير المعد.

.5

نصيغ نهداف سلوكية على نحو إجرايي قابل للقيام.

.6

نتقن نهداف سلوكية في المجال المعرفي.

.7

نتقن صياغة نهداف سلوكية في المجال المهاري.

.8

نتقن صياغة نهداف سلوكية في المجال الوجداني.

.9

نستريع ربر األهداف التدريسية بخبرات التالميذ.

.10

نشارك في صياغة نماذج تحليل خرر تدريسية.

.11
.12

نراعي الصروق الصردية بين الرلبة وفقاً لألسم التربوية.
نعد خرة لألنشرة الالصصية.

.13

نشارك في وضع خرر عالجية لتحسين مستوى التالميذ.

.14

يوجهني لتنظيم محتوى الدرم بصورة منرقية تيسر تعلمه.
المجا الثاني :م ار تطبيق طرائق التدريس المناسبة:

.1

استخدام الررايق التعليمية التصاعلية في التعليم.

.2

نختار الرريقوة التعليميوة المناسوبة بهودف الوصوول بالتالميوذ إلوى
مستوى اإلتقان.

.3

نرب ووق نم وواذج التعل وويم الت ووي نثبت ووت نجاحه ووا م ووع تالمي ووذ المرحل ووة
األساسية.

.4

استخدام ررايق تدريم متنوعة لتحقيق نهداف الدرم.

.5

نربر إلوى حود بعيود محتووى الموادة العمليوة للودرم بحيواة التالميوذ

.6

نتقن تعليم التالميذ كيف يتعلمون نكثر من الخرر والتلقين.

اليومية.
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متوسطة

ضعيفة

غري متوفرة

.7

نحورص علوى تبووادل الخبورات بر اريووق التودريم موون خوالل توجيووه
األقران.

.8

نرل ووع عل ووى لنشو ورات التعليمي ووة الهادف ووة لتحس ووين فاعلي ووة ر اري ووق

.9

نش ووترك ف ووي تنظ وويم دورات تدريبي ووة للمعمل ووين ف ووي مج ووال ر اري ووق

التدريم.
التدريم.

.10

يزودنو ووي بمواقو ووع انترنو ووت مو وون شو ووأنها نن تزيو وود ارالعو ووي بمهو ووارة
اختيار ررايق التدريم المناسبة واستخدامها.

.11

نراعي الصروق الصردية بين التالميذ نثنال عملية التدريم.

.12

نتنو وواقة مو ووع زماليو ووي فو ووي ر اريو ووق التو وودريم المتبعو ووة مو وون قب و وول

.13

نسعى إلى االبتكار واالبداع في مجال التدريم.

المعلمين نثنال االجتماعات واللقالات.
المجا الثالث :ضبط الصف وادارته

.1

نستريع تحديد السلوك الذي يجذب انتباه رلبتي نثنال التعلم.

.2

استخدام التعزيز بأنواعه إلثارة دافعية رلبتي.

.3

لو وودى القو وودرة علو ووى اكتشو وواف الرلبو ووة الموهو وووبين وبريو ووي الو ووتعلم
ومساعدتهم.

.4
.5

نسعى جاهداً لتجميل البيية الصصية إلثارة اهتمام رلبتي للتعلم.

نرلووع علووى نسوواليب مسوواعدة الرلبووة الووذي يعووانون موون مشووكالت

مثل الخجل ،الخوف ،العدوانية ،النسيان.
.6

نسو ووتريع ترجمو ووة نظريو ووات الو ووتعلم إلو ووى سو وولوكيات داخو وول غرفو ووة

.7

كثو ورة ارالع ووي وقرالت ووي الحو ورة س وواعدتني عل ووى تنمي ووة اتجاه ووات

الصف.

الرلبة نحو االنضبار الذاتي.
.8

استخدم نسلوب التعاقد السلوكي الستثارة دافعية الرلبة.

.9

يشووجعني علووى حضووور الملتقيووات العلميووة سوواعدني علووى تقبوول
سلوك الرلبة وفق خصايصهم النمايية.

.10

يحثني على استخدام استراتيجيات تعديل السلوك بشكل بسير.

.11

نوظف التواصل غير اللصظي في معالجة نخرال الرلبة.
المجا الرابع :م ار استخدام تقنيات التعليم:

.1

نتابع المستحدثات التكنولوجية لالستصادة منها في عملية التعليم.

.2

نحرص على حضور دورات ذات العالقة بالتقنيات التعليمية.
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.3

نوظف تقنيات التعليم المناسبة للمادة التعليمية.

.4

نستخدم السبورة (العادية – الذكية) بالصورة المثلى.

.5

نتخ ووذ االجو ورالات الالزم ووة لتربي ووق قواع وود األم وون والس ووالمة عن وود
استخدام تقنيات التعليم.

.6

استخدم الحاسوب في عملي بشكل بسير دون مشاكل.

.7

نوظف الكتاب المدرسي بصعالية حسب ما يحتاج منه الرالب.

.8

نشارك في ورشات عمل لتصميم الوسايل التعليمية وانتاجها.

.9

نكتسب مهارة استخدام تقنيات التعليم.

.10

نسعى لزيارة مركز الوسايل بالمنرقة لالستصادة منه باستمرار.

.11

نسوواهم فووي توووفير الوس ووايل واألجهووزة التعليميووة السووتخدامها ف ووي
التدريم.

.12

نحدد مدى فعالية وسيلة ما في موقف تعليمي محدد.
المجا الخامس :م ار تقويم التالميذ:

.1

العمل بشكل تعاوني يساعدني على تحديد نهداف عملية التقويم
في تحسين العملية التعليمية.

.2

نستخدم نساليب التقويم المتنوعة لمراعاة الصروق الصردية.

.3

نستريع بنال االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصصات.

.4

نؤمن بضرورة متابعة تصحيح الواجبات المنزلية للتالميذ.

.5

نستريع تحليل نتايج االختبارات وتحديد نقار القوة والضعف.

.6

نربق برامج عالجية للتالميذ ضعاف التحصيل.

.7

وال علوو ووى نتوو ووايج االختبو و ووارات
نح و وودد نق و ووار ضوو ووعف التالميو و ووذ بنوو و ً
التشخيصية.

.8

نحو و وورص علو و ووى االحتصو و وواظ بسو و ووجل تصو و وونيف الرو و ووالب بحسو و ووب
تحصيلهم.

.9

قرالاتووي المتنوعووة هيووأت لووي الصرصووة لتكوووين بنووك نسوويلة حووول

.10

لدى قدرة على توجيه األسيلة المتنوعة داخل الصف.

.11

نشارك في تقويم منهاج المرحلة األساسية الدنيا.

المبح .
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ملحق ()2
أعضاء جلنة التحكيم

م

اسم عضو جلنة التحكيم

مكان العمل

.1

د .رايد حسين الحجار

جامعة األقصى

.2

د .رندة عيد شرير

جامعة األقصى

.3

ن .د .زياد علي الجرجاوي

جامعة القدم المصتوحة

.4

د.عبد السالم محمد نصار

غير متصرغ جامعة القدم المصتوحة

.5

د .فايز علي األسود

جامعة األزهر

.6

د .فايز كمال شلدان

الجامعة اإلسالمية

.7

ن.د .فؤاد علي العاجز

الجامعة اإلسالمية

.8

د .كامل عبد الصتاح نبو شملة

وكالة الغو الدولية

.9

د .لينا زياد اصبيح

غير متصرغ الجامعة اإلسالمية

.10

ن.محمد خليل نبو هاشم

وكالة الغو الدولية غزة

.11

د .محمد عثمان اآلغا

الجامعة اإلسالمية

.12

د .محمد هاشم آغا

جامعة األزهر

.13

د .محمود إبراهيم خلف اهلل

جامعة األقصى

.14

د .محمود عبد المجيد عساف

و ازرة التربية والتعليم العالي

.15

د .ناجي رجب سكر

جامعة األقصى
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ملحق ()3
االستبانة يف صورتها النهائية
جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كليــــــــة التربيــــــة
قسم أصول التربيـــة
اَلخ /ت الفاض /
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تقوم الباحثة بدراسة ميدانية كمترلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في نصول التربية
من جامعة األزهر بعنوان" :درجة ممارسة المختصين التربويين لكفايات اإلشراف اإلبداعي
وعالقت ا بالنمو الم ني لمعلمي المرحلة اَلساسية الدنيا بوكالة الغوث في محافظات غز "
ولتحقيق ذلك قامت الباحثة ب عداد األداة المرفقة المكونة من استبانتين ،اَلولى /استبانة موجهة
إلى المعلمين للكشف عن درجة ممارسة المختصين التربويين لإلشراف اإلبداعي ،وتتكون من
ثالثة مجاالت هي( :الزيارة الصصية– القرالات الموجهة -الدورات التدريبية).
نما االستبانة الثانية فهي استبانة تصف واقع النمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا
وتتكون من خمسة مجاالت هي( :التخرير – ررايق التدريم -ضبر الصف وادارته –
التقنيات التعليمية التعلمية – التقويم).
لذا يرجى التكرم باإلجابة عن جميع الصقرات المبينة بوضع عالمة ( × ) في المكان الذي يوافق
وجهة نظركم ضمن مجاالت االستبانة بصدق وموضوعية ،علماً بأن المعلومات التي سوف
تحصل عليها الباحثة ستكون في سرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البح

العلمي فقر .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

الباحثة /إيمان علي أحمد الكومي
جوا رقم0592905797/
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أوَلً  :بيانات عامة  -:ضع إشار ( √ ) أمام اإلجابة المناسبة لك بند:
 ،ننثى ( ).
ذكر ( )
 -5الجنـــس:
 -6المؤه العلمي  :بكالوريوم فأقل ( )  ،ماجستير فأعلى ( ).

 -7عدد سنوات الخدمة :نقل من  5سنوات( ) ،من 5إلى  10سنوات( ) ،نكثر من 10سنوات( ).
آداب ( ).

 -8التخصص في الثانوية العامة  :علوم ( )
ثانياً  :فقرات اَلستبانة -:

يرجى التكرم بقراء ك بند مما يلي بدقة ثم تحديد درجة التوافر من وج ة نظرك بوضع (× ) في

العمود المناس أمام ا

اَلستبانة اَلولى :استبانة موجهة إلى المعلمين لمعرفة ما يمارسه المختص التربوي من نساليب

إشرافية إبداعية في (الزيارة الصصية – القرالات الموجهة – الدورات التدريبية).
م

درجة التوافر

الفقرات

كبري ة جداً

المجا اَلو  :الزيارات الصفية:
.1

يزودنووي المخووتص التربوووي بعوودة نفكووار إبداعيووة حووول الوودرم
قبل الزيارة الصصية.

.2

يشجعني على تربيق ررق تدريم حديثة.

.3

يتيح لي الصرصة إلبدال رنيي في الدرم دون تحرج.

.4

يتيح لي الصرصة لتجريب األفكار التربوية الجديدة.

.5

يش ووجعني عل ووى اقتو وراح حل ووول ل ووبعض المش ووكالت التوووي ق وود
تواجهني نثنال الزيارة الصصية.

.6

يساعدني في تشخيص المشوكالت والمعوقوات التوي تحود مون

.7

يوضح لي بعض مواضع الغموض في مقترحاتي اإلبداعية.

.8
.9

عملية التعلم.

يرصد جميع المواقف التربوية داخل غرفة الصف.
يعزز لدي الثقة بالقدرة على اإلبداع واالبتكار.

 .10يسو ووجل لو ووي عبو ووارات تشو ووجيعية فو ووي نهايو ووة الزيو ووارة إلرو ووالق
راقاتي الكامنة.
 .11يزودني بتغذية راجعة بنالة تسهم في فتح آفاق تعلم جديدة
المجا الثاني :القراءات الموج ة:
.1

يشجعني علي البح

عن موضوعات تساعد على تنميتي مهنياً.
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كبرية

متوسطة

ضعيفة

ضعيف جداً

.2

يزودنووي بعوودد مناسووب موون الق ورالات الموجهووة الهادفووة خووالل
العام الدراسي.

.3

يرل و و ووب من و و ووي التنوي و و ووع ف و و ووي موض و و وووعات القو و و ورالة حس و و ووب

.4

يسو و ووتخدم رو و وورق مختلصو و ووة إليصو و ووال الق و و ورالات لو و ووي كالبريو و وود

المستجدات التربوية.

اإللكتروني نو النشرات التربوية وغيرها.
.5

يزودني بالتجارب اإلبداعية السابقة ألستصيد منها.

.6

يشوجعني علوى اعتبوار المشووكالت الشوايعة التوي نتعورض لهووا
كصرص للتعلم.

.7

يختووار موضوووعات الق ورالات بنووال علووى المشووكالت المتوقعووة

.8

يقوودم شوورحاً مناسووباً للق ورالات التووي يووزود بهووا المعلمووين كلمووا

.9

يقدم خرة واضحة للقرالة الموجهة ذات العالقة تعتمود علوى

التي قد تصادف المعلمين كأسام للنشار اإلبداعي.

سمحت له الصرصة.
إرالق اإلبداع

المجا الثالث :الدورات التدريبية:
.1

يستخدم جلسات العصف الذهني في الدورات التي يقدمها.

.2

يعدل من نسلوب التدريب عند مواجهة المواقف الرارية.

.3

يتب ووادل معوووي األدوار نثن ووال ال وودورة التدريبي ووة لتحقي ووق ال ووتعلم

.4

يخرر إلكساب المعلمين الجديد من المهارات التدريسية

.5

ي ارعو ووي رغبو ووات المعلمو ووين واحتياجو وواتهم عنو وود اقت و وراح ب و ورامج

المتبادل.

تدريبية.
.6

ينم و ووي ق و وودرة المعلم و ووين عل و ووى التصكي و وور اإلب و ووداعي لمواجهو و ووة
مشكالتهم المستقبلية من خالل الدورات التدريبية.

.7

يوودعوني إلووى المشوواركة فووي تنصيووذ عوودد مناسووب موون الوودورات
التدريبية خالل العام الدراسي.

.8

يشجعني على ررح األسيلة المثيرة للتصكير.

.9

يحثني على إثبات الذات من خالل الدورات التدريبية.

 .10يخرر المهارات المستهدفة بنوال علوى الخبورات السوابقة لودى
المعلمين.
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اَلستبانة الثانية :النمو المهني لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا وتتكون من خمسة مجاالت

هي( :التخرير – مهارة تربيق ررايق التدريم المناسبة -ضبر الصف وادارته – مهارات
استخدام تقنيات التعليم  -التقويم).
م

درجة التوافر

الفقرات

كبري ة جداً

المجا اَلو  :التخطيط:
.1

نستريع توضيح األهداف العاموة للموواد التوي يوتم تدريسوها
في المرحلة األساسية الدنيا.

.2

نقوم ب عداد خرة التدريم (اليومية ،األسبوعية ،الصصلية)
بصورة صحيحة.

.3

نواجه المواقف التعليمية بثقة عالية.

.4

ننصذ الدروم وفق التخرير المعد مسبقاً.

.6

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال المعرفي بشكل صحيح.

.8

نصوويغ نهوودافاً سوولوكية فووي المجووال الوجووداني ذات عالقووة

.9

نستريع ربر األهداف التدريسية بخبرات الرلبة.

.5

نصيغ نهدافاً سلوكية على نحو إجرايي قابلة للقيام.

.7

نصيغ نهدافاً سلوكية في المجال المهاري بشكل مباشر.
باهتمامات الرلبة.

 .10نشارك في صياغة نماذج تحليل خرر تدريسية.
 .11نراعي الصروق الصردية بين الرلبة وفقاً لألسم التربوية.
 .12نعد خرة لألنشرة الالصصية.
.13

نشارك في وضع خرر عالجية لتحسين مستوى الرلبة الدراسي.

 .14ننظم محتوى الدرم بصورة منرقية تيسر تعلمه.
المجا الثاني :تطبيق طرائق التدريس المناسبة:
.1

نستخدم الررايق التعليمية التصاعلية في التعليم.

.2

نختار الرريقة التعليمية المناسوبة بهودف الوصوول بالرلبوة
إلى مستوى اإلتقان.

.3

نربو ووق نمو وواذج التعلو وويم التو ووي نثبتو ووت نجاحهو ووا مو ووع رو ووالب
المرحلة األساسية.

.4

نستخدم ررايق تدريم متنوعة لتحقيق نهداف الدرم.

.5

نربر محتوى المادة التعليمية للدرم بحياة الرلبة اليومية.

.6

نعلم الرلبة كيف يتعلمون نكثر من الحصظ والتلقين.
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كبرية

متوسطة

ضعيفة

ضعيف جداً

.7

نحوورص علووى تبووادل الخبورات بر اريووق التوودريم موون خووالل
توجيه األقران.

.8

نرل ووع عل ووى النشو ورات التعليميو ووة الهادف ووة لتحس ووين فاعليو ووة

.9

نشو ووترك فو ووي تنظو وويم دورات تدريبيو ووة للمعلمو ووين فو ووي مجو ووال

ررايق التدريم.
ررايق التدريم.

 .10نتووابع مواقووع انترنووت موون شووأنها نن تزيوود اهتمووامي بمهووارة
اختيار ررايق التدريم المناسبة واستخدامها.
 .11نتنوواقة مووع زماليووي فووي ر اريووق التوودريم المتبعووة مون قبوول
المعلمين نثنال االجتماعات واللقالات التربوية.
 .12نسعى إلى االبتكار واإلبداع في مجال اختيار ررايق التدريم.

المجا الثالث :ضبط الصف وادارته
.1

نستريع تحديد السلوك الذي يجذب انتباه رلبتي نثنال التعلم.

.2

نستخدم التعزيز بأنواعه إلثارة دافعية رلبتي.

.3

نساعد الرلبة ذوي االحتياجات الخاصة في تلبية احتياجاتهم.

.4

نس ووعى جاه ووداً لجع وول البيي ووة الص ووصية نكث وور تحصيو و اًز إلث ووارة

.5

نربق نساليب لمساعدة الرلبة الذين يعانون من مشكالت

اهتمام رلبتي للتعلم.

مثل (الخجل ،الخوف ،العدوانية ،النسيان).
.6

نستريع ترجمة نظريات التعلم إلى سلوكيات داخل غرفة الصف.

.7

نقو و نر بع ووض القو ورالات الحو ورة الت ووي تس وواعدني عل ووى تنمي ووة

.8

نستخدم نسلوب التعاقد السلوكي الستثارة دافعية الرلبة.

.9

نحوورص علووى حضووور الملتقيووات العلميووة التووي تنمووي لوودي

اتجاهات الرلبة نحو االنضبار الذاتي.

التقبل لسلوك الرلبة وفق خصايصهم النمايية.
 .10نستخدم استراتيجيات تعديل السلوك بشكل فاعل.
 .11نوظف التواصل غير اللصظي في معالجة نخرال الرلبة.
المجا الرابع :استخدام تقنيات التعليم:
.1

نتابع المستحدثات التكنولوجية لالستصادة منها في عملية التعليم.

.2

نحرص على حضور دورات ذات العالقة بالتقنيات التعليمية.

.3

نوظ ووف تقني ووات التعل وويم المناس ووبة للم ووادة التعليمي ووة حس ووب

الحاجة لها.
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.4

نستخدم السبورة (العادية – الذكية) بصورة فاعلة.

.5

نتخووذ اإلج ورالات الالزمووة لتربيووق قواعوود األموون والسووالمة
عند استخدام تقنيات التعليم.

.6

استخدم الحاسوب في عملي بسهولة.

.7

نوظ و ووف الكت و وواب المدرس و ووي بصعالي و ووة حس و ووب م و ووا يحتاج و ووه

.8

نشو ووارك فو ووي ورشو ووات عمو وول لتصو ووميم الوسو ووايل التعليميو ووة

الرالب.

وانتاجها.
.9

نكتسووب مهووارات جديوودة فووي اسووتخدام تقنيووات التعلوويم موون
حين آلخر

 .10نسو ووعى لزيو ووارة مركو ووز الوسو ووايل بالمنرقو ووة لالسو ووتصادة منو ووه
باستمرار.

 .11نسوواهم فووي توووفير الوسووايل واألجهوزة التعليميووة السووتخدامها
في التدريم.
 .12نحدد مدى فعالية وسيلة ما في موقف تعليمي محدد.
المجا الخامس :تقويم الطلبة:
.1

نح وودد نه ووداف عملي ووة التق ووويم ف ووي مج ووال تحس ووين العملي ووة
التعليمية.

.2

نستخدم نساليب التقويم المتنوعة لمراعاة الصروق الصردية.

.3

نصمم االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصصات.

.4

نتابع الواجبات المنزلية للرلبة ونصححها.

.5

نحلل نتايج االختبارات لتحديد نقار القوة والضعف.

.6

نربق برامج عالجية للرلبة ضعاف التحصيل.

.7

وال عل ووى نت ووايج االختب ووارات
نح وودد نق ووار ض ووعف الرلب ووة بن و ً
التشخيصية.

.8

نحتصظ بسجل تصنيف الرلبة بحسب تحصيلهم.

.9

تهي ووئ ل ووي قرالات ووي المتنوع ووة الصرص ووة لتك وووين بن ووك نس وويلة
حول المبح .

 .10نوجه نسيلة متنوعة للرلبة داخل غرفة الصف.
 .11نشارك في تقويم منهاج المرحلة األساسية الدنيا.
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ملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة الباحث
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