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  : تشیر نتائج الدراسة إلى اآلتي :     ملخص نتائج الدراسة 
ـــــوي   -١ ـــــًة بـــــآراء المعلمـــــین لمهـــــام اإلشـــــراف الترب ـــــى قلـــــیًال مقارن   اســـــتجابة المشـــــرفین التربـــــویین أعل

دراكهــم للمهـــام التـــي یقـــوم بهـــا المشـــرف التربـــوي المتعلقــة بـــالنمو المهنـــي ویعـــزى ذلـــك ل      ٕ   فهمهـــم وا
 . أكثر من إدراك المعلمین لهذه المهام      

  عــــدم دعــــم المشــــرفین التربــــویین للمعلمــــین فــــي االلتحــــاق بكلیــــات التربیــــة ومواصــــلة الدراســــات   -٢
  مــــن أجــــل  العلیـــا لمــــدى تحقـــق مهــــام اإلشـــراف التربــــوي المتعلقـــة بــــالنمو المهنـــي والنهــــوض بـــه     
  .تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة التعلمیة برمتها      

  مراعــاة البســاطة وعــدم التكلــف فــي عالقــة المشــرفین التربــویین مــع المعلمــین وتشــجیع المعلمــین  -٣
  الجــــدد وتعــــدیل آرائهــــم بأســــلوب موضــــوعي ومســــاعدته فــــي تحمــــل المســــئولیة ویتقبــــل أفكــــارهم      
  اهمة المشـــرف التربـــوي فـــي النمـــو المهنـــي مـــن خـــالل تنظـــیم ورش العمـــل للمعلمـــین الجـــدد مســـ -٤ . ومقترحاتهم      
  وعقـــــد المشــــــاغل لتحلیــــــل المـــــواد الدراســــــیة وصــــــیاغة األهــــــداف التربویـــــة وتأكیــــــد مبــــــدأ تبــــــادل      
  وقـــد وجـــد أن المشـــرف التربـــوي ال یعـــد نشـــرات لمتابعـــة المســـتجدات . الخبـــرات بـــین المعلمـــین      
ـــــد العلم        یـــــة والمهنیـــــة وال یشـــــجع المعلمـــــین علـــــى االلتحقـــــاق بالدراســـــات العلیـــــا ، وال یســـــعى لعق
ــــــاج الوســــــائل       ــــــدامى ، وكــــــذلك ال یســــــهم فــــــي تنظــــــیم ورش ومشــــــاغل إلنت   دورات للمعلمــــــین الق
 . التعلیمیة      

  ســــعي المشــــرف التربـــــوي علــــى تأكیــــد العالقـــــات اإلنســــانیة مــــع المعلمـــــین مــــن خــــالل مراعـــــاة   -٥
  البســــاطة وعــــدم التكلیــــف مــــع المعلمــــین ، وتقــــدیم التشــــجیع للمعلمــــین عامــــة وللجــــدد خاصــــة ،      
  وتعـــدیل أخطـــائهم باســـلوب موضـــوعي ومســـاعدتهم علـــى تحمـــل المســـئولیة وبـــذل الجهـــد ألداء      
  مهمتـــــه بــــــإخالص ، ویعمــــــل علــــــى تقبــــــل أفكـــــارهم ومقترحــــــاتهم مبتعــــــدًا عــــــن أســــــلوب تصــــــاید      
  وقــــد وجــــد أن المشــــرف التربــــوي ال یبــــدي تعاونــــًا مــــع المعلمــــین فــــي تطــــویر بــــرامج  .األخطــــاء     
  التــدریب أثنــاء الخدمــة ، وكــذلك ال یســعى لتحســین العالقــة بــین الطلبــة والمعلمــین ، وال یشــارك      
  فــي اجتماعــات أولیــاء األمــور داخــل المدرســة ، وال یعمــل علــى تبصــیر المســئولین علــى أحــوال      
 .علمین ومشكالتهم الم     

  قیــام المشـــرفین التربـــویین بتبصــیر المعلمـــین بأهـــداف المنــاهج الفلســـطینیة الجدیـــدة والســـعي وراء  -٦
  تحلیلهـــا واشـــتقاق األهـــداف الســـلوكیة منهـــا ، ویعقـــد النـــدوات فـــي كیفیـــة تحقـــق أهـــداف المنـــاهج      
 .الفلسطینیة الجدیدة      

  اهج الجدیــــدة بواقــــع الحیـــــاة بتقــــدیم النصــــح واإلرشـــــاد  ســــعي المشــــرف التربـــــوي علــــى ربــــط المنـــــ -٧
  للمعلمــــــین نحــــــو توظیــــــف أســــــالیب التــــــدریس المناســــــبة وتقــــــدیم االقتراحــــــات لتحســــــین أســــــالیب      
  وقــــــد وجــــــد أن المشــــــرفین التربــــــویین ال یطلعــــــون المعلمــــــین علــــــى أهــــــم االتجاهــــــات . التــــــدریس     
  . المعاصرة في التدریس    

ـــــام المشـــــرف ال -٨  ـــــة المناســـــبة قی ـــــار الوســـــیلة التعلیمی ـــــوي بإرشـــــاد المعلمـــــین علـــــى أســـــس اختی   ترب
  وقـــد . لمســـتوى الطلبـــة وتـــوجیههم إلـــى األنشـــطة التربویـــة المناســـبة إلشـــباع میـــولهم وحاجـــاتهم      
  لـــوحظ عـــدم قیـــام المشـــرفین التربـــویین بتــــدریب المعلمـــین علـــى كیفیـــة إعـــداد الوســـیلة المناســــبة      
  . تها وكذلك صیان     

  قیـــام المشـــرف التربـــوي بتنظـــیم زیـــارات للفصـــول بـــدف تقیـــیم عمـــل المعلـــم والســـعي وراء الكشـــف    -٩
  وقـــد أن المشـــرف ال یقـــیم المعلمـــین فـــي ضـــوء . عـــن جوانـــب الضـــعف وكیفیـــة التغلـــب علیهـــا      
  .مــــــــادتهم العلمیـــــــــة فقـــــــــط ، وال یوظــــــــف نتـــــــــائج عملیـــــــــة التقــــــــویم فـــــــــي التطـــــــــویر والتحســـــــــین      
  جــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین أفــراد عینــة المعلمــین والمشــرفین التربــویین فیمــا یتعلــق و  -١٠

  .  بأهمیـــــة مهــــــام اإلشــــــراف التربــــــوي بفلســــــطین وذلـــــك لصــــــالح مجموعــــــة المشــــــرفین التربــــــویین      
  عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین أفــــراد عینــــة المعلمــــین ألهمیــــة مهــــام اإلشــــراف  -١١

  .وي وفقًا للمؤهل التربوي الترب     
  عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین أفـــراد عینـــة المعلمـــین ألهمیـــة مهـــام اإلشــــراف  -١٢ 

  .  التربوي وفقًا لسنوات الخبرة في التدریس      
  عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین أفـــراد عینـــة المشـــرفین التربـــویین ألهمیـــة مهـــام -١٣ 

  .بوي وفقًا للمؤهل التربوي اإلشراف التر      
  وجـــــود فـــــروق ذات داللــــــة إحصـــــائیة بـــــین أفــــــراد عینـــــة المشـــــرفین التربــــــویین ألهمیـــــة مهــــــام  -١٤ 

  مقارنــــــًة ) ١٠-٥(اإلشــــــراف التربــــــوي وفقــــــًا لســــــنوات الخبــــــرة وذلــــــك لصــــــالح متوســــــطي الخبــــــرة      



 ٣

  مقارنــًة ) ١٠-٥(وســطة ، وكــذلك وجــود فــروق لصــالح الخبــرة المت) ٥أقــل مــن (بــالخبرة القلیلــة      
  . ، وعـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق بـــــــي الخبـــــــرة القلیلـــــــة والطویلـــــــة ) ١٠أكثـــــــر مـــــــن (بــــــالخبرة الطویلـــــــة      

ــــى عــــاتق المشــــرفین  -١٥  ــــة الملقــــاة عل ــــت أهــــم الصــــعوبات فــــي كثــــرة األعبــــاء اإلداریــــة والفنی   تمثل
  ا للعـــاملین فـــي مجـــال التربـــویین ، وكـــذلك نقـــص اإلمكانیـــات المادیـــة والبشـــریة والحـــوافز بنوعیهـــ     
  اإلشـــــــراف التربـــــــوي ، وعـــــــدم كفایـــــــة الوقـــــــت ألداء العمـــــــل بشـــــــكل مرضـــــــي ، وعـــــــدم مشـــــــاركة      
  . المشرفین التربویین في وضع المناهج الفلسطینیة الجدیدة      

  أهـــم متطلبـــات التغییـــر اإلطـــالع علـــى كـــل مـــا یســـتجد فـــي العملیـــة اإلشـــرافیة بهـــدف االرتقـــاء    -١٦ 
  ة اإلشـــرافیة وتفعیــل مبـــدأ االتصــال والتواصـــل والتقــرب للمعلمـــین بتنفیــذ دروس توضـــیحیة  بالعملیــ    
  مــن قبــل المشــرفین التربــویین ، والــربط مـــع العــالم الخــارجي واالجتمــاع مــع المعلمــین بشـــكل دوري   
  

   :املقدمة 
العمل التربوي تهدف العملیة التربویة إلى أحداث النمو الشامل والمتكامل للفرد، حیث أطراف     

  .المشاركة في بلوغ األهداف والمتمثلة في الطالب والمعلم واإلدارة المدرسیة والمشرف التربوي 
یمانًا بضرورة المتابعة واإلشراف لكل عمل یتم التخطیط له ، وذلك ضمانًا لسالمة التنفیذ ،  ٕ وا

ا لها من دور محوري في تحسین وتحقیق األهداف ، فإنه ال بد من االهتمام بعملیة اإلشراف التربوي لم
  .وتطویر العملیة التعلیمیة التعلمیة والتي تؤدي بدورها إلى إنجاح العملیة التربویة وتحقیق أهدافها  

وباعتبار المعلم النواة األولى لتنفیذ وتحقیق األهداف المنشودة ، لذا كان من الضروري أن تقدم 
رشاده حتى یستطیع أن ی ٕ ن أولى الناس في القیام بهذه له المساعدة بنصحه وا ٕ حقق ما یسعى إلیه ؛ وا

المهمة هو المشرف التربوي الذي یعتبر القائد التربوي والمربي والمطور والمساعد للمعلم على فهم 
عداد البرامج التربویة ، وممارسة  ٕ األهداف ، والعمل على تحقیقها ، ووضع الخطط التعلیمیة ، وا

تقنیات التربویة ، والتنوع في أسالیب التدریس ، وأدوات التقویم ،  األنشطة المدرسیة ، وتوظیف ال
والسعي نحو تحقیق النمو المهني للمعلمین ، وتذلیل ما یعترضه من صعوبات ، وذلك كله بهدف 
تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة ، واالرتقاء بمستواها نحو لتعدیل السلوك وبناء للقیم وتجسید 

  .فیها  لالتجاهات المرغوب
ویعتبر المشرف التربوي حامل للخبرات ومستشار وقائد میداني یقدم العون والمساعدة للمعلمین 
، ولكي یقوم المشرف التربوي بما یناط به ؛ ال بد أن تتوفر فیه الشخصیة القیادیة  واالستعداد العلمي 

لحجة واإلقناع والصبر وقوة والمهني و تعامله مع الجماعة بشكل الئق ، وال بد أن یتصف بالشجاعة وا
براز قدراتهم ورعایة  ٕ اإلرادة ، والمثابرة على العمل المستمر نحو مساعدة المعلمین على النمو المهني ، وا
ثارة دافعیتهم نحو التعرف على ما یستجد من طرائق وأسالیب تدریس ، وأكثر التقنیات  ٕ میولهم الخاصة وا

والتواصل مع الطلبة ، وتوظیف األسالیب الدیمقراطیة في  والوسائل مالئمة ، وترسیخ مبدأ االتصال
التعامل مع اآلخرین ، وأن یكون مخلصا ً صادقًا متمتعًا بالثبات االنفعالي والهدوء العاطفي ، متصفًا 

على تحسین المواقف  هببعد النظر والقدرة على التفكیر اإلبداعي واالبتكار العملي والمبادرة وكل ما یعین
  )١٩٨٦األفندي ، . ( التعلیمیة

والمشرف التربوي یؤدي دورًا مهمًا ورئیسًا في متابعة المعلمین وتوجیههم وتقیمهم في نهایة 
الموقف التعلیمي ، فهو یمثل مفتاحًا مساعدًا لهم لتطویر أسالیب التدریس وبناء الثقة والكفایات 

دي أو اإلكلینیكي الذي یحاول والمشرف التربوي هو كالطبیب العیا) . ١٩٧٣، Stones(التدریسیة 
    )  ١٩٨٢،  Henry(تحسین عملیة التدریس 



 ٤

ولقد الحظ الباحث من خالل خبرته كمعلم وعمله كمشرف تربوي سابقًا ونائب فني حالیًا أن 
وجهات نظر المشرفین التربویین نحو المعلمین وأسالیب متابعتهم قد تختلف إلى حد ما من مشرف 

المنهاج الفلسطیني الجدید ، وذلك فیما یتعلق ببعض الجوانب مثل عدد آلخر خاصة في ظل تطبیق 
الزیارات األسبوعیة ،  والبقاء مع المعلم داخل الغرفة الصفیة ، واإلطالع على دفتر التحضیر وتسجیل 

  . بعض المالحظات والتدخل في حصة المعلم 
  : مشكلة الدراسة     :  دیدها كاآلتي ومما سبق برزت لدى الباحث مشكلة الدراسة الحالیة التي یمكن تح

تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغییر في 
ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر كل من المشرفین التربویین والمعلمین بمحافظة 

  :ت اآلتیةطرح التساؤال تمثلت مشكلة الدارسة الحالیة فيغزة ، حیث 
 ما مهام اإلشراف التربوي ؟  .١
 ما واقع اإلشراف التربوي في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة ؟    .٢
ـــة هـــل توجـــد فـــروق   .٣ بـــین كـــل مـــن عینـــة  )  ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى دالل

 المعلمین والمشرفین التربویین فیما یتعلق بأهمیة مهام اإلشراف التربوي بفلسطین  ؟
بـین أفـراد عینـة المعلمـین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى داللـة هل توجد فروق  .٤

 ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل التربوي  ؟ 
بـین أفـراد عینـة المعلمـین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى داللـة هل توجد فروق  .٥

 سنوات الخبرة في التدریس ؟ ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا ل
بـین أفـراد عینـة المشـرفین  ) ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة هل توجد فروق  .٦

 التربویین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل التربوي ؟ 
بـین أفـراد عینـة المشـرفین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل توجد فروق  .٧

 التربویین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا لسنوات الخبرة في اإلشراف  ؟ 
 ما الصعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة ؟  .٨
 " .ما متطلبات تغییر اإلشراف التربوي في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة ؟  .٩
  : فروض  الدراسة  
بین كل من المعلمین   )  ٠.٠٥ ≤ ∝ (فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد  - ١

 . والمشرفین التربویین فیما یتعلق بأهمیة مهام اإلشراف التربوي بفلسطین 
بین آراء المعلمین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - ٢

 .للمؤهل التربوي  ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقاً 
بین آراء المعلمین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - ٣

 . ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا لسنوات الخبرة في التدریس 
بین آراء المشرفین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - ٤

 .هام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل التربوي التربویین ألهمیة م
بین آراء المشرفین  )  ٠.٠٥ ≤ ∝ (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - ٥

   :أمهية الدراسة  . التربویین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا لسنوات الخبرة في اإلشراف 
  :تكمن أهمیة الدراسة الحالیة في النقاط اآلتیة  - ١



 ٥

 .تحدید المهام اإلشرافیة التي یجب أن یعني بها المشرفون التربویون أثناء ممارستهم للعملیة اإلشرافیة   - ٢
 .الكشف عن اإلیجابیات والسلبیات في عملیة اإلشراف التربوي بمحافظة غزة  - ٣
 . تقدیم التغذیة الراجعة للمشرفین التربویین التي تسهم في تحسین وتطویر العمل اإلشرافي - ٤
 . سهام في وضع الحلول للمشكالت والصعوبات التي قد تعیق العمل اإلشرافي اإل - ٥
تقدیم بعض التوصیات والمقترحات الهادفة إلى تحسین وتطویر عملیة اإلشراف التربوي وفقًا  - ٦

   :أهداف الدراسة  . لمفهوم اإلشراف التربوي الحدیث 
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى ما یأتي 

 .لتربوي وواقعه في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة تعرف مهام اإلشراف ا .١
 .تعرف الفرق بین آراء المعلمین والمشرفین فیما یتعلق بأهمیة مهام اإلشراف بفلسطین  .٢
الكشف عن داللة الفروق ألهمیة مهام اإلشراف التربوي لدى المعلمین فیما یتعلق بكل من  .٣

  .المؤهل التربوي وسنوات الخبرة 
ة الفروق ألهمیة مهام اإلشراف التربوي لدى المشرفین التربویین فیما الكشف عن دالل .٤

  .یتعلق بكل من المؤهل التربوي وسنوات الخبرة 
 .تحدید الصعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة  .٥
 .سطینیة الجدیدة التعرف إلى متطلبات تغییر اإلشراف التربوي في ضوء المناهج الفل .٦
  :حدود الدراسة    .تقدیم بعض التوصیات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة الحالیة  .٧

  : تتمثل حدود الدراسة الحالیة في النقاط اآلتیة 
 . تحددت هذه الدراسة بالمنهاج الفلسطیني الجدید  .١
 .ى تناولت الدراسة جمیع التخصصات ولم تقتصر على مادة دون أخر   .٢
 ) .األساسیة الدنیا والعلیا والثانویة ( تناولت الدراسة جمیع المراحل التعلیمیة  .٣
استبانه واحدة لكل من المعلمین والمشرفین التربویین للتعرف إلى واقع اإلشراف التربوي والصعوبات  .٤

  .التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي ومتطلبات تغییره 
زة الصیفیة وأثناء تنفیذ ورش العمل للمعلمین حول المناهج تم تطبیق هذه الدراسة في اإلجا .٥

 .م  ٢٠٠٤/٢٠٠٥الفلسطینیة الجدیدة مع مطلع العام الدراسي 
   :مصطلحات الدراسة  . تم تطبیق الدراسة على جمیع المشرفین وعلى عینة من المعلمین في محافظتي غزة وشمالها  .٦

  :  اإلشراف التربوي
هو تلك الجهود التي تبذل لتحسین العملیة  "اإلجرائي لإلشراف التربوي یتبنى الباحث التعریف     

التعلیمیة وتطویرها من خالل مساعدة المعلمین على النمو المهني وتحسین قدراتهم وحل مشكالتهم ، 
وتذلیل ما یعترضهم من عقبات ، واالهتمام بمختلف عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة من معلم ومتعلم 

دارة وبیئة وتسهیالت مدرسیة ، بما یؤدي إلى رفع مستوى قدرات المعلمین على تنظیم تعلیم  ومنهاج ٕ وا
   " .الطلبة بشكل یحقق األهداف التعلیمیة والتربویة 

  :مهام اإلشراف التربوي  
تلك الوظائف اإلشرافیة التي یتبعها  وهي" یتبنى الباحث التعریف اإلجرائي لمهام اإلشراف التربوي   
مشرف التربوي خالل ممارسته لعمله اإلشرافي ، لتحسین عملیتي التعلیم والتعلم من خالل الوقوف ال

  " .  على جوانب القوة وتعزیزها ، ومواطن الضعف والقصور وعالجها 
   :المناهج الفلسطینیة الجدیدة  

لتي تم إعدادها في هي المناهج ا" یتبنى الباحث التعریف اإلجرائي للمناهج الفلسطینیة الجدیدة     
  " . السنوات األخیرة بأیدي فلسطینیة في ضوء الخطة الوطنیة األولى للمنهاج الفلسطیني 



 ٦

   :منهج الدراسة 
یستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یساعد في جمع البیانات و 

   .المعلومات ثم رصدها وتبویبها بهدف اإلجابة عن مشكلة الدراسة 
كما یجري استطالع آراء عینة الدراسة وذلك من خالل استبانة تقدم للمشرفین تربویین 
وللمعلمین وذلك حول واقع اإلشراف التربوي والصعوبات التي تحد من فاعلیته ومتطلبات تغییره في 

   :الدراسات السابقة   .ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة 
  : التي أجریت في مجال اإلشراف التربوي  فیما یلي عرض لبعض الدراسات السابقة

  الدراسات العربیة :  وًال 
   )١٩٩٠(دراسة لیلى محمد دویفر )  ١( 

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي وصیغ تطبیقها في المدرسة الثانویة بدولة 
تطویر المنهاج ، النمو : البحرین ، وقد تمثلت أداة الدراسة في استبانة اشتملت على خمسة محاور هي 

المهني للمعلم ، تطویر طرق التعلیم وأسالیبه ، رعایة المعلم المبتدئ ، متابعة تقویم المعلم للتالمیذ ، 
معلمًا ، ) ٢٨(معلمًا من المعلمین األوائل ، ) ١٢(مشرفًا تربویًا ، ) ١٨(وقد تكونت عینة الدراسة من 

ور المشرف التربوي في عملیة التطویر ؛ وذلك ما بین آراء واتضح من النتائج تباین االستجابات حول د
المعلمین والمشرفین حیث ارتفاع ملحوظ بین المشرفین التربویین في نسبة مساهمة المشرفین التربویین 
لتطویر النمو المهني للمعلم ، ویرى المعلمون بأن المشرف نادرًا ما یشارك في النمو المهني وذلك 

ألول في كل مدرسة وألنه بمثابة حلقة الوصل بین المعلمین والمشرفین التربویین بسبب وجود المدرس ا
وقد وجد أن دور المشرف التربوي غیر فعال وال یوجد تعاون من جانب المشرف التربوي في رعایة 
الطلبة ذوي التحصیل المنخفض أو ذوي التحصیل المرتفع ، وأنه ال یسهم في ربط بیئة الطلبة بالمدرسة 

كذلك أوضحت النتائج وجود تقارب بین آراء المشرفین التربویین والمعلمین األوائل فیما یخص رعایة ، و 
مع مخالفة المعلمین الرأي ، وقد اتضح وجود متابعة جیدة من المشرف للمعلم المبتدئ وتقدیم العون له ؛ 
  قبل المشرف ألسالیب التقویم وتحصیل الطلبة 

  ) ١٩٩٢(دراسة فایز محمد عبده )  ٢( 
هـدفت الدراســة التعــرف إلــى واقــع التوجیــه الفنــي مــن وجهــة نظــر المــوجهین وتحدیــد العقبــات التــي   

تحــول دون قیــام الموجــه الفنــي بمهامــه اإلشــرافیة فــي جمهوریــة مصــر العربیــة  ، وقــد تمثلــت أداة الدراســة 
ه الفنــي أثنــاء الزیــارة دور الموجــ: الجــزء األول یضــم عــدة محــاور وهــي : فــي اســتبانة  تكونــت مــن جــزئین 

خــاص بالصـــعوبات اإلشــرافیة ، وتكونـــت : والجــزء الثـــاني . الصــفیة ، الزاویــة اإلشـــرافیة ، كتابــة التقـــاریر 
موجهـًا مـن الحلقـة الثانیـة ) ٢٥(موجهًا من الحلقة األولى من التعلیم األساسي ،  ) ٢٦(عینة الدراسة من 

  . موجهًا من التعلیم الثانوي ) ٢٥(، 
وضــحت النتــائج وجــود اتفــاق بـــین آراء عینــة الدراســة ، وأن مــوجهي الحلقــة الثانیــة یمثلـــون و ــد أ  

  . الوسطیة بین الحلقة األولى والثالثة في اتفاقهم مع موجهي الحلقة األولى أو الثانوي 
وكذلك فقد أظهرت النتائج أن موجهي الحلقـة األولـى یركـزون علـى المشـكالت الخاصـة والفردیـة والعوامـل 

لتـــي تـــدور فـــي محـــیط المدرســـة ، بینمـــا یؤكـــد موجهـــو الحلقـــة الثانیـــة علـــى مشـــكالت عامـــة نســـبیًا وعلـــى ا
العوامــل التــي تــدور فــي محــیط اإلدارة التعلیمیــة ، أمــا موجهــو المرحلــة الثانویــة فیركــزون علــى مشــكالت 

  . أكثر عمومیة تدور في محیط وزارة التربیة والتعلیم 
تمـام بالمسـتوى األكـادیمي والتربـوي للمعلـم وتـوفیر الحـوافز للمعلمـین وقد أوصت الدراسـة إلـى االه  

  .بنوعیها المادیة والمعنویة 
  ) ١٩٩٢(دراسة توفیق أحمد مرعي )  ٣( 



 ٧

هــدفت الدراســة التعــرف إلــى مــدى تمكــن المشــرفین التربــویین فــي ا ألردن مــن الكفایــات األدائیــة ا   
وقـد تمثلـت أداة الدراسـة باسـتبانة . بـین الـتمكن واالسـتخدام ألساسیة ومدى استخدامهم لها وكذلك العالقة 

التخطـیط لعملیـة اإلشـراف التربـوي ، محتـوى : اشتملت على الكفایات األدائیـة فـي المجـاالت السـتة اآلتیـة 
اإلشــــراف التربــــوي ، أســــالیب اإلشــــراف التربــــوي ، وأنشــــطته ، التقــــویم ، تحقیــــق ذات المشــــرف ، تحقیــــق 

  . أهداف المشرف 
مشــرفًا تربویــًا فــي مختلــف المباحــث الدراســیة فــي مــدیریات ) ١٧٠(وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن   

  .التربیة والتعلیم بالمملكة األردنیة 
وقد أوضحت أهم النتائج وجود عالقة دالة بین التقویم والمتابعـة والتغذیـة الراجعـة مـن جهـة وبـین   

جهـــة أخـــرى ، كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك ســـت تحقیـــق ذات المشـــرف التربـــوي بالنســـبة للمعلمـــین مـــن 
كفایات یتمكن المشرفون التربویون منهـا ویسـتخدمونها بفاعلیـة وأن هنـاك سـبع كفایـات یتمكنـوا منهـا تمكنـًا 

  . عالیًا ولكنهم ال یستخدمونها بالدرجة نفسها 
  ) ١٩٩٤(دراسة سالم خلف القرشي )  ٤( 

التربـــوي بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة ووضـــع تصـــور هـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى واقـــع اإلشـــراف   
وقـد تمثلـت أداة . مقترح لتطویر عملیة التوجیه التربـوي فـي التعلـیم العـام فـي ضـوء بعـض النمـاذج الحدیثـة

أسـالیب التوجیـه ، عالقــة الموجـه بـالمعلم ، مهــام : الدراسـة فـي اسـتبانة اشــتملت علـى سـتة مجــاالت وهـي 
وتكونــت عینــة الدراســة . تربــوي ، الموجــه وتطــویر المــنهج ، التوجیــه والتقــویم الموجــه ، الموجــه والبحــث ال

موجهـًا فـي المراحـل التعلیمیـة الـثالث فـي بعـض المنـاطق التعلیمیـة بالمملكـة ) ٢٣٦(معلمـًا ، ) ٦٤٩(من 
  . العربیة السعودیة 

ي كثیـرًا مـن البنــود وقـد كـان مـن أهـم النتـائج أن التوجیـه التربـوي فــي مـدارس التعلـیم العـام ال یراعـ  
  . التي وردت في النماذج الحدیثة للتوجیه التربوي 

  ) ١٩٩٤(دراسة صباح ثابت )  ٥(  
هدفت الدراسة التعرف إلى واقـع اإلشـراف التربـوي فـي دائـرة التربیـة والتعلـیم التابعـة لوكالـة الغـوث   

ري المدارس ،وقـد اتبـع المـنهج الدولیة في محافظة غزة ، من وجهة نظر كل من المشرفین التربویین ومدی
) ٢٥(الوصــفي التحلیلــي ، وقــام الباحــث باســتخدام  اســتبانة كــأداة للدراســة وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن 

  . مدیرًا ) ١١(مشرفًا تربویًا ، 
وقــد أشــارت النتــائج إلــى وجــود مشــكالت تتعلــق بضــعف الثقــة بــین المشــرف التربــوي والمعلــم ممــا   

مـــین مواقـــف ســـلبیة مـــن المشـــرف التربـــوي ، وكـــذلك وجـــود صـــعوبات تعیـــق عمـــل یـــؤدي إلـــى اتخـــاذ المعل
المشرف التربوي كضیق الوقت نتیجة ازدیاد أعباء المشرف التربوي وضعف الخبـرة لـدى بعـض المشـرفین 

  .التربویین في مجال تخطیط المواقف التعلیمیة 
  ) ١٩٩٥(دراسة أمینة كمال ، شكري سید )  ٦( 

رف إلى آراء الموجهین التربویین ومدیري المـدارس ومعلمـي التعلـیم العـام حـول هدفت الدراسة التع  
نظام التوجیه التربوي في دولة قطر ، وذلك لتحدید جوانب القوة والضعف فیـه ، ومعرفـة مقترحـاتهم لزیـادة 

ي القســم األول خــاص بنقــاط القــوة والضــعف فــ: فاعلیتــه ، وقــد تمثلــت األداة باســتبانة تكونــت مــن قســمین 
وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن . نظـــام التوجیـــه التربـــوي ، واآلخـــر خـــاص بمقترحاتهمـــا لزیـــادة فعالیـــة النظـــام 

معلمـــًا ومعلمـــة فـــي مختلـــف المراحـــل ) ١١٣٧(مـــدیر ومـــدیرة مدرســـة ، )٨١(موجهـــًا وموجهـــة ، ) ١٣١(
  . التعلیمیة والمواد الدراسیة 

ة بــین المجموعــات ترجــع إلــى الوظیفــة وقــد أســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة احصــائی  
لصـــالح المـــوجهین الحاصـــلین علـــى مؤهـــل أعلـــى مـــن البكـــالوریوس ، والمرحلـــة التعلیمیـــة لصـــالح الـــذین 



 ٨

ینتمــون إلــى المجموعــات األكثــر ایجابیــة نحــو نظــام التوجیــه التربــوي مــن نظــرة أفــراد المجموعــات األخــرى 
وجـود اخـتالف بـین أفـراد العینـة فـي جمیـع المجموعـات وأشارت النتـائج كـذلك إلـى عـدم . التي قورنت بها 

  .فیما یتعلق بالمقترحات لزیادة فعالیة النظام 
  . وقد أوصت الدراسة بتحسین وتطویر نظام التوجیه التربوي بدولة قطر   

  
  )١٩٩٧(دراسة محمود صالح )  ٧(  

كفایات المعلمین  هدفت الدراسة تحدید واقع اإلشراف التربوي في قطاع غزة في مجال تنمیة  
وذلك من وجهة نظرهم ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تطبیق استبانة محكمة 
على المعلمین والمعلمات في المدارس الحكومیة ومدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة ، وقد شملت عینة 

یعملون في ) ٣٥٢(الغوث ، یعملون في مدارس وكالة ) ٣٣٦(معلمًا ومعلمة منهم ) ٦٨٨(الدراسة 
  . مدارس الحكومة 

وقد كان من أهم النتائج التي أفضت إلیها الدراسة وجود تباین كبیر  بین درجات ممارسات   
المشرفین التربویین اإلشرافیة ، وضرورة عقد اجتماعات بعد الزیارة الصفیة وتشجیع المعلمین على 

  . ریس توظیف الوسائل التعلیمیة وتطویر أسالیب التد
وقد أوصت الدراسة بضرورة زیادة اهتمام المسئولین التربویین باإلشراف التربوي وتحسین   

وكذلك . مستوى الخدمات وعدم التركیز على الزیارة الصفیة باعتبارها األسلوب الوحید لتقییم أداء المعلم 
  . ضرورة توظیف البیئة المحلیة في العملیة التعلیمیة  

  )١٩٩٧(ة سعید ومبارك األكرف دراسة بدری)  ٨(  
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع اإلشراف التربوي في المرحلة االبتدائیة وتحدید أهم الصعوبات   

  . التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي في هذه المرحلة 
وقد استخدم الباحثان استبانة مكونة من جزأین ؛ األول یتضمن مهام اإلشراف التربوي والثاني   

الصعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي ، حیث اقتصرت عینة الدراسة على المعلمات 
  .مشرفة )٩١(معلمة ، ) ٢٣٩(والمشرفات في المرحلة االبتدائیة والبالغ عددها 

ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة هو تأكید المعلمات على أهمیة دور المشرف   
ملیة التعلیمیة وذلك بتعدیه غرفة الصف إلى جمیع العوامل المؤثرة في العملیة التربوي في تحسین الع

  .التعلیمیة ، وكذلك قلة اهتمام المشرفة التربویة بمساعدتهن بإعداد الدروس المتعلقة بصیاغة األهداف
  ) ١٩٩٨(دراسة المغیدي )  ٩( 

یـة بجامعــة الملــك فیصــل بالمملكــة هـدفت الدراســة إلــى تقــویم برنـامج التربیــة العملیــة فــي كلیــة الترب  
العربیــة الســـعودیة ، وذلــك مـــن وجهـــة نظــر الطالـــب المعلــم و المشـــرف التربـــوي والمعلــم المتعـــاون ومـــدیر 

  . وقد استخدمت االستبانة أداة لجمع معومات الدراسة . المدرسة 
كانـــت وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج منهـــا أن اتجاهـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة   

إیجابیة نحو قیام المشـرف التربـوي بالـدور المنـوط بـه ، وأن المشـرف التربـوي ال یعتمـد علـى تقـویم مدرسـة 
التطبیـق ، وأن مـدیر المدرسـة یقـوم بمهامـه اإلشـرافیة ، وأن جمیـع أفـراد العینـة كانـت آرائهـم إیجابیـة وأنهـم 

  .  یقومون بمهامهم بكل فاعلیة 
  ) ٢٠٠١( دراسة روضة سیسالم   )  ١٠( 

هـــدفت الدراســـة إلـــى تحدیـــد المهـــام التـــي ینبغـــي أن یقـــوم بهـــا المشـــرف التربـــوي فـــي تطـــویر أداء   
معلمــي العلــوم فــي المرحلــة الثانویــة ومــدى ممارســة المشــرف التربــوي لهــذه المهــام وذلــك مــن وجهــة نظــر 

  . معلمي العلوم ومشرفیهم ومدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة 



 ٩

فقـرة تشــتمل )  ٨٨( داة المسـتخدمة فـي هــذه الدراسـة عبـارة عـن اســتبانه مكونـة مـن وقـد كانـت األ  
المــادة العلمیــة ، طرائــق التــدریس ، الزیــارات المیدانیــة ، العالقــات اإلنســانیة ، : علــى ســتة مجــاالت وهــي 

ومـدیرة  مـدیراً )  ٣٨( معلمـًا ومعلمـة ، )  ١١٥( وقـد بلغـت عینـة الدراسـة . األنشطة المصـاحبة ، التقـویم 
  . مشرفًا ومشرفة )  ٣٤( ، 

وقــد توصــلت  نتــائج هــذه الدراســة إلــى قیــام المشــرفین التربــویین بالمهــام اإلشــرافیة الملموســة وهــي 
فــي حــین . التــي تحتــاج إلــى جهــد أقــل مــن غیرهــا مــن المهــام األخــرى والتــي تقتصــر علــى األداء الصــفي 

تــــي تتعلــــق بمجــــال النمــــو الشخصــــي للمعلــــم مثــــل یمیــــل المشــــرف إلــــى ممارســــة أقــــل للمهــــام اإلشــــرافیة ال
فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي  توقــد وجــد. المســاهمة فــي حــل المشــكالت االجتماعیــة لمعلمــي العلــوم  

المتوســطات بــین معلمــي العلــوم ومشــرفیهم لصــالح مشــرفي العلــوم وكــذلك بــین مــدیري المــدارس ومشــرفي 
كلیة لتطـویر أداء المعلمـین وممارسـة المشـرف لمهامـه ، العلوم لصالح مشرفي العلوم في كل من المهام ال

  . ومدى ممارسة المشرف لمهامه في مجال المادة العلمیة و طرق التدریس والزیارات اإلشرافیة  
  ) ٢٠٠٢(    األغا والدیبدراسة )  ١١(  

وتقویم هدفت الدراسة تحدید المهام التي تتمثل في دور المشرف التربوي في تطویر أداء المعلم   
مدى ممارسة المشرف التربوي لمهام اإلشراف من خالل آراء كل من المعلمین والمشرفین التربویین 

 ٥٠(مشرف ومشرفة ، ) ٤٥(والمدیرین في محافظة غزة بفلسطین ، حیث تكونت عینة الدراسة من 
بارة عن استبانه وقد كانت األداة المستخدمة في هذه الدراسة عمعلم ومعلمة ، )  ٩٨( مدیر ومدیرة ، )

التخطیط ، المادة العلمیة ، طرق وأسالیب : على ستة مجاالت وهي  ، اشتملتفقرة )  ٩١( مكونة من 
  .التدریس ، الزیارات اإلشرافیة ، العالقات اإلنسانیة ، التقویم 

یجابي في النهوض    ٕ وقد أظهرت أهم نتائج الدراسة بأن دور المشرف التربوي دور محوري وا
التعلیمیة التعلمیة ، وقد وجدت فروق بین أفراد عینة الدراسة في توضیح الدور المناط  بالعملیة

بالمشرفین التربویین لصالح المشرفین ، وأن هناك قصورًا في بعض المهام اإلشرافیة وذلك بعدم 
المساهمة والتشجیع من قبل المشرف التربوي في التخطیط ألنشطة إبداعیة وعالجیة وعدم إطالع 

  .علمین على ما یستجد من مواد وأبحاث ومجالت وطرق التدریس  الم
  

  الدراسات األجنبیة : ثانیًا 
  ) ١٩٨٥(     Strong سترونجدراسة )  ١( 

هـدفت الدراســة تحدیــد المهمــات اإلشــرافیة التــي یمارســها المشــرف التربــوي بوالیــة أوهــایو بالوالیــات   
الفعلــي والمثــالي ، حیــث  نربــویین والمــدیرین فــي الوضــعییالمتحــدة األمریكیــة مــن وجهــة نظــر المشــرفین الت

  .مشرفًا تربویًا ) ١٣٥(بلغت عینة الدراسة 
وقـــد توصـــلت النتـــائج إلـــى أن المشـــرف التربـــوي یجـــب أن یقـــوم فـــي المســـتقبل بممارســـة مهماتـــه   

مـن أهـم  اإلشرافیة ، بدرجـة أعلـى وأفضـل ممـا هـو علیـه ، واتفـق المشـرفون التربویـون والمـدیرون علـى أن
المهــام اإلشــرافیة ورشــات العمــل والمــؤتمرات وعقــد لقــاءات مهنیــة مــع المعلمــین وتعزیــز أواصــل الثقــة بــین 
المعلمین والمشـرفین التربـویین ، وسـماع مشـكالت المعلمـین ، والعمـل علـى إیجـاد الحلـول اآلنیـة والممكنـة 

.  
  ) ١٩٨٦(    Taylor تایلوردراسة )  ٢( 

إلى تحسین مستوى التوجیه الفني لـدى معلمـي المنـاطق المنعزلـة بالوالیـات  هدفت الدراسة الحالیة  
  . معلمًا من مدارس أالسكا ) ٢٠٩(المتحدة األمریكیة  ، وقد بلغت عینة الدراسة 
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وقد أسفرت نتـائج الدراسـة عـن وجـود فجـوة بـین دور الموجـه كمسـاعد للمعلمـین وبـین دوره كمقـوم 
وقـــد وجـــد تفضـــیل مـــن قبـــل المعلمـــین . مـــین الســـلبیة للعملیـــة اإلشـــرافیة لهــم ممـــا أســـفر عـــن اســـتفادة المعل

إلجراء دروس توضیحیة وتبادل للزیارات الصفیة وكذلك عن حاجتهم في مساعدة الموجه الفنـي لهـم علـى 
  .النمو المهني ، ونسبة قلیلة من المعلمین اعتبر أن الموجه دافعًا رئیسًا لمحاولة تطویر طرق التدریس 

  ) ١٩٨٩(   Stephen ستیفنراسة د)  ٣( 
هــدفت الدارســة التعـــرف إلــى أثـــر تطبیــق أســـلوب نمــائي لمعرفــة مـــدى التفاعــل خـــالل فتــرة تقـــویم   

مشـرفًا ، وقـد شـملت األهـداف تحدیـد مـدى اتفـاق تشـخیص ) ١٦(المعلم ، حیث تكونت عینة الدراسة مـن 
ســـتكمال الفقـــرات ، وكـــذلك مـــدى قـــدرة المشـــرفین لمســـتویات التفكیـــر لـــدى المتعلمـــین مـــع أســـلوب اختبـــار ا

المشرفین التربویین على تنفیذ أسلوب معلوماتي مباشر مـع أحـد المعلمـین وأسـلوب تعـاوني مـع معلـم آخـر 
وأسلوب توجیهي غیر مباشر مع معلم آخر ، وكـذلك تقیـیم المشـرفین التربـویین ألسـالیب اإلشـراف السـابقة 

  .لیب اإلشرافیة وقد أظهرت النتائج ایجابیة جمیع األسا  . 
  ) ١٩٩١(  Cromwellدراسة كرومویل ،  )  ٤( 

هـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى مهـــارات اإلشـــراف التربـــوي التـــي تتـــوفر مســـتقبًال للنهـــوض بالعملیـــة   
وقـــد أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي كلیـــة التربیـــة بجامعـــة شـــرق أنـــدیانا بالوالیـــات المتحـــدة . التعلیمیـــة التعلمیـــة 

ت األداة المستخدمة عبارة عن برنامج تدریبي لإلشـراف التربـوي لمسـاعدة الجـدد مـن حیث كان. األمریكیة 
المشـرفین التربـویین ، ولتنمیـة مهـارات اإلشـراف الجیـد ومـن هـذه المهـارات التواصـل وبنـاء تصــورات ورؤى 

ن هـ ه وقـد خصـص لكـل واحـدة مـ. تربویة ، والقیام بالمالحظات ، واالجتمـاع بـالمعلمین ، والـتعلم الـذاتي 
ــــث تــــم . وباســــتخدام المناقشــــة ، والعمــــل بــــروح الفریــــق ، ولعــــب األدوار . ســــاعة )  ١٥( المهــــارات   حی

التركیـــز علـــى فهـــم العالقـــة بـــین تحســـین عمـــل المدرســـة واإلصـــالح التربـــوي ، وبـــرامج تـــدریب المشـــرفین 
داد المشـرفین  التربـویین استخدام المهارات اإلشرافیة تشـكل قاعـدة إلعـ بأنوقد أظهرت النتائج . التربویین 

  .بحیث یمتلكون مهارات إشرافیة تزید من فعالیتهم في العمل 
  ) ١٩٩٢(  Myersدراسة مایرز )  ٥(  

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة بــین اإلشــراف التربــوي والمدرســة الفاعلــة ، حیــث أجریــت هــذه   
ستخدمت المالحظة كـأداة فـي هـذه الدراسـة و د ا. بالوالیات المتحدة األمریكیة   UMIالدراسة في جامعة 

، وقد أظهرت النتائج أهمیة امتالك المشرف التربوي لمهارات اإلدارة واإلشراف باإلضـافة إلـى القـدرة علـى 
كمـــا أظهـــرت الدراســـة بـــأن امـــتالك المهـــارات اإلشـــرافیة . تقـــویم الممارســـات األساســـیة لمـــدیري  المـــدارس 

  ون بالضرورة متوفرة لدى المشرف التربويوال بد أن تك. لیست عملیة طوعیه 
  ) ١٩٩٤(  Killen كیلیندراسة )  ٦( 

حاولــت الدراســة الكشــف عــن خبــرات الممارســة التدریســیة لطــالب بكــالوریوس التربیــة فــي جامعــة   
  .نیوكاسل باسترالیا ، وذلك فیما یتعلق برؤیتهم لألحداث التدریسیة الناجحة وغیر الناجحة 

طالـــب مـــن الســـنة الثانیـــة لتســـجیل أحـــد األحـــداث الناجحـــة اإلیجابیـــة وغیـــر ) ١١(ســـة وتمثلـــت عینـــة الدرا
  .الناجحة السلبیة في كل یوم خالل األسابیع األربعة من ممارساتهم التدریسیة 

واتضـــح مــــن الدراســــة أن الفئــــات الرئیســـة لألحــــداث الناجحــــة شــــملت ســـلوك التلمیــــذ وتعلــــم التلمیــــذ والمشــــاعر    
كمـا اتضـح . لمعلم ، والتفاعل مع المعلمین اآلخـرین والتحفیـز مـن جانـب المعلمـین والمشـرفین الشخصیة للطالب ا

أن األحــداث غیــر الناجحــة شــملت ســلوك التلمیــذ غیــر المالئــم ، باإلضــافة إلــى أن الطــالب المعلمــین أنفســهم لــم 
  .  تدریسیة یتقبلوا النقد لألحداث غیر الناجحة أو غیر المناسبة التي سجلت حول ممارستهم ال

  ) ١٩٩٥(    Floridaدراسة فلوریدا )  ٧(  
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ــث نفــذت " هــدفت الدراســة إلــى تقــویم مشــروع عملــي بعنــوان    معملــي لیــدز كمشــرفي تربــویین ، حی
هــذه الدراســة فــي جامعــة فوریــدا مــن خــالل دورة تدریبیــة عملیــة هــدفت إلــى تعریــف المعلمــین أثنــاء الخدمــة 

األعـداد لإلشـراف ، جلسـات عمـل : وقد تضـمنت الـدورة ثـالث مهمـات هـيبالمهارات اإلشرافیة وتنمیتها ، 
ــــائج البحــــوث بلقــــاءات إشــــرافیة . إشــــرافیة ، وتقــــویم للمشــــروع  ــــم التركیــــز علــــى مــــدى االســــتفادة مــــن نت وت

  . ، والتدریب العملي على لعب األدوار  والتعزیزالراجعة  التغذیةوالحصول على 
    :  تعقیب على الدراسات السابقة

 : ضح من استعراض الدراسات السابقة ما یلي یت
أهمیـة الـدور الــذي یقـوم بــه المشـرف التربــوي فـي التحســین والتطـویر والنهــوض بالعملیـة التعلیمیــة  .١

 .التعلمیة 
اخـــتالف آراء المشـــرفین التربــــویین والمعلمـــین فیمـــا یتعلــــق بمهـــام اإلشـــراف التربــــوي وبمـــا یتعلــــق  .٢

 .بتحقیق اإلشراف التربوي 
همیـة المشـرف التربـوي فـي نجـاح العملیــة التعلیمیـة مـن خـالل إدراكـه للمهـام واألدوار التــي تأكیـد أ .٣

 .ینبغي أن یقوم بها 
 . معظم الدراسات السابقة ركزت على مهام وواقع  اإلشراف التربوي  .٤
 .وجود صعوبات ومشكالت تحول دون تحقیق مهام اإلشراف التربوي بصورة صحیحة  .٥
عـــن الدراســـات الســـابقة فـــي أنهـــا تناولـــت واقـــع اإلشـــراف التربـــوي ومهامـــه تتمیـــز الدراســـة الحالیـــة  .٦

ومتطلبـــــات تغییـــــره والصـــــعوبات التـــــي تحـــــد مـــــن فعالیـــــة اإلشـــــراف التربـــــوي فـــــي ضـــــوء المنـــــاهج 
 .الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر المشرفین والمعلمین 

عــداد أداة قــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي بلــورة مشــكلة الدراســة الحال .٧ ٕ یــة وأســئلتها وا
   :إجراءات الدراسة  .الدراسة المتمثلة باإلستبانة وصیاغة عباراتها 

  : سارت إجراءات الدراسة الحالیة على النحو اآلتي 
  :  عینة الدراسة:  والًَ◌ 

بـالغ تم اختیار عینة عشوائیة من المشرفین التربویین والمعلمین بجمیع المراحـل التعلیمیـة  بفلسـطین وال   
ـــًا مـــن )   ٧٠( معلمـــًا ومعلمـــة تـــم اختیارهـــا مـــن إحـــدى عشـــرة مدرســـة ، )  ١٦٦( عـــددها  مشـــرفًا  تربوی

تخصصـات مختلفـة ومــن جمیـع المراحـل التعلیمیــة وذلـك فـي مــدیریتي غـزة وشـمال غــزة ، وفیمـا یلـي بیــان 
  : آلتي وهي كما في الجدول ا. توزیع أفراد العینة وفقًا للمؤهل التربوي وسنوات الخبرة 

  ) ١( جدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة وفقًا للمؤهل التربوي وسنوات الخبرة

  مشرف  معلم   البیان  الصفة 
  ٦٦  ١٣٨  تربوي  المؤهل

  ٤  ٢٨  غیر تربوي 
  سنوات الخبرة 

  
  

 ٢٢ ٥٢  ٥أقل من -١من 
 ١٢ ٦٦  ١٠أقل من -٥من 

 ٣٦ ٤٨  فأكثر  ١٠
  أداة الدراسة  : ثانیًا 

ة الدراسة من استبانة لدراسة واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغییر في ضوء المناهج تكونت أدا   
الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر المشرفین التربویین والمعلمین بمحافظة غزة وقد كانت بدائل 

  :  االستجابة في واقع اإلشراف التربوي كاآلتي 
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 مدى التحقیق األهمیـــــة

 ال یحقق اإلى حد م یحقق غیر مهم إلى حد ما مهم
  

  : وكذلك الصعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي حیث كانت بدائل االستجابة كاآلتي 
 درجة الموافقة

 قلیلة جداً  قلیلة  متوسطة كبیرة كبیرة جدًا 
  
  :  هدف االستبانة ) أ ( 
المراحل التعلیمیة والتي  أنهي فیها تهدف االستبانة إلى دراسة واقع اإلشراف التربوي في جمیع     

تطبیق المناهج الفلسطینیة الجدیدة بمحافظة غزة من الصف األول إلى العاشر وتحدید متطلبات التغییر  
  .   في ضوئها ، وذلك من وجهة نظر كل من المشرفین التربویین والمعلمین 

 :وصف االستبانة ) ب ( 
  : جزئین  تتكون االستبانة في صورتها النهائیة من

  :  الجزء األول
  : یشمل مهام اإلشراف التربوي والمتكونة من ثالثة مجاالت وهي كالتالي 

  .بندًا ) ٢١(، حیث تكون من   النمو المهني: المجال األول 
 بندًا ) ١٩(،وتكون من العالقات اإلنسانیة وحل المشكالت التربویة:المجال الثاني 
 .بندًا ) ٣٠(، حیث تكون من  مكونات المنهج : المجال الثالث 

  : الجزء الثاني
بندًا ، وطلب )  ٢٥( ، وتتكون من  الصعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربويویتضمن      

من المعلم والمشرف التربوي أن یحدد درجة موافقته على كل بند فیها ، وكذلك تضمن سؤاًال مفتوحًا یتعلق 
التي یرى المعلم أو المشرف التربوي أنها تحول دون تحقق أهداف بالصعوبات األخرى التي لم تذكر و 

   .         اإلشراف التربوي وذلك لدراسة متطلبات التغییر في عمل اإلشراف التربوي 
  :صدق االستبانة  ) ج ( 

تم عرض الصورة المبدئیة لالستبانة على عدد من أعضاء هیئة التدریس بقسم المناهج وطرق التدریس     
لجامعات وعدد من المشرفین التربویین والمعلمین في جمیع المراحل التعلیمیة ؛ بهدف التأكد من أن با

  .  العبارات المصاغة واضحة وتحقق الهدف المنشود من االستبانة 
  :ثبات االستبانة  ) د ( 

لبیرسون بین  باستخدام قانون التجزئة النصفیة وذلك بإیجاد معامل االرتباطاالستبانة  تم حساب ثبات
  : مجموع الفقرات زوجیة الرتبة ومجموع الفقرات فردیة الرتبة كما یلي 

  )  ٤٦٧ص:  ١٩٧٩السید ، (        ____________   =ث 
  ر+  ١            

  .معامل االرتباط لبیرسون : ر  ، ثبات ال: ث : حیث 
رتبة ومجموع الفقرات فردیة الرتبة بحساب معامل االرتباط لبیرسون بین مجموع الفقرات زوجیة الو   
  ) . ٠.٨٦= ر (  ستبانةلال

  ٠.٩٢=    ___________      =  وعلیه فإن ث 
                       ٠.٨٦+  ١     

  ر ٢

   ٢  x٠.٨٦        



 ١٣

تعتبـــر والتـــي )  ٠.٩٢= ث (  ثبـــات االســـتبانة بالتجزئـــة النصـــفیةممـــا ســـبق نجـــد أن قیمـــة معامـــل      
واقـع اإلشـراف التربـوي ومتطلبـات التغییـر فـي ضـوء  تحدیـد سـتبانة فـيیدل على الوثوق بهـذه اال ، مماعالیة 

  المناهج الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر المشرفین التربویین والمعلمین بمحافظة غزة  

  
  

  املعاجلة اإلحصائية

 SPSS )(Statistical Package for( استخدم الباحث الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة    

Social Science  ( حیث تم استخدام المعالجات اإلحصائیة اآلتیة . في تحلیل بیانات الدراسة :  
 . التكرارات والنسب المئویة في تحلیل نتائج االستبانة  ♦

 .النسب المئویة لكل عبارة من عبارات االستبانة  ♦

  . المتوسط الحسابي لكل عبارة من مجاالت االستبانة المختلفة  ♦
 . إلیجاد داللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین وغیر مرتبطتین"  T.test"   " ت " اختبار  ♦

وذلك إلیجاد داللة الفروق بین متغیرات "  One Way Anova" اختبار تحلیل التباین األحادي  ♦
 .الخبرة الثالثة 

  . بهدف حساب لصالح أي من المجموعات الثالثة یكون الفروق "  Scheffe" معادلة  شیفیه  ♦

   :دراسة خطوات ال

  : باآلتي  لتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث
الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة ، وعمل لقاءات مع المشرفین والمعلمین بهدف الوقوف على أهم  .١

الخصائص والشروط واألسس العملیة التي یجب أن تتوفر في المنهاج المدرسي ، والتي تؤثر في 
  . ت االستبانة عملیة التدریس من أجل بناء فقرا

عرض الصورة األولیة لالستبانة على عدد من أعضاء هیئة التدریس بقسم المناهج وطرق التدریس ،  .٢
وعدد من المشرفین التربویین والمعلمین والمطلعین على المناهج الفلسطینیة ، وذلك بهدف التأكد من 

  . صدق االستبانة 
ربویین في جمیع التخصصات وفي جمیع المراحلة اختیار عینة الدراسة من المعلمین والمشرفین الت .٣

 الدراسیة

استخدام المنهج الوصفي التحلیلي القائم على رصد وتحلیل واقع مشكلة الدراسة ، مستخدمًا استبانة  .٤
الستطالع آراء المعلمین والمشرفین التربویین ، وذلك حول واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات تغییره في 

  . ي الجدید ضوء المنهاج الفلسطین



 ١٤

تحلیل التباین األحادي ، " ت " تم حساب التكرارات والمتوسطات الحسابیة لبنود االستبانة واختباري   .٥
  .إلیجاد داللة الفروق بین المتغیرات 

  
  
  
  
  
  

  : نتائج الدراسة ومناقشتها 
تخدام سوف یتم عرض النتائج التـي أسـفرت عنهـا عملیـة تحلیـل البیانـات ومعالجتهـا إحصـائیًا باسـ   

وفقـًا لترتیـب األسـئلة )  SPSS) ( Statistical Package for Social Science(البرنـامج اإلحصـائي 
  : التي تم طرحها من خالل الدراسة 

  : إجابة السؤال األول  

  ما مهام اإلشراف التربوي ؟ 
ثــل مهـــام ن هـــذا الســؤال تـــم إیجــاد المتوســـطات الحســابیة والتكـــرارات للعبــارات التـــي تملإلجابــة عــ  

  : اإلشراف التربوي وترتیب كل فقرة وهي كما في الجداول اآلتیة 
  )   ٢(  جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمهام اإلشراف التربوي المتعلقة بالنمو المهني 
 األهمیـــــة العبـــــارة

  المعلمین  المشرفین 
 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ٣  ٤٦٠  ٢.٧٧  ١  ٢١٠  ٣.٠٠ یسعى لتحسین كفایات المعلم في التدریس 
  ٨  ٤٤٢  ٢.٦٧  ١٧  ١٩٦  ٢.٨٠ یساهم في تنظیم دورات تدریبیة مستمرة ودائمة 

  ٩  ٤٤٢  ٢.٦٦  ١٥  ١٩٨  ٢.٨٣ یساهم في تنظیم الورش العلمیة التي تسهم في إعداد المعلمین علمیًا 
  ١٧  ٤١٨  ٢.٥٢  ٢٠  ١٨٨  ٢.٦٩ لتدریب المعلمین على إنتاج وسائل تعلیمیة  یساهم في تنظیم ورش ومشاغل

  ١٢  ٤٣٤  ٢.٦١  ٨  ٢٠٢  ٢.٨٩  یساهم في تنظیم ورش ومشاغل لتحلیل محتوى المواد الدراسیة 
  ٢  ٤٦٨  ٢.٨٢  ٩  ٢٠٢  ٢.٨٩  یساهم في تنظیم ورش مشاغل لتدریب المعلمین على صیاغة األهداف التربویة

  ١٠  ٤٤٢  ٢.٦٦  ١٠  ٢٠٠  ٢.٨٦  ورش ومشاغل لتدریب المعلمین عل تصمیم االختباراتیساهم في تنظیم 
  ١  ٤٧٠  ٢.٨٣  ٣  ٢٠٤  ٢.٩١  یساهم في تنظیم ورش وحلقات دراسیة للمعلمین الجدد

  ١٦  ٤٣٠  ٢.٥٩  ١٦  ١٩٨  ٢.٨٣  یساهم في تنظیم دورات تدریبیة إلعادة تأهیل المدرسین القدامى 
  ١٩  ٤٠٠  ٢.٤١  ١١  ٢٠٠  ٢.٨٦  .دام التقنیات التربویة الحدیثة ینظم دروسًا نموذجیة باستخ

  ٤  ٤٥٦  ٢.٧٥  ١٢  ٢٠٠  ٢.٨٦  یشجع المعلمین على االبتكار في مجال التدریس 
  ٥  ٤٥٦  ٢.٧٥  ٤  ٢٠٤  ٢.٩١  یحث المعلمین على اإلطالع على مصادر متعددة في طرق التدریس

  ٢١  ٣٨٦  ٢.٣٣  ١٩  ١٩٠  ٢.٧١  الدراسات العلیا یشجع المعلمین عل االلتحاق بكلیات التربیة ومواصلة
  ٢٠  ٣٩٤  ٢.٣٧  ٢١  ١٨٤  ٢.٦٣  یشجع المعلمین على إجراء الدراسات والبحوث التربویة 

  ١٨  ٤٠٢  ٢.٤٢  ١٨  ١٩٤  ٢.٧٧  یعمل على إعداد وتوزیع نشرات تتابع المستجدات العلمیة والمهنیة 
  ١١  ٤٣٦  ٢.٦٣  ٢  ٢٠٨  ٢.٩٧   یقدم مقترحات لتحسین ما یقوم به المعلمون من أعمال

  ١٣  ٤٣٢  ٢.٦٠  ٥  ٢٠٤  ٢.٩١  .یوجه المعلم إلى كیفیة اإلفادة من دلیل المعلم 
  ١٤  ٤٣٢  ٢.٦٠  ١٣  ٢٠٠  ٢.٨٦  یشجع المعلمین على االشتراك في األنشطة الثقافیة داخل المدرسة 

  ٧  ٤٤٨  ٢.٧٠  ١٤  ٢٠٠  ٢.٨٦  یشجع المعلمین على استخدام مصادر متعددة دون االعتماد على الكتاب وحده
  ٦  ٤٥٠  ٢.٧١  ٦  ٢٠٤  ٢.٩١  یشجع االجتماعات مع المعلمین لغرض تبادل الخبرة في أسلوب تدریس أو وسیلة جدیدة 

 األهمیـــــة العبـــــارة  لحسابیة والتكرارات لمهام اإلشراف التربوي المتعلقة بالعالقات اإلنسانیة المتوسطات ا  )   ٣(  جدول رقم     ١٥  ٤٣٢  ٢.٦٠  ٧  ٢٠٤  ٢٩١  یكلف بعض المعلمین بدراسة الكتب المدرسیة بهدف تقدیم اقتراحات لعالج بعض الثغرات 



 ١٥

  المعلمین  المشرفین 
 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ١٦  ٤٣٦  ٢.٦٣  ١٠  ٢٠٢  ٢.٨٩  یقدم الثناء على ما یقوم به المعلم من أعمال وما یبذله من جهد 
  ٨  ٤٥٨  ٢.٧٦  ٣  ٢٠٠  ٢.٨٦  یراعي البساطة وعدم التكلف في عالقاته ومعامالته مع المعلمین 
  ١  ٤٦٧  ٢.٨٧  ٩  ٢٠٨  ٢.٩٧  یشجع المعلمین الجدد لمساعدتهم والقیام بواجبهم على أحسن وجه
  ٣  ٤٦٤  ٢.٨٠  ١١  ٢٠٦  ٢.٩٤  یعمل على تعدیل أخطاء المعلمین بأسلوب موضوعي بعیدًا عن اللوم والتحذیر 

  ١٣  ٤٤٠  ٢.٦٥  ١٢  ٢٠٠  ٢.٨٦  إقناع المعلم باستخدام األسلوب أو األفكار الخاصة به دون أي إلزام 
  ٤  ٤٦٢  ٢.٧٨  ٤  ٢٠٢  ٢.٨٩  یتیح الفرصة للمعلم للتعبیر عن أفكاره ومشكالته التربویة أثناء جلسة المناقشة 

  ٩  ٤٥٤  ٢.٧٣  ٧  ٢٠٦  ٢.٩٤  ه بإخالص یساعد المعلم على تحمل المسؤولیة وبذل الجهد ألداء مهمت
  ١٠  ٤٥٠  ٢.٧١  ١٣  ١٩٦  ٢.٨٠  یتعاون مع المعلمین لتطویر برامج تدریبهم أثناء الخدمة 

  ٥  ٤٦٢  ٢.٧٨  ١  ٢٠٨  ٢.٩٧  یتقبل أفكار المعلمین ومقترحاتهم بأسلوب یبتعد عن السخریة 
براز العیوب لدى المعلم  ٕ   ٧  ٤٦٠  ٢.٧٧  ٩  ٢١٠  ٣.٠٠  یبتعد عن أسلوب تصید األخطاء وا

  ٦  ٤٦٢  ٢.٧٨  ٢  ٢٠٨  ٢.٩٧  یعمل على تحسین العالقات اإلنسانیة بین المعلمین وتقویة أواصر المحبة بینهم
  ٢  ٤٦٦  ٢.٨١  ٥  ٢٠٨  ٢.٩٧  یعمل على تدعیم العالقات اإلنسانیة بین المعلم واإلدارة المدرسیة 

  ١٢  ٤٤٦  ٢.٦٩  ١٦  ٢٠٦  ٢.٩٤  ن یعمل على تحسین العالقات اإلنسانیة بین المعلم والمتعلمی
  ١٩  ٣٥٨  ٢.١٦  ١٩  ١٧٠  ٢.٤٣  یشارك في اجتماعات مجلس أولیاء األمور في المدرسة 

  ١٧  ٤٢٦  ٢.٥٧  ١٧  ١٨٦  ٢.٦٦  یطلع المعلم على ما أثبته في بطاقة التقویم 
  ١٤  ٤٤٠  ٢.٦٥  ٨  ٢٠٠  ٢.٨٦  یعمل على توفیر كل ما یستطیع من أسباب الراحة النفسیة والشخصیة للمعلمین

  ١٥  ٤٤٠  ٢.٦٥  ١٨  ١٩٨  ٢.٨٣  یقدم اقتراحات للمعلم في كیفیة معالجة ما یعانیه بعض المتعلمین من ضعف في المواد الدراسیة
  ١٨  ٤٢٦  ٢.٥٧  ١٥  ١٩٤  ٢.٧٧  یعمل على عقد لفاءات دوریة مع المعلمین واإلدارة إلیجاد حلول للمشكالت 

  ١١  ٤٤٨  ٢.٧٠  ١٤  ٢٠٠  ٢.٨٦  لمین ومشكالتهم للمساهمة في إیجاد الحلولیعمل على تبصیر المسئولین بأحوال المع
  
  )   ٤(  جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأهداف المنهج 
 األهمیـــــة العبـــــارة

  المعلمین  المشرفین 
 ترتیبلا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ٢  ٤٥٠  ٢.٧١  ٣  ٢٠٦  ٢.٩٤  یعمل على تبصیر المعلمین باألهداف التربویة الخاصة بالمناهج الجدیدة 
  ١  ٤٥٨  ٢.٧٦  ١  ٢١٠  ٣.٠٠  یساعد المعلمین على تحلیل المناهج الجدیدة واشتقاق األهداف السلوكیة

  ٤  ٤٤٢  ٢.٦٦  ٢  ٢١٠  ٣.٠٠  یوجه المعلم إلى اشتقاق األهداف السلوكیة من األهداف العامة للمادة
  ٣  ٤٤٨  ٢.٧٠  ٤  ٢٠٤  ٢.٩١  یعقد ندوات مع المعلمین لمناقشة كیفیة تحقیق أهداف المناهج الجدیدة 

  )   ٥(  جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأسالیب التدریس في المنهج 

 األهمیـــــة العبـــــارة
  المعلمین  ن المشرفی

 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط
  ٣  ٤٤٢  ٢.٦٦  ٣  ٢٠٤  ٢.٩١  یدرب المعلمین على وضع خطط متنوعة للتدریس تتفق مع المناهج الجدیدة 
  ١  ٤٦٠  ٢.٧٧  ١  ٢٠٨  ٢.٩٧  یقدم اقتراحات للمعلمین لتحسین أسالیبهم في تدریس المناهج الجدیدة 

  ٤  ٤٤٢  ٢.٦٦  ٥  ١٩٦  ٢.٨٠  ن إلى األنشطة التربویة في المناهج الجدیدة التي تشبع میولهم وحاجاتهم یرشد المعلمی
  ٢  ٤٦٠  ٢.٧٧  ٢  ٢٠٨  ٢.٩٧  یحث المعلمین على ربط المناهج الجدیدة بواقع الحیاة 

  ٥  ٤٣٨  ٢.٦٤  ٤  ٢٠٢  ٢.٨٩  یطلع المعلمین على أهم االتجاهات المعاصرة في طرق التدریس
  )   ٦(   جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمهام اإلشراف التربوي المتعلقة بالوسائل التعلیمیة في المنهج 
 األهمیـــــة العبـــــارة

  المعلمین  المشرفین 
 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ٢  ٤٤٠  ٢.٦٥  ٨  ١٩٨  ٢.٨٣  بة لمستوى المتعلمین یرشد المعلم على أسس اختیار الوسیلة التعلیمیة المناس
  ٥  ٤٢٤  ٢.٥٥  ١  ٢٠٤  ٢.٩١  یدرب المعلمین على كیفیة تصمیم الوسائل التعلیمیة المناسبة لمستوى المتعلمین 
  ٣  ٤٣٨  ٢.٦٤  ٢  ٢٠٤  ٢.٩١  یرشد المعلمین إلى كیفیة استخدام الوسائل التعلیمیة بطریقة سلیمة 

  ٤  ٤٣٦  ٢.٦٣  ٣  ٢٠٤  ٢.٩١  وسائل جدیدة وتجریبها یشجع المعلمین عل ابتكار 
  ٧  ٤١٨  ٢.٥٢  ٦  ٢٠٠  ٢.٨٦  یشجع المعلمین على استغالل خامات البیئة في إنتاج وسائل تعلیمیة بسیطة 

  ١  ٤٤٤  ٢.٦٧  ٥  ٢٠٢  ٢.٨٩  یحث المعلمین على استخدام الوسیلة التعلیمیة في تقویم تحصیل المتعلمین
  ٩  ٤٠٠  ٢.٤١  ٧  ٢٠٠  ٢.٨٦  یانة الوسائل التعلیمیة والمحافظة علیهایوجه المعلمین إلى كیفیة ص

  ٦  ٤٢٢  ٢.٥٤  ٤  ٢٠٤  ٢.٩١  یحث المعلمین على مشاركة المتعلمین في تصمیم بعض الوسائل التعلیمیة 
ییسر للمعلمین الحصول على األدوات والوسائل التعلیمیة عن طریق الجهات المسؤولی ٨  ٤٠٨  ٢.٤٦  ٩  ١٩٦  ٢.٨٠  



 ١٦

  )   ٧(  ل رقم جدو 
  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأسالیب التقویم في المنهج 

 األهمیـــــة العبـــــارة
  المعلمین  المشرفین 

 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط
  ٥  ٤٦٢  ٢.٧٨  ٩  ٢٠٢  ٢.٨٩  ینظم زیارات للفصول لتقویم عمل المعلم 
  ١٢  ٣٧٢  ٢.٢٤  ١٢  ١٤٠  ٢.٠٠  یقوم المعلم في ضوء مادته العلمیة فقط 

  ٤  ٤٦٤  ٢.٨٠  ١١  ١٩٨  ٢.٨٣  یقوم المعلم في ضوء مادته العلمیة ونشاطه داخل الفصل 
  ٧  ٤٦٠  ٢.٧٧  ٨  ٢٠٤  ٢.٩١  یساعد المعلم على تقویم نفسه تقویمًا ذاتیًا 

  ٢  ٤٦٨  ٢.٨٢  ٤  ٢٠٨  ٢.٩٧  على دعمها وتنمیتها یكشف للمعلم جوانب القوة فیه ویعمل 
  ١١  ٤٥٠  ٢.٧١  ٦  ٢٠٦  ٢.٩٤  یكشف للمعلم جوانب الضعف فیه وكیفیة التغلب علیها 

  ٣  ٤٦٦  ٢.٨١  ٢  ٢٠٨  ٢.٩٧  یشجع المعلمین على استخدام أسالیب متنوعة في تقویم مستوى الطلبة
  ٩  ٤٥٨  ٢.٧٦  ١  ٢١٠  ٣.٠٠  قویم مستوى الطلبةیحث المعلمین على استخدام أنواع التقویم المتعددة في ت

  ٦  ٤٦٢  ٢.٧٨  ٧  ٢٠٦  ٢.٩٤  یطلع على أسئلة االمتحانات للتأكد من مناسبتها وجودتها 
  ١٠  ٤٥٠  ٢.٧١  ٣  ٢٠٨  ٢.٩٧  یتابع أسالیب التقویم التي یستخدمها المعلم لتقویم مستوى تالمیذه 

  ٨  ٤٦٠  ٢.٧٧  ١٠  ٢٠٠  ٢.٨٦  م للتحسین والتطویریوجه المعلمین إلى اإلفادة من نتائج عملیة التقوی
  ١  ٤٧٦  ٢.٨٧  ٥  ٢٠٦  ٢.٩٤  یحرص على استخدام التقویم المستمر والتقویم الختامي للمعلم

أن )   ٧(   ، )    ٦(  ، )    ٥(  ، )    ٤(  ، )    ٣(  ، )    ٢(  یتضــــــــح مــــــــن الجــــــــداول الســــــــابقة      
النمـو المهنـي والعالقـات اإلنسـانیة ومكونـات المـنهج تعتبـر مـن أساسـیات العبارات في المجاالت الثالثة فـي ضـوء 

المهـام التــي یقــوم بهــا المشــرف التربــوي فــي جمیــع المراحــل التعلیمیــة ، وعلــى الــرغم مــن التقــارب واالتفــاق الواضــح 
ف التربــوي ؛ بـین متوسـطات آراء كـل مــن المشـرفین التربـویین  والمعلمـین علــى أهمیـة المهـام التـي یقــوم بهـا المشـر 

دراكهـم للمهـام التـي یقـوم  ٕ فإن استجابة المشـرفین التربـویین أعلـى قلـیًال مقارنـًة بـآراء المعلمـین ویعـزى ذلـك لفهمهـم وا
  .بها المشرف التربوي أكثر من إدراك المعلمین لهذه المهام 

  :   إجابة السؤال الثاني

  "دیدة  ؟ ما واقع اإلشراف التربوي في ضوء المناهج الفلسطینیة الج" 
لإلجابــة عـــن هــذا الســـؤال تـــم حســاب المتوســـطات الحســابیة والتكـــرارات للعبـــارات التــي تمثـــل اإلشـــراف    

هـــي ) ٢(التربــوي مــن حیـــث مــدى تحققهــا ، وقـــد اعتبــرت العبــارات التـــي كــان متوســطها أكبـــر أو یســاوي 
  : اآلتیة توضح ذلك  المهام اإلشرافیة التي تحققت في ضوء استجابة أفراد عینة الدراسة والجداول

  )   ٨(   جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمدى تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بالنمو المهني 

 مدى التحقیق العبـــــارة
  المعلمین  المشرفین 

 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط
  ٤  ٤٢٠  ٢.٥٣  ٧  ١٨٤  ٢.٦٣ التدریس یسعى لتحسین كفایات المعلم في 

  ٢  ٤٣٠  ٢.٥٩  ٨  ١٨٤  ٢.٦٣ یساهم في تنظیم دورات تدریبیة مستمرة ودائمة 
  ٦  ٤١٠  ٢.٤٧  ١٢  ١٧٤  ٢.٤٩ یساهم في تنظیم الورش العلمیة التي تسهم في إعداد المعلمین علمیًا 
  ١٥  ٣٧٦  ٢.٢٧  ١٩  ١٥٤  ٢.٢٠  یساهم في تنظیم ورش ومشاغل لتدریب المعلمین على إنتاج وسائل تعلیمیة

  ٧  ٤٠٨  ٢.٤٦  ٥  ١٨٦  ٢.٦٦  یساهم في تنظیم ورش ومشاغل لتحلیل محتوى المواد الدراسیة 
  ٥  ٤١٨  ٢.٥٢  ٦  ١٨٦  ٢.٦٦  یساهم في تنظیم ورش مشاغل لتدریب المعلمین على صیاغة األهداف التربویة



 ١٧

  ١٤  ٣٨٢  ٢.٣٠  ١١  ١٧٦  ٢.٥١  باراتیساهم في تنظیم ورش ومشاغل لتدریب المعلمین عل تصمیم االخت
  ١  ٤٤٠  ٢.٦٥  ١  ١٩٢  ٢.٧٤  یساهم في تنظیم ورش وحلقات دراسیة للمعلمین للمعلمین الجدد
  ١٧  ٣٧٠  ٢.٢٣  ١٧  ١٦٠  ٢.٢٩  یساهم في تنظیم دورات تدریبیة إلعادة تأهیل المدرسین القدامى 

  ١٨  ٣٤٨  ٢.١٠  ١٣  ١٧٤  ٢.٤٩  .ینظم دروسًا نموذجیة باستخدام التقنیات التربویة الحدیثة 
  ١٠  ٤٠٠  ٢.٤١  ١٥  ١٧٢  ٢.٤٦  یشجع المعلمین على االبتكار في مجال التدریس 

  ٨  ٤٠٨  ٢.٤٦  ١٦  ١٧٢  ٢.٤٦  یحث المعلمین على االطالع على مصادر متعددة في طرق التدریس
  ٢١  ٣١٨  ١.٩٢  ١٨  ١٦٠  ٢.٢٩  یشجع المعلمین على االلتحاق بكلیات التربیة ومواصلة الدراسات العلیا

  ٢٠  ٣٣٦  ٢.٠٢  ٢١  ١٤٨  ٢.١١  یشجع المعلمین على إجراء الدراسات والبحوث التربویة 
  ١٩  ٣٤٤  ٢.٠٧  ٢٠  ١٥٠  ٢.١٤  یعمل على إعداد وتوزیع نشرات تتابع المستجدات العلمیة والمهنیة 

  ١٢  ٣٩٤  ٢.٣٧  ٣  ١٨٨  ٢.٦٩  یقدم مقترحات لتحسین ما یقوم به المعلمون من أعمال 
  ١٣  ٣٨٨  ٢.٣٤  ٤  ١٨٨  ٢.٦٩  .جه المعلم إلى كیفیة اإلفادة من دلیل المعلم یو 

  ٩  ٤٠٨  ٢.٤٦  ١٤  ١٧٤  ٢.٤٩  یشجع المعلمین على االشتراك في األنشطة الثقافیة داخل المدرسة 
  ١١  ٤٠٠  ٢.٤١  ٩  ١٨٠  ٢.٥٧  یشجع المعلمین على استخدام مصادر متعددة دون االعتماد على الكتاب وحده

  ٣  ٤٢٦  ٢.٥٧  ٢  ١٩٠  ٢.٧١  جتماعات مع المعلمین لغرض تبادل الخبرة في أسلوب تدریس أو وسیلة جدیدة یشجع اال
  ١٦  ٣٧٤  ٢.٢٥  ١٠  ١٨٠  ٢.٥٧  یكلف بعض المعلمین بدراسة الكتب المدرسیة بهدف تقدیم اقتراحات لعالج بعض الثغرات 

هــام اإلشــرافیة مــن وجهــة نظــر كــل مــن وبــالنظر فــي الجــدول الســابق یبــدو أن جمیــع الفقــرات قــد حققــت الم  
یشــجع المعلمـــین علــى االلتحــاق بكلیـــات " وهــي ) ١٣(المشــرفین التربــویین والمعلمــین مـــا عــدا الفقــرة رقـــم 

فهي لم تتحقق من وجهة نظـر المعلمـین ، والـذي یؤكـد علـى عـدم دعـم " التربیة ومواصلة الدراسات العلیا 
بكلیــات التربیــة ومواصــلة الدراســات العلیــا لمــدى تحقــق مهــام  المشــرفین التربــویین للمعلمــین فــي االلتحــاق

اإلشراف التربوي المتعلقة بالنمو المهني والنهوض به من أجل تحسـین وتطـویر العملیـة التعلیمیـة التعلمیـة 
  .برمتها 

  وقـــد وجـــد أن هنـــاك اتفـــاق إلـــى حـــد كبیـــر بـــین آراء كـــل مـــن المشـــرفین التربـــویین و المعلمـــین فـــي تحقـــق     -١
مهام اإلشراف التربوي لدى أفراد عینة الدراسة من أهمها أنه یساهم فـي تنظـیم ورش وحلقـات دراسـیة      

للمعلمـــین الجـــدد ، ومشـــاغل لتحلیـــل محتـــوى المـــواد الدراســـیة ، ورش وحلقـــات دراســـیة للمعلمـــین الجـــدد ، 
مـــع المعلمـــین  ورش مشـــاغل لتـــدریب المعلمـــین علـــى صـــیاغة األهـــداف التربویـــة ، و یشـــجع االجتماعـــات

  لغرض تبادل الخبرة في أسلوب تدریس أو وسیلة جدیدة ، 
  وقد وجد اختالف بین آراء كل من المعلمین والمشرفین التربویین فیما یتعلق بتحقیق بعض      - ٢

  المهام المتعلقة بالنمو المهني للمعلمین وهي أنه یساهم في تنظیم دورت تدریبیة مستمرة ودائمة       
في تنظیم الورش العلمیة التي تسهم في إعداد المعلمین علمیًا ، یشجع المعلمین على االبتكار ، و     

في مجال التدریس ، یحث المعلمین في اإلطالع على مصادر متعدد ة في طرق التدریس ، یقدم 
علم ، مقترحات لتحسین ما یقوم به المعلمون من أعمال ، یوجه المعلم إلى كیفیة اإلفادة من دلیل الم

  .یشجع المعلمین على االشتراك في األنشطة الثقافیة داخل المدرسة 
  وجــــــود اتفــــــاق بــــــین آراء كــــــل مــــــن المعلمــــــین والمشــــــرفین التربــــــویین فــــــي عــــــدم تحقیــــــق بعــــــض المهــــــام  -٣

اإلشرافیة المتعلقة بالنمو المهني للمعلمین وهي أنه یعمل على إعـداد وتوزیـع نشـرات تتـابع المسـتجدات    
والمهنیـــة ، یشـــجع المعلمــــین علـــى إجـــراء الدراســـات والبحــــوث التربویـــة ، یشـــجع المعلمـــین علــــى العلمیـــة 

االلتحـــاق بكلیــــات التربیــــة ومواصـــلة الدراســــات العلیــــا ، یســـاهم فــــي تنظــــیم دورات تدریبیـــة إلعــــادة تأهیــــل 
  . ة المدرسین القدامى ، یساهم في تنظیم ورش ومشاغل لتدریب المعلمین على إنتاج وسائل تعلیمی

  )   ٩(   جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمدى تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بالعالقات اإلنسانیة 

 مدى التحقیق العبـــــارة
  المعلمین  المشرفین 

 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط
  ١٢  ٤٠٨  ٢.٤٦  ٢  ٢٠٢  ٢.٨٩  عمال وما یبذله من جهد یقدم الثناء على ما یقوم به المعلم من أ

  ٦  ٤٣٢  ٢.٦٠  ٥  ١٩٤  ٢.٧٧  یراعي البساطة وعدم التكلف في عالقاته ومعامالته مع المعلمین 



 ١٨

  ١  ٤٦٠  ٢.٧٧  ١  ٢٠٤  ٢.٩١  یشجع المعلمین الجدد لمساعدتهم والقیام بواجبهم على أحسن وجه
  ٣  ٤٣٨  ٢.٦٤  ٣  ١٩٦  ٢.٨٠  عي بعیدًا عن اللوم والتحذیر یعمل على تعدیل أخطاء المعلمین بأسلوب موضو 

  ١٠  ٤١٢  ٢.٤٨  ١٣  ١٧٨  ٢.٥٤  إقناع المعلم باستخدام األسلوب أو األفكار الخاصة به دون أي إلزام 
  ٥  ٤٣٤  ٢.٦١  ٨  ١٨٤  ٢.٦٣  یتیح الفرصة للمعلم للتعبیر عن أفكاره ومشكالته التربویة أثناء جلسة المناقشة 

  ٨  ٤٣٠  ٢.٥٩  ٩  ١٨٤  ٢.٦٣  على تحمل المسؤولیة وبذل الجهد ألداء مهمته بإخالص  یساعد المعلم
  ١٦  ٣٩٨  ٢.٤٠  ١٨  ١٥٦  ٢.٢٣  یتعاون مع المعلمین لتطویر برامج تدریبهم أثناء الخدمة 

  ٢  ٤٤٠  ٢.٦٥  ٤  ١٩٦  ٢.٨٠  یتقبل أفكار المعلمین ومقترحاتهم بأسلوب یبتعد عن السخریة 
براز العیوب لدى المعلم یبتعد عن أسلوب تصید  ٕ   ٧  ٤٣٢  ٢.٦٠  ٦  ١٩٤  ٢.٧٧  األخطاء وا

  ٤  ٤٣٨  ٢.٦٤  ٧  ١٩٢  ٢.٧٤  یعمل على تحسین العالقات اإلنسانیة بین المعلمین وتقویة أواصر المحبة بینهم
  ٩  ٤٢٦  ٢.٥٧  ١٠  ١٨٤  ٢.٦٣  یعمل على تدعیم العالقات اإلنسانیة بین المعلم واإلدارة المدرسیة 

  ١١  ٤١٠  ٢.٤٧  ١١  ١٨٢  ٢.٦٠  ین العالقات اإلنسانیة بین المعلم والمتعلمین یعمل على تحس
  ١٩  ٣١٠  ١.٨٧  ١٩  ١٣٤  ١.٩١  یشارك في اجتماعات مجلس أولیاء األمور في المدرسة 

  ١٥  ٤٠٠  ٢.٤١  ١٥  ١٧٠  ٢.٤٣  یطلع المعلم على ما أثبته في بطاقة التقویم 
  ١٣  ٤٠٤  ٢.٤٣  ١٤  ١٧٢  ٢.٤٦  حة النفسیة والشخصیة للمعلمینیعمل على توفیر كل ما یستطیع من أسباب الرا

  ١٤  ٤٠٤  ٢.٤٣  ١٢  ١٨٠  ٢.٥٧  یقدم اقتراحات للمعلم في كیفیة معالجة ما یعانیه بعض المتعلمین من ضعف في المواد الدراسیة
  ١٨  ٣٦٨  ٢.٢١  ١٧  ١٥٨  ٢.٢٦  یعمل على عقد لفاءات دوریة مع المعلمین واإلدارة إلیجاد حلول للمشكالت 
  ١٧  ٣٩٢  ٢.٣٦  ١٦  ١٧٠  ٢.٤٣  یعمل على تبصیر المسئولین بأحوال المعلمین ومشكالتهم للمساهمة في إیجاد الحلول

  : یالحظ من الجدول السابق اآلتي 
االتفــاق بــین آراء كــل مــن المعلمــین والمشــرفین التربــویین حــول تحقــق مهــام اإلشــراف التربــوي المتعلقــة  – ١

ن أهمهـــا یراعـــي البســـاطة وعـــدم التكلـــف فـــي عالقاتـــه ومعامالتـــه مـــع المعلمـــین ، بالعالقـــات اإلنســـانیة مـــ
یشجع المعلمین الجدد لمساعدتهم والقیام بواجبهم على أحسـن وجـه ، یعمـل علـى تعـدیل أخطـاء المعلمـین 
بأســلوب موضــوعي بعیــدًا عــن اللــوم والتحــذیر ، یســاعد المعلــم علــى تحمــل المســؤولیة وبــذل الجهــد ألداء 

بــإخالص ، یتقبــل أفكــار المعلمــین ومقترحــاتهم بأســلوب یبتعــد عــن الســخریة ، یبتعــد عــن أســلوب مهمتــه 
براز العیوب لدى المعلم  ٕ   . تصید األخطاء وا

  
االخــتالف بــین آراء كــل مــن المعلمــین والمشــرفین التربــویین فیمــا یتعلــق بتحقیــق بعــض المهــام اإلشــرافیة  – ٢

ا أنـه یقـدم الثنـاء علـى مـا یقـوم بـه المعلـم مـن أعمـال ومـا یبذلـه مـن المتعلقة بالعالقات اإلنسانیة مـن أهمهـ
  جهد  

االتفاق بین آراء كل من المعلمین والمشرفین التربـویین فیمـا یتعلـق بعـدم تحقیـق بعـض المهـام اإلشـرافیة  – ٣
لخدمــة  ، المتعلقـة بالعالقـات اإلنســانیة مـن أهمهــا أنـه یتعــاون مـع المعلمـین لتطــویر بـرامج تــدریبهم أثنـاء ا

یعمـــل علـــى تحســـین العالقـــات اإلنســـانیة بـــین المعلـــم والمتعلمـــین ، یشـــارك فـــي اجتماعـــات مجلـــس أولیـــاء 
األمـور فـي المدرســة ، یطلـع المعلــم علـى مــا أثبتـه فــي بطاقـة التقــویم ، یعمـل علــى تـوفیر كــل مـا یســتطیع 

كیفیة معالجة مـا یعانیـه بعـض  من أسباب الراحة النفسیة والشخصیة للمعلمین ، یقدم اقتراحات للمعلم في
یعمــل علــى عقــد لفــاءات دوریــة مــع المعلمــین واإلدارة إلیجــاد ،  المتعلمــین مــن ضــعف فــي المــواد الدراســیة

حلول للمشكالت، یعمل على تبصیر المسئولین بأحوال المعلمین ومشكالتهم للمسـاهمة فـي إیجـاد الحلـول 
 . 

  )   ١٠(  جدول رقم 
  كرارات لمدى تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأهداف المنهج المتوسطات الحسابیة والت

 مدى التحقیق العبـــــارة
  المعلمین  المشرفین 

 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط
  ١  ٤٢٤  ٢.٥٥  ٣  ١٩٢  ٢.٧٤  یعمل على تبصیر المعلمین باألهداف التربویة الخاصة بالمناهج الجدیدة 

  ٢  ٤٢٢  ٢.٥٤  ١  ٢٠٨  ٢.٩٧  یساعد المعلمین على تحلیل المناهج الجدیدة واشتقاق األهداف السلوكیة
  ٣  ٣٩٤  ٢.٣٧  ٢  ٢٠٠  ٢.٨٦  یوجه المعلم إلى اشتقاق األهداف السلوكیة من األهداف العامة للمادة

  ٤  ٣٩٤  ٢.٣٧  ٤  ١٨٤  ٢.٦٣  یعقد ندوات مع المعلمین لمناقشة كیفیة تحقیق أهداف المناهج الجدیدة 
یالحــظ مــن الجــدول الســابق أنــه یوجــد اتفــاق كامــل بــین آراء كــل مــن المعلمــین والمشــرفین التربــویین حــول 
تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأهداف المنهج في جمیع البنـود والـذي یؤكـد قیـام المشـرف  بمهامـه 



 ١٩

الســلوكیة ویعقــد نــدوات مــع المعلمــین  نحــو تبصــیر المعلمــین بأهــداف المنــاهج وتحلیلهــا واشــتقاق األهــداف
  .  لمناقشة كیفیة تحقیق أهداف المناهج الفلسطینیة الجدیدة  

  )   ١١(  جدول رقم 
  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمدى تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأسالیب التدریس 

 مدى التحقیق العبـــــارة
  المعلمین  المشرفین 

 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار سطالمتو 
  ٣  ٣٩٨  ٢.٤٠  ٤  ١٨٢  ٢.٦٠  یدرب المعلمین على وضع خطط متنوعة للتدریس تتفق مع المناهج الجدیدة 
  ٢  ٤٢٨  ٢.٥٨  ٢  ١٩٠  ٢.٧١  یقدم اقتراحات للمعلمین لتحسین أسالیبهم في تدریس المناهج الجدیدة 

  ٤  ٣٩٤  ٢.٣٧  ٣  ١٩٠  ٢.٧١  یة في المناهج الجدیدة التي تشبع میولهم وحاجاتهم یرشد المعلمین إلى األنشطة التربو 
  ١  ٤٣٤  ٢.٦١  ١  ١٩٤  ٢.٧٧  یحث المعلمین على ربط المناهج الجدیدة بواقع الحیاة 

  ٥  ٣٨٤  ٢.٣١  ٥  ١٨٠  ٢.٥٧  یطلع المعلمین على أهم االتجاهات المعاصرة في طرق التدریس
جــد اتفــاق بــین آراء كــل مــن المعلمــین والمشــرفین التربــویین حــول تحقــق یالحــظ مــن الجــدول الســابق أنــه یو 

مهــام اإلشــراف التربــوي المتعلقـــة بأســالیب التــدریس فـــي معظــم البنــود والــذي یؤكـــد قیــام المشــرف التربـــوي 
بمهامــه نحــو حــث المعلمــین علــى ربــط المنــاهج الجدیــدة بواقــع الحیــاة ، یقــدم اقتراحــات للمعلمــین لتحســین 

  . ي تدریس المناهج الجدیدة  أسالیبهم ف
وقـــد وجـــد أن هنـــاك اخـــتالف فـــي تحقـــق المهـــام اإلشـــرافیة مـــن أهمهـــا تـــدریب المعلمـــین علـــى وضـــع      

الخطــط متنوعــة للتــدریس وتقــدیم المقترحــات للمعلمــین لتحســین أســالیبهم فــي تــدریس المنــاهج الفلســطینیة 
  اهج الجدیدة التي تشبع میولهم وحاجاتهم  الجدیدة ، یرشد المعلمین إلى األنشطة التربویة في المن

وقد وجد اتفاق في عدم تحقق المهام اإلشرافیة نحو إطالع المعلمین على أهـم االتجاهـات المعاصـرة      
  .  في طرق التدریس   

  )   ١٢(   جدول رقم 
  تعلیمیة المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمدى تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بالوسائل ال
 مدى التحقیق العبـــــارة

  المعلمین  المشرفین 
 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ١  ٤١٤  ٢.٤٩  ٢  ١٩٤  ٢.٧٧  یرشد المعلم على أسس اختیار الوسیلة التعلیمیة المناسبة لمستوى المتعلمین 
  ٦  ٣٦٨  ٢.٢٢  ٦  ١٧٤  ٢.٤٩  المناسبة لمستوى المتعلمین یدرب المعلمین على كیفیة تصمیم الوسائل التعلیمیة 

  ٣  ٣٩٠  ٢.٣٥  ١  ١٩٦  ٢.٨٠  یرشد المعلمین إلى كیفیة استخدام الوسائل التعلیمیة بطریقة سلیمة 
  ٤  ٣٨٠  ٢.٢٩  ٧  ١٧٤  ٢.٤٩  یشجع المعلمین عل ابتكار وسائل جدیدة وتجریبها 

  ٨  ٣٥٨  ٢.١٦  ٣  ١٨٦  ٢.٦٦  وسائل تعلیمیة بسیطة  یشجع المعلمین على استغالل خامات البیئة في إنتاج
  ٢  ٣٩٦  ٢.٣٩  ٤  ١٨٤  ٢.٦٣  یحث المعلمین على استخدام الوسیلة التعلیمیة في تقویم تحصیل المتعلمین
  ٧  ٣٦٤  ٢.١٩  ٨  ١٧٤  ٢.٤٩  یوجه المعلمین إلى كیفیة صیانة الوسائل التعلیمیة والمحافظة علیها

  ٥  ٣٧٨  ٢.٢٨  ٥  ١٨٤  ٢.٦٣  مین في تصمیم بعض الوسائل التعلیمیة یحث المعلمین على مشاركة المتعل
ییسر للمعلمین الحصول على األدوات والوسائل التعلیمیة عن طریق الجهات المسؤولی ٩  ٣٤٦  ٢.٠٨  ٩  ١٦٨  ٢.٤٠  

یالحــظ مــن الجـــدول الســابق أنــه یوجـــد اتفــاق بــین آراء كـــل مــن المعلمــین والمشـــرفین التربــویین حـــول     
هــام اإلشـراف التربــوي المتعلقـة بالوســائل التعلیمیـة فــي معظـم البنــود ومـن أهمهــا أن المشـرف یقــوم تحقـق م

رشـــاد المعلمـــین إلـــى  ٕ بإرشـــاد المعلـــم علـــى أســـس اختیـــار الوســـیلة التعلیمیـــة المناســـبة لمســـتوى طلبتـــه ، وا
  . األنشطة التربویة في المناهج الجدیدة إلشباع میولهم وحاجاتهم 

علـــى عـــدم تحقـــق هـــذه المهـــام ومنهـــا أنـــه یـــدرب المعلمـــین علـــى كیفیـــة تصـــمیم وقـــد وجـــد اتفـــاق   
الوســــائل التعلیمیـــــة المناســـــبة لمســـــتوى طلبتــــه ، یوجـــــه المعلمـــــین إلـــــى كیفیــــة صـــــیانة الوســـــائل التعلیمیـــــة 

  والمحافظة علیها ، ییسر للمعلمین الحصول على األدوات والوسائل التعلیمیة عن طریق الجهات 
المعلمین والمشرفین حول هذه المهـام فـي أنـه یشـجع المعلمـین علـى اسـتغالل  وقد اختلف كل من  

  . خامات البیئة في إنتاج وسائل تعلیمیة بسیطة 
  )   ١٣(   جدول رقم 
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  المتوسطات الحسابیة والتكرارات لمدى تحقق مهام اإلشراف التربوي المتعلقة بأسالیب التقویم
 مدى التحقیق العبـــــارة

  المعلمین  ین المشرف
 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ١  ٤٥٢  ٢.٧٢  ٣  ١٩٤  ٢.٧٧  ینظم زیارات للفصول لتقویم عمل المعلم 
  ١٢  ٣٦٠  ٢.١٧  ١٢  ١٣٦  ١.٩٤  یقوم المعلم في ضوء مادته العلمیة فقط 

  ٢  ٤٣٦  ٢.٦٣  ٨  ١٨٨  ٢.٦٩  یقوم المعلم في ضوء مادته العلمیة ونشاطه داخل الفصل 
  ٩  ٤١٦  ٢.٥١  ١٠  ١٨٢  ٢.٦٠  یساعد المعلم على تقویم نفسه تقویمًا ذاتیًا 

  ٤  ٤٣٠  ٢.٥٩  ٩  ١٨٦  ٢.٦٦  یكشف للمعلم جوانب القوة فیه ویعمل على دعمها وتنمیتها 
  ٧  ٤٢٤  ٢.٥٥  ٦  ١٩٠  ٢.٧١  یكشف للمعلم جوانب الضعف فیه وكیفیة التغلب علیها 

  ٣  ٤٣٢  ٢.٦٠  ٧  ١٩٠  ٢.٧١  م أسالیب متنوعة في تقویم مستوى الطلبةیشجع المعلمین على استخدا
  ٨  ٤٢٢  ٢.٥٤  ١    ١٩٦  ٢.٨٠  یحث المعلمین على استخدام أنواع التقویم المتعددة في تقویم مستوى الطلبة

  ٦  ٤٢٦  ٢.٥٧  ٢  ١٩٦  ٢.٨٠  یطلع على أسئلة االمتحانات للتأكد من مناسبتها وجودتها 
  ١١  ٤١٠  ٢.٤٧  ٥  ١٩٢  ٢.٧٤  التي یستخدمها المعلم لتقویم مستوى تالمیذه یتابع أسالیب التقویم 

  ١٠  ٤١٢  ٢.٤٨  ١١  ١٨٠  ٢.٥٧  یوجه المعلمین إلى اإلفادة من نتائج عملیة التقویم للتحسین والتطویر
  ٥  ٤٢٨  ٢.٥٨  ٤  ١٩٤  ٢.٧٧  یحرص على استخدام التقویم المستمر والتقویم الختامي للمعلم

آراء كل مـن المعلمـین والمشـرفین التربـویین حـول تحقـق مهـام اإلشـراف التربـوي المتعلقـة االتفاق بین  – ١
بأسالیب التقویم من أهمها أنه ینظم زیارات للفصـول لتقـویم عمـل المعلـم ، یكشـف للمعلـم جوانـب الضـعف 

  . فیه وكیفیة التغلب علیها 
 
ــــین آراء كــــل مــــن المعلمــــین والمشــــرفین التربــــویین  – ٢ ــــق بتحقیــــق بعــــض المهــــام االخــــتالف ب فیمــــا یتعل

اإلشرافیة المتعلقة بأسالیب التقویم من أهمها أنه یقدم الثناء على مـا یقـوم بـه المعلـم مـن أعمـال ومـا یبذلـه 
من جهـد ، یقـوم المعلـم فـي ضـوء مادتـه العلمیـة ونشـاطه داخـل الفصـل ، یكشـف للمعلـم جوانـب القـوة فیـه 

لمـین علـى اسـتخدام أسـالیب متنوعـة فـي تقـویم مسـتوى الطلبـة ، ویعمل على دعمها وتنمیتها ، یشـجع المع
یحث المعلمین على استخدام أنواع التقویم المتعددة فـي تقـویم مسـتوى الطلبـة ، یتـابع أسـالیب التقـویم التـي 

  .یستخدمها المعلم لتقویم مستوى تالمیذه 
  
علـــق بعـــدم تحقیـــق بعـــض المهـــام االتفـــاق بـــین آراء كـــل مـــن المعلمـــین والمشـــرفین التربـــویین فیمـــا یت – ٣

اإلشرافیة المتعلقة بأسالیب التقویم من أهمها أنه یقوم المعلم بأسالیب التقویم في ضـوء مادتـه العلمیـة فقـط 
  . ، یوجه المعلمین إلى اإلفادة من نتائج عملیة التقویم للتحسین والتطویر 

  
  :إجابة السؤال الثالث 

بـین  )٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة روق هـل توجـد فـ"ینص السـؤال الثالـث علـى    
  "كل من عینة المعلمین والمشرفین التربویین فیما یتعلق بأهمیة مهام اإلشراف التربوي بفلسطین  ؟ 

لحساب داللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین  T . test " ت " وقد قام الباحث باستخدام اختبار   
كل من المعلمین والمشرفین التربویین فیما یتعلق بأهمیة مهام متوسطات  وغیر مرتبطتین وذلك بین

  : اآلتي و ي ك" اإلشراف التربوي بفلسطین   
  )   ١٤(  جدول رقم 
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كل من المشرفین و المعلمین فیما یتعلق بأهمیة إلیجاد داللة الفروق بین متوسطات " ت " نتائج اختبار 
  .اإلشراف التربوي بفلسطین 

عدد   المهنة
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة ت 
  المحسوبة

قیمة ت 
  الجدولیة 

  مستوى الداللة 

   ٨.٨٤٧ ٢٠٠.٧٧ ٧٠  مشرف تربوي
٧.٦١٩  

 

  
١.٦٤٥  

 

دالة عند مستوى 
 ٢٠.٣٧ ١٨٦.٢٨ ١٦٦  معلـــم  ٠.٠٥داللة 

أكبر من قیمة ت  هيو  )  ٧.٦١٩   ( تساوي یتضح من الجدول السابق أن قیمة ت المحسوبة  
، وعلیه یتم رفض  ٠.٠٥ومستوى داللة    ٢٣٥=  ٢ –٢٣٧  وذلك عند درجة حریة ) ١.٦٤٥(الجدولیة 

یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند "    الفرض الصفري وقبول الفرض البدیل والذي ینص على أنه
بویین فیما یتعلق بأهمیة مهام بین كل من عینة المعلمین والمشرفین التر  )  ٠.٠٥  ≤ ∝( مستوى داللة 

وذلك لصالح المجموعة ذات المتوسط الحسابي األعلى أي لصالح مجموعة  اإلشراف التربوي بفلسطین
مما یعني أن المشرفین التربویین أكثر قدرة على تحدید مهام اإلشراف التربوي من . المشرفین التربویین 

حو تحقق مهام اإلشراف على الرغم من أن المشرفین المعلمین ، وهذا یجعل المعلمین یشعرون بقصور ن
  .التربویین یشعرون بأنهم یقومون بمتطلبات النمو المهني المطلوبة 

وكذلك فإن المشرفین التربویین بحاجة ملحة إلى تجسید الروابط وتفعیل مبدأ االتصال والتواصل بین كل من 
ن وذلك یعزى إلى أن دور المعلم یكون مستقبل المعلمین والمشرفین التربویین أكثر مما یراه المعلمو 
  .للمعلومات ولألوامر وشعور المعلمین باإلحباط والظلم 

وقد لوحظ رضا المشرف التربوي عن أدائه لمهامه اإلشرافیة ، في حین أن المعلم یشعر بالقصور حول 
شیة من ناحیة سیر المعلم تحقیق المشرف لهذه المهام والذي یؤكد بإن المشرف یمارس مهامًا تقلیدیة تفتی

على خطة توزیع المنهاج المرسلة من وزارة التربیة والتعلیم العالي تمكن المعلم من مادته فقط ، مقابل أن 
  الخ .…النظرة الحدیثة في اإلشراف یتعدى ذلك بكثیر حیث یتطرق إلى مكونات المنهج  وتحلیلها و 

  
  :إجابة السؤال الرابع 

 )  ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة هــل توجــد فــروق " عـلـى  یــنص الســؤال الرابــع    
  "بین أفراد عینة المعلمین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل التربوي  ؟ 

لحساب داللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین وغیر  T . test " ت " باستخدام اختبار  ثوقد قام الباح    
أفراد عینة المعلمین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل التربوي  بین متوسطاتمرتبطتین وذلك 

  : اآلتي ه  ك
  )   ١٥(  جدول رقم 



 ٢٢

أفراد عینة المعلمین ألهمیة مهام اإلشراف إلیجاد داللة الفروق بین متوسطات " ت " نتائج اختبار 
  التربوي وفقًا للمؤهل التربوي 

عدد   المؤهل 
  األفراد

متوسط ال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة ت 
  المحسوبة

قیمة ت 
  الجدولیة 

  مستوى الداللة 

   ٢٠.٠٧ ١٨٧.٢٨ ١٣٨  تربوي
١.٤٠٦  

 

  
١.٦٤٥  

 

غیر دالة عند 
مستوى داللة 

٠.٠٥  
 ٢١.٥٠ ١٨١.٣٦ ٢٨  غیر تربوي

مة ت من قی أصغر وهي )  ١.٤٠٦   ( تساوي یتضح من الجدول السابق أن قیمة ت المحسوبة  
 قبول، وعلیه یتم  ٠.٠٥ومستوى داللة    ١٦٤=  ٢ –١٦٦  وذلك عند درجة حریة ) ١.٦٤٥(الجدولیة 

ذات داللة إحصائیة عند توجد فروق  ال "  الفرض البدیل والذي ینص على أنه ورفضالفرض الصفري 
وفقًا للمؤهل  بین أفراد عینة المعلمین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي )  ٠.٠٥ ≤ ∝(مستوى داللة 

والذي یعني أن المعلمین الذین یحملون مؤهًال تربویًا أو الذین ال یحملون أي مؤهًال تربویًا " .  التربوي
النمو المهني ، العالقات اإلنسانیة ، " متفقون حول أهمیة مهام اإلشراف التربوي وذلك في جمیع المجاالت 

  " .مكونات المنهج 
  

  :إجابة السؤال اخلامس 

 )  ٠.٠٥ ≤ ∝(ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة هـل توجـد فـروق "ینص السؤال الخـامس علـى     
  "بین أفراد عینة المعلمین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا لسنوات الخبرة في التدریس ؟ 

وذلــك للتأكــد )   One Way Anova( قــام الباحــث باســتخدام اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي 
ود فروق بین المجموعات الثالثة المسـتقلة والغیـر مرتبطـة بـین متوسـط درجـات أفـراد عینـة الدراسـة من وج

  :والجدول التالي یوضح ذلك)   ١٠، أكثر من  ١٠-٥، من  ٥أقل من  (وفقًا لمتغیر الخبرة 
  )  ١٦  (جدول رقم 

  .الثالث لمجموعات المعلمین وفقًا ل نتائج تحلیل التباین األحادي لمتوسطات درجات
مصدر التباین مستوى الداللة   قیمة ف  مربع المتوسطات  مجموع المربعات  درجات الحریة

  اإلحصائیة
بین المجموعات ٤٥٢.٤١٣  ٩٠٤.٨٢٦  ٢    

١.٠٩١  
داله عند غیر 

مستوى داللة 
٠.٠٥  

داخل المجموعات ٤١٤.٦٧٧  ٦٧٥٩٢.٤  ١٦٣  
    ٦٨٤٩٧.٣  ١٦٥  المجموع

  
وهـذا یعنـي  ٠.٠٥دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة  غیـر قیمـة فیتضح من الجدول السابق أن   

ذات دالل ــة ال توجـــد فـــروق "  والـــذي یـــنص علـــى أنـــه  البـــدیل ورفـــض  لفـــرض الصـــفريالقبـــول بـــالفرض 



 ٢٣

بین أفراد عینـة المعلمـین ألهمیـة مهـام اإلشـراف التربـوي وفقـًا  )  ٠.٠٥ ≤ ∝(إحصائیة عند مستوى داللة 
ســـنوات ،  ٥خبــرتهم تقــل عــن (والـــذي یعنــي أن مســتویات الخبــرة الثالثـــة "   یسلســنوات الخبــرة فــي التــدر 

قــد أجمعــت علــى أهمیــة مهــام اإلشــراف التربــوي ) ســنوات  ١٠ســنوات ، أكثــر مــن  ١٠-٥تنحصــر بــین 
  . لجمیع المعلمین 

  
  :إجابة السؤال السادس 

 ) ٠.٠٥ ≤ ∝(ى داللـ ة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتو هــل توجــد فــروق " یــنص الســؤال الســادس علــى   
  "بین أفراد عینة المشرفین التربویین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل التربوي  ؟ 

لحساب داللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین  T . test " ت " باستخدام اختبار  ثوقد قام الباح  
هام اإلشراف التربوي وفقًا للمؤهل أفراد عینة المشرفین ألهمیة م وغیر مرتبطتین وذلك بین متوسطات

  : اآلتي ه  كالتربوي 
  
  
  )   ١٧(  جدول رقم 

أفراد عینة المشرفین ألهمیة مهام اإلشراف إلیجاد داللة الفروق بین متوسطات " ت " نتائج اختبار 
  التربوي وفقًا للمؤهل التربوي 

عدد   المؤهل
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة ت 
  المحسوبة

قیمة ت 
  الجدولیة

  مستوى الداللة

   ٨.٠٨١ ٢٠١.٢٤ ٦٦  تربوي
٠.٩٤٦  

 

  
١.٦٧١  

 

غیر دالة عند 
مستوى داللة 

٠.٠٥  
 ١٧.٣٢ ١٩٣.٠٠ ٤  غیر تربوي

من قیمة ت  أصغر وهي )  ٠.٩٤٦   ( تساوي یتضح من الجدول السابق أن قیمة ت المحسوبة  
 قبول، وعلیه یتم  ٠.٠٥ومستوى داللة    ٦٨=  ٢ –٧٠  وذلك عند درجة حریة ) ١.٦٧١(الجدولیة 

ذات داللة إحصائیة عند توجد فروق  ال "  الفرض البدیل والذي ینص على أنه ورفضالفرض الصفري 
بین أفراد عینة المشرفین التربویین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا  )  ٠.٠٥ ≤ ∝(مستوى داللة 
عه الباحث إلى أن المشرفین التربویین من الذین ال یحملون مؤهًال تربویًا قد والذي یرج" .  للمؤهل التربوي

خضع إلى دورات تربویة ومجمعات تدریبیة وحلقات نقاش إثرائیة تؤهله إلى أن یكون مثیل لزمالئه من حملة 
جات المؤهل التربوي ، وذلك الذي جعل المشرفون التربویون یعطون أهمیة لمهام اإلشراف التربوي بدر 

  .  متكافئة 



 ٢٤

  
  :إجابة السؤال السابع 

 )  ٠.٠٥ ≤ ∝(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة " یــنص الســؤال الســابع علــى 
بـــین أفـــراد عینــــة المشـــرفین التربــــویین ألهمیـــة مهــــام اإلشـــراف التربـــوي وفقــــًا لســـنوات الخبــــرة فـــي العملیــــة 

  "اإلشرافیة  ؟ 
وذلــك للتأكــد )   One Way Anova( ر تحلیــل التبــاین األحــادي قــام الباحــث باســتخدام اختبــا

من وجود فروق بین المجموعات الثالثة المسـتقلة والغیـر مرتبطـة بـین متوسـط درجـات أفـراد عینـة الدراسـة 
  :والجدول التالي یوضح ذلك)   ١٠، أكثر من  ١٠-٥، من  ٥أقل من  (وفقًا لمتغیر الخبرة 

  )  ١٨  (جدول رقم 
  .لمجموعات الثالث ل المشرفین وفقاً  درجات لیل التباین األحادي لمتوسطاتنتائج تح

مصدر التباین مستوى الداللة   قیمة ف  مربع المتوسطات  مجموع المربعات  درجات الحریة
  اإلحصائیة

بین المجموعات ٢٦٦.٨٨  ٥٣٣.٧٦  ٢    
٣.٦٧٤  

داله عند مستوى 
داخل المجموعات  ٠.٠٥داللة  ٧٢.٦٣٦  ٤٨٦٦.٦  ٦٧  

    ٥٤٠٠.٣  ٦٩  المجموع

رفـض وهـذا یعنـي  ٠.٠٥یتضح من الجدول السابق أن قیمة ف دالة إحصائیًا عند مستوى داللة   
ذات داللــة إحصــائیة عنــد توجــد فــروق "  والــذي یــنص علــى أنــه  البــدیل الفــرض وقبــول الصــفريالـفـرض 

هـــام اإلشــراف التربـــوي وفقـــًا بـــین أفــراد عینـــة المشـــرفین التربــویین ألهمیـــة م )  ٠.٠٥ ≤ ∝(مســتوى داللـــة 
  "   لسنوات الخبرة في العملیة اإلشرافیة

"        ولمعرفـة لصـالح أي مـن المجموعــات الـثالث كانـت الفـروق قــام الباحـث باسـتخدام اختبــار  
فــروق وبإیجــاد ب مــدى شــیفیه عنــد ذلــك المســتوى اثــم حســ ٠.٠٥عنــد مســتوى داللــة "  Sheffe" "شــیفیه 

  : اآلتيفقرات االستبانة وذلك كما في الجدول  الثالث في االستجابة علىالمتوسطات للمجموعات 
  )    ١٩   (جدول 

  .  لعینة المشرفیین فروق متوسطات المجموعات الثالث في االستجابة على فقرات االستبانة
  ٥أقل من   سنوات الخبرة

١٩٩.٧٣  
  ١٠-٥من 

٢٠٦.٨٣  
  ١٠أكثر من 

١٩٩.٣٩  
  ٥أقل من 

١٩٩.٧٣  
-  ٠.٣٣٨  *٧.١١  

  ١٠-٥من 
٢٠٦.٨٣  

-  -  ٧.٤٤*  

  ١٠أكثر من 
١٩٩.٣٩  

-  -  -  

بــإجراء مقارنـــة بــین مـــدى شــیفیه وفـــروق متوســـطات المجموعــات الـــثالث الموضــحة فـــي الجـــدول   
بــین متوســطي مجمــوعتي  ٠.٠٥الســابق یتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

ســتجابة علــى فقــرات وبنــود االســتبانة  وذلــك لصــالح مجموعــة وذ ــك  ــي اال قلیلــة الخبــرة ومتوســطة الخبــرة
والـذي یعنـي أن مسـتوى الخبـرة المتوسـط . ذات المتوسـط الحسـابي األعلـى  )١٠-٥من (متوسطي الخبرة 



 ٢٥

یعــد مــن أفضــل المســتویات اســتیعابًا للمهــام وألهمیتهــا ومــدى تحققهــا ویمكــن أن یعــزى ذلــك ) ١٠-٥مــن (
فــي حیــاة المشــرف التربــوي تعتبــر ســنوات اكتســاب الخبــرة والتعــرف علــى  إلــى أن الســنوات الخمــس األولــى

آلیـــات اإلشــــراف التربـــوي والعملیــــة اإلشـــرافیة بجمیــــع مجاالتهــــا ، أمـــا المســــتوى المتوســـط فــــیمكن اعتبــــاره 
مستوى اإلتقان والبذل والعطـاء والنهـوض بالعملیـة اإلشـرافیة بشـكل مخطـط ومـنظم وبعقلیـة متفتحـة وناقـدة 

 .  
بـــین متوســـطي مجمـــوعتي  ٠.٠٥وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة  وكـــذلك

وذلـــك فـــي االســـتجابة علـــى فقـــرات  )١٠أكثـــر مـــن (ذوي الخبـــرة الطویلـــة ) ١٠-٥مـــن (متوســـطي الخبـــرة 
والتـي تعتبـر ذات المتوسـط  )١٠-٥مـن (المشـرفین ذوي الخبـرة القصـیرة االستبانة وذلك لصـالح مجموعـة 

والذي یعني أن المسـتوى المتوسـط فـي الخبـرة أفضـل مـن المسـتوى طویـل الخبـرة والتـي . ى الحسابي األعل
ــث أن المشــرف التربــوي یشــعر بمســتوى التراجــع الواضــح ویبــدأ بــالتفكیر والنظــر  ١٠تزیــد عــن  ســنوات حی

  .بنقله إلى وظائف إداریة مرموقة ورفیعة 
فـي  )١٠أكثـر مـن ( ، طـویلي الخبـرة ) ٥أقـل مـن (قلیلـي الخبـرة وبالمقارنة بـین اسـتجابة كـل مـن   

فـي  المجمـوعتیناالستجابة على بنـود االسـتبانة فقـد وجـد أنـه ال یوجـد فـرق ذات داللـة إحصـائیة بـین آراء 
والـذي یعنــي أن المشـرف التربـوي فــي بدایـة الخمــس سـنوات األولــى . االسـتجابة علـى بنــود هـذه اإلســتبانة 

جراءاتـه كـذلك مـا بعـد السـنوات العشـرة یشـعر بالملـل یتعلم ویتعرف علـى آلیـات اإلشـراف ویـتع ٕ لم أسـالیبة وا
ورتابــة العمـــل والنظـــر إلـــى زمالئـــه ممــن أخـــذ مواقـــع رفیعـــة فـــي المناصــب اإلداریـــة أو الفنیـــة ، ویبـــدأ فـــي 
استنفاذ الكثیر من جهده اإلشرافي ویبدأ البعض مـنهم یشـكون همـومهم إل بعضـهم أو إلـى المعلمـین ممـن 

طفـــاء المصـــلحة الخاصـــة علـــى مصـــلحة یشـــرفون علـــیهم  ٕ ممـــا یـــؤدي إلـــى عـــدم الموضـــوعیة فـــي التقیـــیم وا
  .العمل وتفشي األنانیة لدى البعض والبعد عن المصداقیة في العملیة اإلشرافیة بجمیع مجاالتها 

  : إجابة السؤال الثامن  
ضـــوء المنـــاهج  مـــا الصـــعوبات التـــي تحــد مـــن فعالیـــة اإلشـــراف التربــوي فـــي" یــنص الســـؤال الثـــامن علــى 

  "  .الفلسطینیة الجدیدة ؟ 
ن هــذا الســؤال تــم إیجــاد المتوســطات الحســابیة والنســب المئویــة والتكــرارات للعبــارات التــي تمثــل لإلجابــة عــ

  : الصعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربوي وهي كما في الجدول اآلتي 
  )   ٢٠(  جدول رقم 

  صعوبات التي تحد من فعالیة اإلشراف التربويالمتوسطات الحسابیة والتكرارات لل
 درجة الموافقـــة  العبـــــارة

  المعلمین  المشرفین 
 لترتیبا التكرار المتوسط الترتیب التكرار المتوسط

  ١  ٥٧٦  ٣.٤٧  ٢  ٢٢٨  ٣.٢٦ انخفاض المستوى األكادیمي لبعض المشرفین التربویین 
ل تربوي یمكنه من القیام بعملهعدم حصول المشرف التربوي على مؤه ٢  ٥٧٢  ٣.٤٥  ٥  ٢٢٤  ٣.٢٠  

  ٢١  ٤٢٤  ٢.٥٥  ٢١  ١١٠  ١.٥٧ كثرة األعباء اإلداریة والفنیة الملقاة على عاتق المشرفین التربویین 
  ٢٥  ٣٤٢  ٢.٠٦  ٢٣  ١١٦  ١.٦٦ نقص اإلمكانات المادیة والبشریة المتاحة للمشرفین التربویین 

  ٢٤  ٤٠٢  ٢.٤٢  ٢٤  ١١٢  ١.٦٠ ملین في مجال اإلشراف التربوينقص الحوافز المالیة للعا
قلة درایة المشرف التربوي بأهداف وفلسفة التعلیم في مرحلة التعلیم األساسي ٤  ٥٤٢  ٣.٢٧  ٦  ٢١٤  ٣.٠٦  

  ١٤  ٤٨٤  ٢.٩٢  ٢١  ١٤٠  ٢.٠٠ محدودیة صالحیة المشرف التربوي في حل المشكالت التربویة 
  ١٨  ٤٥٨  ٢.٧٦  ١٧  ١٧٤  ٢.٤٩  عمل بصورة مرضیة عدم كفایة الوقت ألداء ال

  ٢٢  ٤٢٢  ٢.٥٤  ٢٢  ١٣٦  ١.٩٤  عدم مشاركة المشرف التربوي في وضع المنهج المدرسي
  ١٩  ٤٤٨  ٢.٧٠  ٢٠  ١٥٢  ٢.١٧  عدم مشاركة المشرف التربوي في عملیة تطویر المنهج المدرسي 

  ٢٠  ٤٣٦  ٢.٦٣  ١٩  ١٥٤  ٢.٢٠  ولین افتقار المشرف التربوي إلى التشجیع والتقدیر من جانب المسئ
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  ١١  ٥٠٢  ٣.٠٢  ٣  ٢٢٦  ٣.٢٣  قلة سنوات الخبرة التي مارسها المشرف التربوي في التدریس
اهتمام المشرف التربوي بالمظهر دون الجوهر في العملیة التعلیمیة التعلمیة  ٥  ٥٢٢  ٣.١٤  ٤  ٢٢٦  ٣.٢٣  

  ١٢  ٤٨٨  ٢.٩٤  ٧  ٢١٢  ٣.٠٣  عدم اهتمام المشرف التربوي بمشكالت وحاجات المعلم 
  ١٠  ٥٠٨  ٣.٠٦  ١٥  ١٧٨  ٢.٥٤  مقاومة بعض المعلمین والمدیرین لعملیة التغییر ورفض التوجیه واإلرشاد 
  ٩  ٥١٠  ٣.٠٧  ١٢  ١٩٢  ٢.٧٤  التمسك بالطرق التقلیدیة التي تقوم على الشرح والتلقین من جانب المعلم واالستماع من جانب المتعلم 

رف التربوي في منطقة واحدة لمدة كافیة مما یعیق عملیة المتابعةعدم استمرار المش ١٧  ٤٦٠  ٢.٧٧  ١٣  ١٨٦  ٢.٦٦  
  ١٥  ٤٨٠  ٢.٨٩  ٨  ٢١٢  ٣.٠٣  قلة الدورات التدریبیة المخصصة للمشرفین التربویین 

  ١٣  ٤٨٤  ٢.٩٢  ١٠  ٢٠٤  ٢.٩١  عدم جدیة الدورات المخصصة لمشرفین التربویین 
  ٣  ٥٦٠  ٣.٣٧  ١  ٢٣٨  ٣.٤٠  ي في حضور الدورات التدریبیة عدم انتظام المشرف التربو 

  ١٦  ٤٧٦  ٢.٨٧  ٩  ٢٠٨  ٢.٩٧  إتباع أسالیب تقلیدیة في تقویم المعلم 
  ٢٣  ٤٢٠  ٢.٥٣  ١٤  ١٨٠  ٢.٥٧  نقص الكتب والمراجع بمكتبات المدارس 

  ١٨  ٥١٤  ٣.١٠  ١١  ٢٠٠  ٢.٨٦  عدم التعاون الجاد بین المعلم والمشرف التربوي 
  ٧  ٥١٨  ٣.١٢  ١٨  ١٦٦  ٢.٣٧  مستوى األكادیمي والتربوي للمعلم الحالي ضعف ال

  ٦  ٥٢٠  ٣.١٣  ١٦  ١٧٦  ٢.٥١  عدم رغبة المعلم في التدریس واالستزادة من العلم 
  

  : یتضح من الجدول السابق ما یأتي 
ـــــویین حـــــول وجـــــود صـــــعوبات تحـــــد مـــــن    -١ ـــــین آراء كـــــل مـــــن المعلمـــــین والمشـــــرفین الترب   وجـــــود اتفـــــاق ب

فعالیة اإلشراف التربوي في ضوء تطبیق المنـاهج الفلسـطینیة الجدیـدة مـن أهمهـا كثـرة األعبـاء اإلداریـة    
المادیـــة والبشـــریة المتاحـــة للمشـــرفین  توالفنیـــة الملقـــاة علـــى عـــاتق المشـــرفین التربـــویین ، نقـــص اإلمكانیـــا

، قلـــة درایـــة المشـــرف التربـــوي التربـــویین ، نقـــص الحـــوافز المالیـــة للعـــاملین فـــي مجـــال اإلشـــراف التربـــوي 
بأهــداف وفلســفة التعلــیم فــي مرحلــة التعلــیم األساســي ، عــدم كفایــة الوقــت ألداء العمــل بصــورة مرضــیة ، 
عــدم مشــاركة المشــرف التربــوي فــي وضــع المــنهج المدرســي ، عــدم مشــاركة المشــرف التربــوي فــي عملیــة 

 . جیع والتقدیر من جانب المسئولین تطویر المنهج المدرسي ، افتقار المشرف التربوي إلى التش
االختالف بین آراء كل من المعلمین والمشرفین التربـویین فیمـا یتعلـق بالصـعوبات التـي تحـد مـن فعالیـة  – ٢

اإلشراف التربوي من أهمها محدودیة صالحیة المشرف التربوي في حل المشـكالت التربویـة ، قلـة سـنوات 
فــي التــدریس ، عــدم اهتمــام المشــرف التربــوي بمشــكالت وحاجــات الخبــرة التــي مارســها المشــرف التربــوي 

ـــم ، مقاومـــة بعـــض المعلمـــین والمـــدیرین لعملیـــة التغییـــر ورفـــض التوجیـــه واإلرشـــاد ، عـــدم اســـتمرار  المعل
ــــة  ــــدورات التدریبی ــــة ال ــــة المتابعــــة ، قل المشــــرف التربــــوي فــــي منطقــــة واحــــدة لمــــدة كافیــــة ممــــا یعیــــق عملی

یین ، إتبــــاع أســــالیب تقلیدیــــة فــــي تقــــویم المعلــــم  ، نقــــص الكتــــب والمراجــــع المخصصــــة للمشــــرفین التربــــو 
ـــم والمشـــرف التربـــوي ، ضـــعف المســـتوى األكـــادیمي  بمكتبـــات المـــدارس ، عـــدم التعـــاون الجـــاد بـــین المعل

  . والتربوي للمعلم الحالي ، عدم رغبة المعلم في التدریس واالستزادة من العلم 
معلمـــین والمشـــرفین التربـــویین فیمـــا یتعلـــق بعـــدم االعتـــراف بالصـــعوبه التـــي االتفــاق بـــین آراء كـــل مـــن ال – ٣

یعتقــد أنهــا تحــد مــن فعالیــة اإلشــراف التربــوي مــن أهمهــا انخفــاض المســتوى األكــادیمي لــبعض المشــرفین 
التربــویین ، عــدم حصــول المشــرف التربــوي علــى مؤهــل تربــوي یمكنــه مــن القیــام بعملــه ، اهتمــام المشــرف 

ظهر دون الجـوهر فـي العملیـة التعلیمیـة التعلمیـة ، عـدم انتظـام المشـرف التربـوي فـي حضـور التربوي بـالم
  : إجابة السؤال التاسع   . الدورات التدریبیة 

مـا متطلبـات تغییـر اإلشـراف التربـوي فـي ضـوء المنـاهج الفلسـطینیة الجدیـدة " ینص السـؤال التاسـع علـى  
  " .؟ 

ال مفتوح لعینة الدراسـة مـن المعلمـین والمشـرفین التربـویین وبـتفحص لإلجابة عن هذا السؤال تم توجیه سؤ 
استجابة أفـراد عینـة الدراسـة والتعـرف علـى آرائهـم ومالحظـاتهم تـم التوصـل إلـى متطلبـات تغییـر اإلشـراف 

  : التربوي في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة وهي كاآلتي 



 ٢٧

ربـوي وأسـالیب وأدوات وأنـواع التقـویم مـن اإلطالع علـى أسـالیب وطـرق جدیـدة فـي اإلشـراف الت  - ١
 .أجل االرتقاء بالعملیة التعلیمیة التعلمیة 

تعیــین مشــرف تربــوي فــي كــل مدرســة یقــوم بمتابعــة المعلمــین ، وینقــل للمشــرفین وجهــات نظــر  - ٢
 . المعلمین والعمل على تفعیل مبدأ االتصال والتواصل 

 .مباحث المختلفة إعطاء دروس توضیحیة من قبل المشرف التربوي في ال - ٣
 .زیادة الزیارات التوجیهیة للمعلمین من قبل المشرف التربوي  - ٤
عقـــد اجتماعــــات دوریـــة بــــین معلمـــي الفصــــل الواحـــد فــــي المـــدارس المختلفــــة لمناقشـــة المنهــــاج  - ٥

 .الفلسطیني الجدید 
 . تزوید المدارس بالوسائل التعلیمیة الحدیثة والتي تتفق مع المنهاج الفلسطیني الجدید - ٦
 . طاء دورات تتعلق باستخدام وصنع الوسائل التعلیمیةإع - ٧
مســـاعدة المعلـــم علـــى وضـــع خطـــط عالجیـــة للطلبـــة فـــي أساســـیات مفـــاهیم المنهـــاج الفلســـطیني  - ٨

 .الجدید
عمـل لقـاءات شـهریة أو أثنـاء التفریـغ لمعرفــة بـین المعلمـین والمشـرفین التربـویین لمناقشـة بعــض  - ٩

والعمــــل علــــى تحســــینها وتعــــدیلها وتقــــدیم االقتراحــــات  النقــــاط فــــي المنــــاهج الفلســــطینیة الجدیــــدة
 . الالزمة 

 . تنفیذ ورش عمل بین جمیع المحافظات وتوظیف أحدث الطرق و األسالیب التربویة  -١٠
 .الربط بالعالم الخارجي من حیث التطویر والتقدم العلمي  -١١
ع مقترحــات زیــادة عــدد اللقــاءات بــین المشــرف التربــوي والمعلمــین بتقــدیم المســاعدة ، وســما -١٢

 .المعلمین ، وحل المشكالت التي تواجههم سواء مع الطلبة أو إدارة المدرسة
 .توفیر االمكانات المادیة ومراعاة أحوال المعلمین المادیة والمعنویة -١٣
 .تفعیل الزیارات المتبادلة بین المعلمین بحضور المشرف التربوي  -١٤
 . العمل على تقییم المعلم ذاتیًا  -١٥
 . تقریر اإلشرافي باالتفاق بین المشرف التربوي والمعلم وضع التقدیر و ال -١٦
عقــد دورات إثرائیــة مكثفــة للمعلمــین مــن قبــل المشــرفین التربــویین أثنــاء الخدمــة وعلــى مــدار  -١٧

طالع المعلمین على مفاهیم المناهج الفلسطینیة الجدیدة  ٕ  . العام الدراسي وا
 . عقد ورش عمل لتحسین مستوى المعلم األكادیمي وتطویره -١٨
 .االتفاق مع المعلم على موعد الزیارة اإلشرافیة بشكل مسبق  -١٩
 .إشراك المشرفین التربویین في وضع المنهاج الفلسطیني  -٢٠
إشــــراك المشــــرفین التربــــویین بمحافظــــات غــــزة فــــي ورش عمــــل حــــول بنــــاء وتطــــویر و تنفیــــذ  -٢١

 .المنهاج الفلسطیني الجدید 
 . مشرفین والتي ترفع للوزارة  األخذ بالمقترحات المقدمة من قبل المعلمین وال -٢٢
 .أن تكتسب عملیة التوجیه واإلرشاد للمعلمین الطابع اإلنساني  -٢٣
 .توسیع صالحیات اإلشراف التربوي وعقد لقاءات مع المؤلفین والمعلمین  -٢٤
تقدیم النصائح والطرق واألسالیب والوسائل ومصادر التعلم الحدیثة المناسبة للمسـاعدة علـى  -٢٥

 .یم الجدیدة التي اشتمل علیها المنهاج الفلسطیني الجدید تطبیق جمیع المفاه
ـــة الـــدكتوراة والمختصـــین فـــي جمیـــع مجـــاالت  -٢٦ إعطـــاء دورات مكثفـــة للمشـــرفین مـــن قبـــل حمل

 . اإلشراف وفقًا للتخصص وذلك حول آلیات اإلشراف التربوي الحدیث 
 .ة الجدیدة إشراك المشرفین التربویین في تطویر وتحسین وتعدیل المناهج الفلسطینی -٢٧
 .األخذ بآراء المشرفین التربویین في تنقالت المعلمین وترقیاتهم  -٢٨
التقــویم المســتمر للمنهــاج الفلســطیني الجدیــد واالســتفادة مــن التغذیــة الراجعــة التــي تــم جمعهــا  -٢٩

 .من المیدان أثناء التطبیق التجریبي للمنهاج الفلسطیني الجدید 
 . لمعلمین والمشرفین التواصل المستمر بین واضعي المناهج وا -٣٠
 .تفعیل دور اللقاءات العنقودیة بین معلمي المبحث الواحد  -٣١
تفعیـــل دور المكتبـــة فـــي اإلطـــالع علـــى كـــل مـــا یتصـــل بالموضـــوعات المختلفـــة الـــواردة فـــي  -٣٢

 .المنهاج الفلسطیني الجدید 
 . تفعیل أسالیب التعزیز المختلفة بنوعیها المادي والمعنوي  -٣٣
 .علمین الجدد والقدامى على حد سواء مع تعزیز مبدأ الثواب والعقاب عقد دورات إثرائیة للم -٣٤
 .متابعة أثر التدریب على أداء المعلمین  -٣٥
 .تعیین المزید من المشرفین التربویین من ذوي الكفاءة العلمیة والتربویة  -٣٦



 ٢٨

عطاء الكم المعرفي المناسب -٣٧ ٕ  .تغییر نظام الفترتین وذلك لزیادة زمن الحصة الدراسیة وا
 .یع المعلمین على المبادرة في الكشف عن احتیاجاتهم التدریبیة بالطرق المناسبة تشج -٣٨
 .تحسین الوضع االقتصادي والمادي للمشرف التربوي  -٣٩
 .التخفیف من األعباء اإلداریة الملقاة على المشرف التربوي  -٤٠
 .إعطاء المشرفین الدورات الخارجیة إلكسابهم الخبرات العملیة واألكادیمیة  -٤١
 .المشرفین التربویین قبل إعطائها بفترة زمنیة لإلطالع علیها وتعدیلها وتحسینها تعریف -٤٢
عمــل لقــاءات دوریــة بــین المشــرفین والمعلمــین الممیــزین مــن جهــة ومــع المســئولین والقــائمین  -٤٣

 .على المناهج الفلسطینیة الجدیدة لتقویمها ومتابعة تطبیقها 
 .لمنهاج الفلسطیني بشكل مسبق إطالع المشرف التربوي على الخطوط العریضة ل -٤٤
أن یكـــون للمشـــرف التربـــوي دور أكبـــر فـــي تصـــنیف معلمـــي مبحثـــه فـــي المـــدارس والمراحـــل  -٤٥

 .المختلفة إلنه األعلم بمستویاتهم وقدراتهم المختلفة 
األخــذ بتوصــیات المشــرفین التربــویین فــي التقلیــل مــن كــم الموضــوعات الــواردة فــي المنــاهج  -٤٦

 . االهتمام بالكیف وتغلیبه الفلسطینیة الجدیدة  مع 
عقد ورشات عمل یشارك فیها المشرفین التربویین لإلطالع علـى المنهـاج الفلسـطیني الجدیـد  -٤٧

 .ومناقشتها قبل بدء الدورات الخاصة بالمنهاج الفلسطیني الجدید 
 تحلیل المقررات الجدیدة وفق خطة شاملة بتعاون كل من المعلمین والمشرفین التربویین -٤٨
ب دلیل المعلم للمناهج الجدیدة في المباحـث المختلفـة لتكـون عونـًا للمعلـم فـي تنفیـذ توفیر كت -٤٩

 . الدروس المقررة بما یحقق األهداف المنشودة 
تنویــــع وتحـــــدیث نظـــــام اإلشــــراف ا لتربـــــوي مـــــن خـــــالل الزیــــارات الشـــــاملة وتبنـــــى اإلشـــــراف  -٥٠

 .اإلكلینیكي أو العیادي 
المعلـــم المناســـب لكـــل صـــف ، وذلـــك بالموافقـــة  إعطـــاء المشـــرف التربـــوي الـــدور فـــي اختیـــار -٥١

  . والتوقیع على الخطة التي توضع من قبل المدرسة 
  :توصیات الدراسة 

  توصیات خاصة بالمشرف التربوي :  وًال 
  االهتمام بإعداد المشرفین التربویین وفقًا لفلسفة وأهداف المناهج الفلسطینیة الجدیدة    -١ 
  .جدید على مجمعات وآلیات اإلشراف قبل العمل في المیدان تدریب المشرف التربوي ال - ٢
  . تقلیل نصاب المشرف التربوي من المعلمین الذي یشرف علیهم لیتمكن من متابعتهم بدقة  - ٣
اتاحة الفرصة للمشرفین في المشاركة في إعداد المخططات المفاهیمیة للمناهج الفلسطینیة  - ٤

  .ومتابعة تطبیقها  الجدیدة وكذلك في تألیفها وتنقیحها
  .استمراریة المشرف في اإلشراف على المعلمین لمدة ال تقل عن خمس سنوات  - ٥
  .إشراك المشرف التربوي في عملیة اختیار المعملین بشكل واضح وأكثر جدیة  - ٦
إشراك المشرف التربوي في حضور المؤتمرات التربویة التي تعقد في الخارج وذلك لإلطالع  - ٧

  .جد في العملیة اإلشرافیة على ما یست
إطالع المشرفین التربویین على النشرات والدوریات والمجالت وكل ما هو جدید حول العلمیة  - ٨

  .اإلشرافیة 
  .تبني مفهوم اإلشراف التربوي العالجي أو التكاملي بدًال من مفهوم التوجیه أو التفتیش  - ٩

نتمائه للمهنة وذلك األخذ بعین اإلعتبار مستوى المشرف الثقافي و  -١٠ ٕ المهني ودافعیته للعمل وا
  .في نظام تعیین المشرفین التربویین ودون االقتصار على التخصص وسنوات الخبرة 

  توصیات خاصة بالمعلمین : ثانیًا 
  مساعدة المعلمین من قبل المشرفین التربویین نحو تحسین األداء بعیدًا عن تصید األخطاء  - ١
  .إنعاشیة للمشرفین التربویین كل فترة لإلطالع على ماهو جدید عقد دورات تدریبیة  - ٢
  . تبصیر المعلمین باألهداف التربویة الخاصة بكل مرحلة تعلیمیة وآلیة تحقیقها  - ٣
تاحة الجو النفسي  - ٤ ٕ   تبادل اآلراء بین المعلمین والمشرفین التربویین بعقد لقاءات دوریة وا

  . ناقشات والودي أثناء االجتماعات والم    



 ٢٩

  .تدریب المعلمین على وضع الخطط للتدریس وكیفیة توظیف الوسائل التعلیمیة  - ٥
  . تكثیف الزیارات اإلشرافیة للمعلمین  - ٦
  .تبصیر المعلمین بنقاط القوة والضعف لدیه وطرق التغلب علیها  - ٧
  .حظة  تعدیل أو تغییر نموذج تقریر الزیارة اإلشرافیة للمعلمین لتصبح بطاقة مال - ٨
  .االعتماد على أكثر من طریقة في تقییم المعلم دون االقتصار على الزیارة الصفیة  - ٩

  .  تزوید المعلمین بالنشرات التعلیمیة والتربویة التي تساعدهم على تحسین أدائهم وتطویره -١٠
  :مقترحات الدراسة 

  .تأسیس برنامج في الجامعات الفلسطینیة إلعداد المشرف التربوي  - ١
  .إجراء دراسات مماثلة وبشكل تخصصي وعلى مرحلة محددة  - ٢
عداد  - ٣ ٕ   فتح قنوات التعاون بین وزارة التربیة والتعلیم والجامعات الفلسطینیة لتدریب وا

  .  المشرفین التربویین على طرق وأسالیب واستراتیجیات إشرافیة جدیدة      
  علمین في كلیات التربیة وعالقتها باإلشراف دراسة واقع اإلشراف التربوي على الطلبة الم  - ٤

  .التربوي في المراحل التعلیمیة المختلفة      
  إجراء دراسة مقارنة ألوجه الشبه واالختالف بین اإلشراف التربوي في فلسطین ودول  - ٥

  .أخرى     



 ٣٠

  المراجـــــــع
  المراجع العربیة:  وًال 

بحث " المشرف التربوي في فلسطین في تطویر أداء المعلم دور) "  ٢٠٠٢(إحسان األغا ، ماجد الدیب  .١
مناهج التعلم في ضوء : مقدم للمؤتمر العلمي الرابع عشر  للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس

  .جامعة عین شمس : مفهوم األداء ، القاهرة 
ومدیري المدارس  دراسة استطالعیة آلراء الموجهین) " ١٩٩٥(أمینة عباس كمال ، شكري سید أحمد  .٢

، مركز البحوث قطر ، جامعة قطر " . والمعلمین حول نظام التوجیه التربوي المطبق حدیثًا في دولة قطر 
  .التربویة 

دراسة تقویمیة لواقع اإلشراف التربوي في المرحلة ) " ١٩٩٧(بدریة سعید المال ، مباركة صالح األكرف  .٣
  ) .  ٤٠(، العدد  هج وطرق التدریسدراسات في المنا" االبتدائیة بدولة قطر 

آراء المشرفین التربویین في األردن في مدى تمكنهم من الكفایات ) " ١٩٩٢(توفیق أحمد مرعي وآخرون  .٤
  .عالم الكتب : ، القاهرة ) ٤٥(، المجلد السابع ، الجزء  دراسات تربویة"  . األساسیة 

لعملیة في كلیة التربیة بجامعة الملك فیصل بالمنطقة تقویم برنامج التربیة ا) " ١٩٩٨(حسن المغیدي ،  .٥
  .   ٣٣العدد .  مجلة اتحاد الجامعات العربیةالشرقیة ، 

المرحلـــة  مهـــام المشـــرف التربـــوي فـــي تطـــویر أداء معلمـــي العلـــوم فـــي) " ٢٠٠١( وضـــة فـــائق سیســـالم ر  .٦
، جامعـة عـین شـمس ، كلیـة  رسالة ماجستیر غیـر منشـورة –دراسة تقویمیة  –" الثانویة بمحافظات غزة 

  .التربیة 
التوجیه التربوي في المملكة العربیة السعودیة في ضوء بعض النماذج ) " ١٩٩٤(سالم خلف اهللا القرشي  .٧

  .، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ) ٤٩(، العدد  رسالة الخلیج العربي" الحدیثة 
رسالة " على معلم المرحلة اإلعدادیة في مصر  تقویم اإلشراف الفني)" ١٩٧٨(سوزان محمد المهدي   .٨

  .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس 
رسالة " تطویر اإلشراف الفني في مجال التعلیم االبتدائي بسوریا ) " ١٩٧٨(صالحة محي الدین سنقر  .٩

  .دكتوراة غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس 
، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السنوي لنواب " اإلشراف التربوي الفعال ) " ١٩٩٤(صباح ثابت  .١٠

  .مدیري التربیة والتعلیم ورؤساء مراكز التطویر التربوي في وكالة الغوث الدولیة 
دار  –، القاهرة  ٣ط"  علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل البشري) "  ١٩٧٩( فؤاد بهي السید  .١١

 .الفكر العربي 
المداولة اإلشرافیة  –داخل الفصل ( مراحل العالقة بین الموجه الفني والمعلم ) " ١٩٩٢(محمد عبده  فایز .١٢

الجمعیة المصریة : ، القاهرة  ١٧، العدد  دراسات في المناهج وطرق التدریس، ) التقریر الفني  –
  . ١٠٢- ٧٠للمناهج وطرق التدریس ، ص ص 



 ٣١

  
، المجلد السادس ،  دراسات تربویة. شراف التربوي بدولة البحرین وا ع اإل) " ١٩٩٠(لیلى محمود دویفر  .١٣

  . ١٦١ – ١٢٣عالم الكتب ، ص ص : ، القاهرة  ٣٠الجزء 
  .عالم الكتب : ، القاهرة  ٢ط"  .  اإلشراف التربوي) " ١٩٨٦(محمد حامد األفندي  .١٤
ـــ) "  ١٩٩٧( محمـــود صـــالح قاســـم  .١٥ ــــزة  ف ي مجـــال تنمیـــة كفایـــات واقـــع اإلشـــراف التربـــوي فـــي قطـــاع غــ

  . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة اإلسالمیة بغزة " المعلمین 
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