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ملخص:
هدفت الدرا�سـة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لأ�ساليب الإ�رشاف
الرتبوي من وجهة نظر املعلمني ،ولتحقيق هذا الهدف �صممت ا�ستبانة وفقا لأ�سئلة الدرا�سة
ووزعت على عينة ع�شوائية طبقية بلغت ( )145معلماً ومعلمة ،من املدار�س احلكومية يف
مديرية غرب غزة ،ا�سرتدت جميعها ،وهي �صاحلة للتحليـل الإح�صائي ،وتو�صلت الدرا�سة

�إىل جمموعة من النتائج من �أهمها:

♦ ♦درجة ممار�سة امل�رشفني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي هي درجة مقبولة ،حيث و�صلت
الن�سبة الكلية للدرجة �إىل ( ، )%52.67وحاز جمال العالقات االن�سانية ( )%55.91على
املرتبة الأوىل ،وجاء جمال �أ�ساليب تنمية املعلمني مهنياً يف املرتبة الأخرية (. )%47.05
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي :تعزى ملتغري اجلن�س ،والفروق كلها
ل�صالح الذكور.
♦ ♦ال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )0.05<aبني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي :تعزى ملتغري امل�ؤهل التعليمي.
♦ ♦توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات
تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري �سنوات
اخلدمة ،والفروق ل�صالح �أ�صحاب �سنوات اخلدمة الأعلى.

�أهم تو�صيات الدرا�سة:
1 .1ت�شجيع امل�رشفني الرتبويني على تنويع ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف مبا يخدم

املوقف التعليمي ،ومبا يتنا�سب مع حاجات الفئة امل�ستهدفة احلقيقية.
�2 .2إخ�ضاع امل�رشفني الرتبويني لدورات مكثفة يف �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي احلديثة،
و�إطالعهم على و�سائل الإ�رشاف و�أ�ساليبها يف الدول املتقدمة.
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Abstract:
The study aims to investigate the extent of practice for the supervisory
techniques for the supervisors in Gaza as perceived by teachers.To achieve
this objective, a self- administrated questionnaire was designed and
distributed over a classifying random sample, consisting of teachers in west
Gaza amounting to (145) .
(145) questionnaires were collected and analyzed.
The study concluded that
♦♦ The extent of the practice of educational supervising methods is acceptable,
it was (52,67%) , &the human relations domain got the first rank while
the domain of developing the teachers professional skills got the last rank.
♦♦ There were statistical differences at (a<0.05) , in the means of the research
sample assessments due to gender in favor of the males.
♦♦ There were no statistical differences at (a<0.05) , in the means of the
research sample assessments due to qualifications.
♦♦ There were statistical differences at (a<0.05) , in the means of the research
sample assessments to the extent of the educational supervising methods
practice, due to the years of employment, in favor of the oldest ones,
Finally the study recommends some suggestions.
Key words: Educational Supervision, practice, manners
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مقدمة:
يع ّد الإ�رشاف الرتبوي من �أهم مدخالت النظام التعليمي ،ومن �أهم عنا�رصه �أي�ضاً،
حيث �أنه ي�ؤثر ،ويت�أثر ،ويتفاعل مع بقية املدخالت الأخرى مثل :املعلم ،والطالب ،واملنهاج،
ومدير املدر�سة ،وتقع على عاتق امل�رشف الرتبوي م�سئولية كبرية يف تنمية مهارات املعلمني
التدري�سية وحت�سينها ،وزيادة خربتهم ،وذلك من خالل تنويع املمار�سات والأ�ساليب
الإ�رشافية ،و�إ�ضفاء احليوية والن�شاط للعمل الإ�رشايف ،وقد �أو�ضحت الرقاد (� )2009أهمية
دور امل�رشف الرتبوي فقالت ” :يع ّد امل�رشفون همزة الو�صل بني الإدارة والعاملني ،الأمر
الذي يفر�ض عليهم امتالك القدرات االت�صالية التي ت�ساعدهم على القيام بدورهم بفاعلية،
و�أ�ضافت ب�أن املهارات ال�شخ�صية للم�رشف ت�شتمل على قدرته على التعامل مع خمتلف
�أنواع املعلمني ،وم�ساعدتهم يف حل م�شكالتهم ،وحت�سني مهارات االت�صال لديهم ،حيث
املهمة والرئي�سة يف النظام الرتبوي وخ�صو�صاً
تعد عملية الإ�رشاف الرتبوي من العمليات
ّ
يف عمليتي التعلم والتعليم التي تعني التوا�صل الفعال بني �أربعة �أطراف :امل�رشف ،واملدير،
واملعلم والطالب على التوايل»(.الرقاد. )2009 :43 ،
ونظراً لظهور �أ�ساليب جديدة ومتطورة وحديثة يف عامل الإ�رشاف الرتبوي ،فقد اقت�ضت
ال�رضورة االعتماد والتنويع يف توظيف �أ�ساليب �إ�رشافية �أكرث حيوية وفاعلية من �أجل
حت�سني العملية التعليمة وحت�سني منو التالميذ ،ف�إن الأ�سلوب الإ�رشايف هو “جمموعة من
�أوجه الن�شاط التعليمي التي يقوم بها امل�رشف الرتبوي لتحقيق �أهداف الإ�رشاف الرتبوي،
وهو ن�شاط تعاوين من�سق ومنظم ومرتبط بطبيعة املوقف التعليمي ومتغري بتغريه يف اجتاه
الأهداف الرتبوية املن�شودة”�(.سي�سامل ،والبنا ،وعليان. )2007 :201 ،
ف�أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي متداخلة ،ومتكاملة ،ومطروحة �أمام امل�رشف ،واملدير،
واملعلم ،وميكن اختيار ما ينا�سب املوقف التعليمي وما ي�ضمن حتقيق الأهداف املن�شودة،
ونوه عليان ( )2006ف�إنه لي�س هناك �أ�سلوب واحد ي�ستخدم يف الإ�رشاف الرتبوي ميكن �أن
يقال عنه �أف�ضل الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف جميع املواقف والظروف ،حيث �إن لكل من هذه
الأ�ساليب ا�ستخداماته وميزاته ،كما �أن لكل منها �رشوطاً و�ضوابط(.عليان. )2006 :2 ،
وقد �شهد الإ�رشاف الرتبوي تطوراً كبرياً على امل�ستوى العاملي ،وعلى امل�ستوى الوطني،
حيث ت�شري الدرا�سات �إىل حدوث تطور كبري يف �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي امل�ستخدمة،
وقد تو�صلت درا�سة ال�شوا (� )1998إىل �أن النمط الدميقراطي احتل املرتبة الأوىل ،وجاء
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بعده النمط التعاوين ،ثم النمط الدبلوما�سي ،وكانت املرتبة الأخرية من ن�صيب النمط
الديكتاتوري ،وهذا يدلل على وجود تنوع وتطور يف الأ�ساليب امل�ستخدمة مبا يتنا�سب مع
تلك التي ينادي بها الفكر الرتبوي املعا�رص يف الإ�رشاف ،ولهذا باتت احلاجة ما�سة �إىل
تقومي ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للأ�ساليب الإ�رشافية يف مدار�س احلكومة بغزة ،للوقوف
على درجة املمار�سات لأ�ساليب الإ�رشاف فيها.
وت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية دور امل�رشف الرتبوي املالزم للمعلمني،
للمهمات املوكلة �إليه ،التي عليه �أن يتوالها
والقادر على ر�ؤية الأبعاد املختلفة واحلقيقية
ّ
وميار�سها مبهارة كافية ،وحيث �إن تنويع امل�رشف للأ�ساليب الإ�رشافية التي ميار�سها
ومهماته وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقه بو�صفه قائدًا
و�إدراكه الكامل والواعي لأدواره
ّ
تربويًا ،ي�سهم ب�شكل فاعل يف تعزيز قدرته على التخطيط الهادف ،كما �أنه يي�رس التعرف �إىل
نواحي القوة وال�ضعف لدى املعلمني لتح�سني �أدائهم.

مشكلة الدراسة:
متر الأرا�ضي الفل�سطينية بظروف �صعبة من النواحي االقت�صادية ،واالجتماعية،
والتعليمية ،وال�سيا�سية ،وتواجه يف الوقت ذاته حتديات التغري ال�رسيع يف التكنولوجيا،
وو�سائل التعليم وم�صادر التعلم احلديثة ،التي مل تواكبها �أ�ساليب الإ�رشاف امل�ستخدمة يف
فل�سطني ،هذا باال�ضافة �إىل ظهور التوجهات احلديثة يف و�سائل الإ�رشاف الرتبوي و�أ�ساليبه
التي ما زال يجهلها كثري من العاملني يف احلقل الرتبوي ،ومن املالحظ �أن امل�رشفني يف
غالبيتهم ي�ستخدمون و�سيلة واحدة ومنطية يف الإ�رشاف وهي الزيارة ال�صفية ،لكتابة تقرير
التقومي للمعلم مع غغفال باقي الأ�ساليب ،ومن هنا فقد وجدت الباحثتان �أن هذا املو�ضوع
ي�ستدعي البحث والدرا�سة بحكم توا�صلهما مع احلقل الرتبوي حيث �إنهما تعمالن يف جمال
التدري�س.

حتددت م�شكلة الدرا�سة بالأ�سئلة الآتية:
1 .1ما درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف فل�سطني من

وجهة نظر املعلمني؟

2 .2هل توجد فروق دالة �إح�صائياًعند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سط تقدير �أفراد
العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي تعزى للمتغريات( :اجلن�س ،ونوع امل�ؤهل،
و�سنوات اخلدمة) ؟ .
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الفرضيات:
1 .1ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري اجلن�س.
2 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري امل�ؤهل التعليمي.
3 .3ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية الدرا�سة كونها تتناول مو�ضوعاً جديراً باالهتمام وهو« :درجة ممار�سة
امل�رشفني الرتبويني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف غزة من وجهة نظر املعلمني» ،وهي
الفئة الأكرث �أهمية التي توجه �إليها الأ�ساليب الإ�رشافية لتحقيق الفائدة بني امل�رشفني
الرتبويني ومعلمي املدار�س ،وتعمل الدرا�سة على بيان نقاط القوة وال�ضعف يف طبيعة
الأ�ساليب الإ�رشافية امل�ستخدمة يف فل�سطني ،حيث من املتوقع �أن ت�سهم الدرا�سة يف تطوير
املمار�سات الفعلية يف الإ�رشاف الرتبوي ،مبا يعود بالفائدة على العملية التعليمية.
من املتوقع �أن تعود الدرا�سة بالنفع على امل�رشفني الرتبويني ،يف تنمية ممار�ساتهم
الإ�رشافية ،وعلى الباحثني يف جمال الإ�رشاف الرتبوي ،ورمبا ت�ستفيد منها الوزارة يف
تقومي ممار�سة الأ�ساليب الإ�رشافية يف فل�سطني.
وت�أمل الباحثتان �أن ي�سرت�شد ق�سم الإ�رشاف الرتبوي مبديريات غزة وق�سم الإ�رشاف
الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم بهذه الدرا�سة ،ليتم اال�ستفادة منها يف تطوير املمار�سات
الإ�رشافية لدى امل�رشفني �أنف�سهم ،ولعل درا�سات الحقة تكمل م�سرية البحث والتطوير.

الطريقة واالجراءات:
جمتمع الدراسة والعينة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س احلكومية مبديرية غرب غزة والبالغ
عددهم ( )2508معلم ومعلمة منهم ( )1106معلم ،و ( )1402معلمة ،ح�سب �إح�صاءات
وزارة الرتبية والتعليم ،وقد ُق�سم املجتمع �إىل ذكور و�إناث واختارت الباحثتان عينة
ع�شوائية تت�ألف من ( )145معلماً ومعلمة ،من معلمي ومعلمات املدار�س احلكومية مبديرية
غرب غزة ،ووزعت الباحثتان ( )145ا�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة ،ا�سرتدت جميعها،
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وكانت �صاحلة لغايات التحليل الإح�صائي ،وبلغت ن�سبة اال�سرتداد ( )%100من جمموع
�أفراد عينة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة واختيار العينة:
لقد طُ بقت �أدوات الدرا�سة امليدانية على عينة ع�شوائية طبقية من( :معلمي املدار�س
ومعلماتها يف مديرية غرب غزة)  ،ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع معلمي ومعلمات املدار�س
يف مديرية غرب غزة.
الجدول ()1
المصدر :احصاءات وزارة التربية للعام 2012 -2011

النوع

العدد

عدد املعلمني

1106

عدد املعلمات

1402

املجموع

2508

ويت�ضح من اجلدول (� )1أن عدد املعلمني يف مدار�س مديرية غرب غزة هو ()2508
معلم ومعلمة ،منهم ( )1106معلم ،و ( )1402معلمة ،وبلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة من
معلمي املدار�س ومعلماتها مبديرية غرب غزة )145( ،فرداً ،ون�سبتها ( )5.78%من �أفراد
جمتمع الدرا�سة البالغ عدد �أفراده ( )2508معلم ومعلمة ،واختريت عينة ع�شوائية طبقية،
واجلدول ( )2يو�ضح توزيع �أفراد العينة ،وبلغ عدد �أفراد العينة من حملة الدكتوراه ()2
بن�سبة مئوية ( ، )%1.3بينما كان حملة املاج�ستري ( )10بن�سبة مئوية ( ، )%6.8و�أفراد
العينة من حملة البكالوريو�س ( )130بن�سبة مئوية ( ، )%89.6وحملة الدبلوم ( )3بن�سبة
مئوية (. )%2.06
الجدول ()2
توزيع أفراد العينة.

اجلن�س

�سنوات اخلدمة

امل�ؤهل

معلمون

 %48.96 71دكتوراه

2

� %1.3أقل من � 5سنوات

معلمات

 %51.03 74ماج�ستري

10

 %6.8من 10 -5

بكالوريو�س  %89.6 130من 15 -10
دبلوم

3
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� %2.06أكرث من 15

%39.3 57
14

%9.6

29

%20

%31.03 45
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ويو�ضح اجلدول ال�سابق �أن عدد املعلمني ( )71معلماً ،بن�سبة مئوية (، )%48.96
بينما بلغ عدد �أفراد العينة من املعلمات ( )74معلمة ،بن�سبة مئوية ( ، )%51.03وبلغ عدد
�أفراد العينة من �أ�صحاب �سنوات اخلدمة �أقل من � 5سنوات ( )57بن�سبة مئوية (، )%39.3
ومن �أ�صحاب �سنوات اخلدمة من � 10 -5سنوات ( )14بن�سبة مئوية ( ، )%9.6و�أ�صحاب
�سنوات اخلدمة من � 15 -10سنة ( )29معلماً ،بن�سبة مئوية ( ، )%20بينما بلغ �أ�صحاب
اخلدمة �أكرث من � 15سنة ( )45بن�سبة مئوية (. )%31.03
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الباحثتان املنهج الو�صفي التحليلي ،على اعتبار انه «يحاول الإجابة
عن ال�س�ؤال الآتي :ما هي طبيعة الظاهرة مو�ضع البحث؟ وي�شمل ذلك حتليل بنيتها وبيان
العالقات بني مكوناتها»
(�أبو حطب و�صادق)102 :1991 ،
فاملنهج الو�صفي التحليلي ا�ستخدم يف �إطار جمع البيانات واملعلومات ،ثم حتليل
هذه املعلومات والبيانات وا�ستخال�ص النتائج من حيث الدرا�سة النظرية وامليدانية.
أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثتان اال�ستبانة للتعرف �إىل وجهة نظر
املعلمني واملعلمات يف درجة ممار�سة امل�رشفني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف غزة.
االستبانة:
بعد االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة،
وا�ستطالع ر�أى عينة من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية ،عن طريق املقابالت ال�شخ�صية
ذات الطابع غري الر�سمي ،قامت الباحثتان ببناء اال�ستبانة وفق اخلطوات الآتية:
 �إعداد اال�ستبانة يف �صورتها الأولية التي �شملت ( )50فقرة موزعة على �أربعة
جماالت ،وعر�ض اال�ستبانة على ( )5من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف (اجلامعات).
 بعد �إجراء التعديالت التي �أو�صى بها املحكمون ،حذفت ( )9فقرات من اال�ستبانة،
وكذلك ُع ِّدلت �صياغة بع�ض الفقرات ،وقد بلغ عدد فقرات اال�ستبانة بعد �صياغتها النهائية
( )41فقرة موزعة على �أربعة �أبعاد ،حيث �أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق �سلم متدرج
خما�سي (بدرجة كبرية جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة
جداً)  ،و�أعطيت الأوزان الآتية ( )1 -2 -3 -4 -5ملعرفة درجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف
الرتبوي ،وبذلك تنح�رص درجات �أفراد عينة الدرا�سة بني ( )250 -50درجة.
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صدق االستبانة:

قنَّنت الباحثتان اال�ستبانة ،وذلك للت�أكد من �صدقها وذلك كما ي�أتي:
�1 .1صدق املحكمني:
ُعر�ضت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على جمموعة من �أ�ساتذة جامعيني متخ�ص�صني
ممن يعملون يف اجلامعات الفل�سطينية حيث قاموا ب�إبداء �آرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة
فقرات اال�ستبانة ،ومدى انتماء الفقرات �إىل كل بعد من الأبعاد ،وكذلك و�ضوح �صياغتها
اللغوية ،ويف �ضوء تلك الآراء ا�ستبعدت بع�ض الفقرات ،وع ّدل بع�ضها الآخر لي�صبح عدد
فقرات اال�ستبانة ( )41فقرة موزعة كما يف اجلدول ()3
الجدول ()3
عدد فقرات االستبانة حسب كل بعد من أبعادها

�أ�ساليب التنمية املهنية

�أ�ساليب املتابعة

�أ�ساليب املعرفة

�أ�ساليب العالقات االن�سانية

املجموع

12

11

10

8

41

�صدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة بتطبيقها
وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل بعد من
على عينة ا�ستطالعية من  30طالبةُ ،
�أبعاد اال�ستبانة ،والدرجة الكلية لال�ستبانة ،وكذلك ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني كل
فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ،وذلك با�ستخدام الربنامج
الإح�صائي ( ، )spssواجلداول الآتية تبني معامالت االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة لفقرات
كل بعد ومعامل ارتباطه مع الدرجة الكلية للبعد.
الجدول ()4
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول (أساليب التنمية المهنية) مع الدرجة الكلية للبعد األول

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

-1

يعد برامج لتبادل الزيارات ال�صفية بني معلمي املبحث.

**0.617

0.000

-2

يوجه املعلمني لكيفية بناء اخلطة الزمنية للمواد التي يدر�سونها.

**0.441

0.000

-3

يعد امل�رشف خطة لتنفيذ درو�س تو�ضيحية بني املعلمني

**0.551

0.000

-4

ي�ساعد املعلمني على و�ضع برامج تعليمية مدرو�سة للطلبة املوهوبني �أو املت�أخرين درا�سيًا **0.504

0.000

-5

**0.743

0.000

م

الفقرات

ير�سل ن�رشات تربوية موجهة وفق خطة زمنية تبعًا الحتياجات املهنة.
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معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

-6

يت�شارك مع املعلمني يف �إعداد ن�رشات تربوية يف التخ�ص�ص لكل ف�صل درا�سي.

**0.716

0.000

-7

يخطط برامج تدريبية ل�سد االحتياجات املهنية  ,وعالج نواحي الق�صور يف �أداء املعلمني.

**0.720

0.000

-8

ينقل امل�رشف اخلربات الناجحة بني املدار�س لإفادة املعلمني.

**0.671

0.000

-9

ي�شارك يف ح�ضور الزيارات املتبادلة بني املعلمني يف املدر�سة.

**0.586

0.000

10

ي�شجع املعلمني على ممار�سة التقومي الذاتي لأدائهم التعليمي.

**0.679

0.000

11

ي�ساعد املعلمني يف �إنتاج و�سائل تعليمية منا�سبة ملادة التخ�ص�ص.

**0.716

0.000

12

يقيم دورات تدريبية لتنمية املعلمني مهنيا.

**0.544

0.000

م

الفقرات

** )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the.جميع الفقرات دالة إحصائيا
عند مستوى داللة (. )0.01
الجدول ()5
معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الثاني” أساليب المتابعة”

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

-1

يحر�ص امل�رشف على تنفيذ التو�صيات التي تتخذ يف اجتماعاته باملعلمني

**0.605

0.000

-2

يتابع امل�رشف حل م�شكالت املعلمني بعد زيارته لهم وال يهملها

**0.617

0.000

-3

يبحث مع املعلمني �أ�سباب انخفا�ض امل�ستوى التح�صيلي للطلبة بعد نهاية كل اختبار.

**0.579

0.000

-4

يدر�س ويحلل نتائج االختبارات مع املعلمني يف نهاية كل ف�صل درا�سي.

**0.504

0.000

-5

يتابع الأن�شطة الالمنهجية املكلف به كل معلم.

**0.654

0.000

-6

يتناق�ش مع املعلمني يف مفردات تقومي الأداء الوظيفي بعد كل زيارة �صفية.

**0.629

0.000

-7

ي�شخ�ص واقع املعلمني عن طريق معرفة مواطن القوة وال�ضعف لدى كلٍ منهم.

**0.649

0.000

-8

يوجه املعلم املق�رص يف عمله �إىل �أ�ساليب االرتقاء يف جمال العمل.

**0.562

0.000

-9

يوجه املعلمني �إىل الطريقة الفاعلة يف �إدارة ال�صف.

**0.602

0.000

 -10ي�ستفيد من املعلمني املتميزين يف دعم وتطوير وتدريب زمالئهم الآخرين.

**0.382

0.000

 -11يحر�ص امل�رشف على تنفيذ التو�صيات التي تتخذ يف اجتماعاته باملعلمني

**0.526

0.000

م

الفقرات

** )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the.جميع الفقرات دالة إحصائيا
عند مستوى داللة (. )0.01
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الجدول ()6
معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الثالث» أساليب المعرفة

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

-1

يناق�ش املعلمني يف �أهداف املرحلة التعليمية التي يعملون بها.

**0.683

0.000

-2

ي�ساعد املعلمني على اال�ستفادة من م�صادر التعلم واملختربات املدر�سية

**0.702

0.000

-3

يطلع املعلمني على طراق التدري�س احلديثة واملتنوعة.

**0.739

0.000

-4

يطلع املعلمني على �أنواع خمتلفة من االختبارات و�إيجابياتها و�سلبياتها

**0.789

0.000

-5

ي�ساعد املعلمني على فهم خ�صائ�ص منو املرحلة التي يعي�شها الطلبة.

**0.722

0.000

-6

يزود املعلمني بالأدلة واملناهج والكتب من الطبعات احلديثة.

**0.566

0.000

-7

ي�ساعد املعلمني على �صياغة وبناء الأهداف الرتبوية.

**0.689

0.000

-8

يناق�ش الأهداف اخلا�صة للمنهاج مع املعلمني.

**0.658

0.000

-9

ي�شجع املعلم على كتابة مقاالت و�أبحاث علمية وتربوية يف جمال التخ�ص�ص

**0.559

0.000

**0.332

0.000

الفقرات

م

 -10ي�ساعد املعلمني يف حتليل حمتوى الكتاب املدر�سي والن�شاطات املرافقة له.

**. )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the.جميع الفقرات دالة
إحصائيا عند مستوى داللة (. )0.01
الجدول ()7
معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الرابع”أساليب العالقات االنسانية”

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

م

الفقرات

-1

يوجه املعلم �إىل �أ�ساليب التعامل اجليد مع الطلبة.

**0.708

0.000

-2

يعزز املعلمني املتميز ويو�ضح مواطن التميز.

**0.688

0.000

-3

ي�شجع معلمي املادة الواحدة على العمل بروح الفريق الواحد.

**0.823

0.000

-4

ي�ساعد املعلمني امل�ستجدين على التكيف مع ظروف العمل املختلفة.

**0.737

0.000

-5

يعزز االنتماء وحب املهنة لدى املعلمني.

**0.736

0.000

-6

ي�شجع املعلمني على توثيق �صلتهم ب�أولياء �أمور الطالب.

**0.576

0.000

-7

يوفر قنوات توا�صل فاعلة مع املعلمني لتلقي مقرتحاتهم و�آراءهم.

**0.698

0.000

-8

يحث املعلمني على عقد حوارات فاعلة وبناءة مع الطلبة.

**0.759

0.000

** )tailed -2( level 0.01 Correlation is significant at the.جميع الفقرات دالة إحصائيا
عند مستوى داللة (. )0.01
337

أ .نهلة عبدالقادر ابراهيم قيطة
أ .داليا بشير اسحق الزيان

درجة ممارسة املشرفني التربويني ألساليب اإلشراف التربوي
في غزة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.

وهذا ي�ؤكد �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالت�ساق الداخلي.وللتحقق
من �صدق االت�ساق الداخلي للأبعاد ح�سبت الباحثتان معامالت االرتباط بني درجة كل بعد
من �أبعاد اال�ستبانة ،والأبعاد الأخرى ،وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لال�ستبانة واجلدول
( )8يو�ضح ذلك.
الجدول ()8
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لها ،وكذلك مع الدرجة الكلية:

الأبعاد

التنمية املهنية

�أ�ساليب التنمية املهنية

املتابعة

العالقات االن�سانية

املعرفة

1

�أ�ساليب املتابعة

**0.497

1

�أ�ساليب املعرفة

**0.622

**0.578

1

�أ�ساليب العالقات االن�سانية

**0.225

**0.099

**0.412

1

**0.772

**0.737

**0.871

**0.597

الدرجة الكلية
**دالة عند مستوى ()0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع الأبعاد ترتبط ببع�ضها بع�ضاً ،وكذلك ترتبط
بالدرجة الكلية لال�ستبانة ارتباطاً ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01وهذا
ي�ؤكد �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من االت�ساق الداخلي.
ثبات االستبانة:
�أجرت الباحثتان خطوات التحقق من ثبات اال�ستبانة بعد تطبيقها على �أفراد العينة
اال�ستطالعية ،وذلك با�ستخدام طريقة �ألفا كرونباخ لإيجاد معامل ثبات اال�ستبانة ،حيث
ح�صلت الباحثتان على قيمة معامل �ألفا لكل بعد من �أبعاد اال�ستبانة ،وكذلك لال�ستبانة
ككل ،واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.
الجدول ()9
معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة ،وكذلك لالستبانة ككل:

عدد الفقرات

معامالت �ألفا كرونباخ

الأبعاد
�أ�ساليب التنمية املهنية

12

0.859

�أ�ساليب املتابعة

11

0.816
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عدد الفقرات

معامالت �ألفا كرونباخ

الأبعاد
�أ�ساليب املعرفة

10

0.916

�أ�ساليب العالقات االن�سانية

8

0.718

41

0.833

املجموع

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامل الثبات الكلي ( ، )0.833وهذا يدل على �أن
اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثتني لإمكانية تطبيقها على عينة
الدرا�سة.

مصطلحات الدراسة:
�1 .1أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي:
�أورد العطوى �أن« :الأ�سلوب هو جمموعة من �أوجه الن�شاط يقوم بها امل�رشف الرتبوي،
واملعلم ،والتالميذ ،ومديرو املدار�س ،من �أجل حتقيق �أهداف الإ�رشاف الرتبوي ،وكل �أ�سلوب
من �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ماهو �إال ن�شاط تعاونيمن�سق ومنظم ومرتبط بطبيعة املوقف
ومتغاير بتغريه يف اجتاه الأهداف الرتبوية املن�شودة»(.عطوي. )2001 :27 ،
وتعرفه الباحثتان على �أنه الطريقة التي يتبعها امل�رشف الرتبوي ،والإجراءات التي
يتخذها يف توجيه املعلم وتنميته مهنيا ،ويف تقومي �أعمال املعلم ال�صفية والال�صفية،
لتطوير العملية التعليمية وحت�سينها.

2 .2املمار�سة:
ملهماته وم�س�ؤولياته جتاه املعلم لتنميته مهنيًا»
وهي» مزاولة امل�رشف الرتبوي
ّ
(ال�شمراين و�آخرون)2004 :20 ،
وتعرفها الباحثتان �إجرائيا� ،أنها الدرجة التي يح�صل عليها الأ�سلوب الذي ي�ستخدمه
امل�رشف يف تنمية املعلمني مهنياً كم�رشف تربوي.

3 .3الإ�رشاف الرتبوي:
�أورد احللو �أن الإ�رشاف الرتبوي« :هو العملية املخططة واملنظمة والهادفة مل�ساعدة
املديرين واملعلمني وامل�رشفني الرتبويني على امتالك مهارات تنظيم تعلم التالميذ مبا
ي�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية»(.احللو)2008 :85 ،
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وتعرفه الباحثتان على �أنه جميع اجلهود املنظمة التي يبذلها امل�سئولون لقيادة
املعلمني والعاملني يف احلقل الرتبوي ،يف جمال حت�سني التعليم مهنياً ،وما يقومون به من
ن�شاطات منظمة لتوجيه املعلمني وت�شخي�ص نقاط ال�ضعف والقوة ،و�إعداد الربامج ،لتنمية
املعلمني مهنياً رغبة يف متكينهم من النمو املهني والثقايف وال�سلوكي ،وكل ما من �ش�أنه
�أن يرفع م�ستوى عملية التعليم والتعلم ،ويزيد من الطاقات الإنتاجية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً  -مفهوم اإلشراف الرتبوي:
�أورد ح�سني وعو�ض اهلل« )2006( ،الإ�رشاف يف التعليم هوعملية توجيه وتقومي نافذ
للعملية التعليمية ،وهوعملية قيادية دميقراطية تعاونية منظمة تتطلب الثقة والتقدير
املتبادل بني امل�رشف واملعلم ،وتعنى باملوقف التعليمي بجميع عنا�رصه ،من مناهج
وو�سائل و�أ�ساليب وبيئة ومعلم وطالب ،وتهدف للنهو�ض بعمليتي التعليم والتعلم ،و ُتدر�س
وتقوم للعمل على حت�سينها وتنظيمها ،من
من خاللها العوامل امل�ؤثرة يف املوقف التعليمي ّ
�أجل حتقيق �أف�ضل لأهداف التعلم والتعليم( ».ح�سني وعو�ض اهلل)2006 :17 -15 ،
وعرفه الأفندي ( ” ، )1976ب�أنه اجلهود الدائمة املنظمة التي ترمي مل�ساعدة املدر�س
وتوجيهه وت�شجيعه على تنمية ذاته ،التي تتحقق بعمله الدائب املتوا�صل على �أ�س�س �سليمة
مع تالميذه لتحقيق الأهداف الرتبوية املطلوبة” (الأفندي)1976 :51 ،
ويعمل الإ�رشاف على متكني املعلم من املعرفة العلمية املطلوبة واملهارات الأدائية
الالزمة ،على �أن تقدم هذه امل�ساعدة بطريقة �إن�سانية تك�سب ثقة املعلمني ،وتزيد من تقبلهم،
وحت�سن يف اجتاهاتهم.
ثانياً  -أهداف اإلشراف الرتبوي:

�أورد �شعالن ( ، )1987العديد من الأهداف التي ي�سعى الإ�رشاف الرتبوي لتحقيقها
ومنها:


معه.



توفري متطلبات املدار�س من الكفايات الب�رشية والتجهيزات الالزمة.
م�ساعدة املعلم على النمو املهني ،وحت�سني م�ستوى �أدائه وتعزيزه ،وتبادل اخلربات

 االهتمام بالنمو الكامل للتلميذ علميا ،وحياتيا ،ومعرفيا ،والت�أكد من حتقق
الأهداف الرتبوية.
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 �إثراء املنهاج بالو�سائل والتدريبات واملواد امل�ساعدة.
 التغلب على ال�صعوبات والعقبات التي تواجه امل�سرية التعليمية �أحيانا.
 الإ�سهام يف معاجلة امل�شاكل الطارئة لدى املدار�س واملعلمني والطالب.
 الإ�رشاف على �سالمة اختبارات تقومي الطالب.
 و�ضع خطط عالجية للطالب �ضعيفي التح�صيل.
 �إعداد التقارير الدورية و�إجراء الدرا�سات والإح�صاءات للتقومي واملعاجلة�(.شعالن،
)1987 :60
ويت�ضح من كل ما �سبق �أن ما ورد يف الأدب الرتبوي من �أهداف ركزت يف جمملها
على تطوير كل عنا�رص العملية التعليمية وتنميتها وحت�سينتها� ،إ�ضافة �إىل التعرف �إىل
خ�صائ�ص املعلمني وميولهم وحاجاتهم ،لتحقيق �أف�ضل النتائج والو�صول �إىل تنمية
املعلمني مهنيا ،وحل م�شكالتهم وتطوير �أدائهم ،بالإ�ضافة �إىل تطوير املناهج و�إثرائها،
وحتقيق الفائدة املرجوة يف رفع جودة التعليم املقدم للطالب وكفاءته.
ثالثاً  -جماالت ومهمّات اإلشراف الرتبوي:
وت�شمل ميادين العملية الرتبوية والتعليمية وجوانبها كافة ،عرب الإ�رشاف على �أمور
عديدة ،وقد �صنف �سي�سامل ( )2007جماالت الإ�رشاف �إىل خم�سة هي:
“تنمية العالقات الإن�سانية ،تنمية القيادة بني الآخرين ،والتن�سيق بني �أوجه الن�شاط،
وتقدمي املعونة الفنية ،وتوجيه العمل اجلمعي”�(.سي�سامل و�آخرون)2007 :140 ،
ويت�ضح مما �سبق �أنه يدخل يف نطاق الإ�رشاف الرتبوي البيئة املدر�سية من حيث
املباين ،واملرافق ،وال�صيانة ،والنظافة ،وم�سح احتياجات املعلمني ،وتوجيههم ،و�إبداء
الر�أي يف توزيع مدر�سي املادة ح�سب احلاجة والقدرات ،ومتابعة دفاتر التح�ضري للمعلمني،
و�أعمال الطالب التحريرية واالختبارات و�سجل ر�صد الدرجات ،بالإ�ضافة �إىل تطوير
املقررات واملناهج ،ومتابعة مدى حتقق الأهداف ال�سلوكية للمادة وللعملية الرتبوية
التعليمية ،وو�ضع خطة لتبادل الزيارات بني املعلمني و�إقامة الدرو�س النموذجية والإ�رشاف
وامل�شاركة يف الربامج التن�شيطية والدورات التدريبية وور�ش العمل وعقد الندوات واللقاءات
وامل�ؤمترات الرتبوية والتعليمية و�إعداد الن�رشات الرتبوية والبحوث التعليمية.
رابعا  -أنواع اإلشراف:

و�ضع املهتمون يف جمال الإ�رشاف الرتبوي ت�صنيفات متنوعة للإ�رشاف ،والطعان
( )2004حيث �صنف �أنواع الإ�رشاف كما ي�أتي:
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1 .1الإ�رشاف التفتي�شي :الذي يعتمد على املفاج�أة وت�صيد الأخطاء ،ويتخذ من الزيارة
ال�صفية و�سيلة وحيدة ،وتنتهي مهمته بكتابة التقرير.
2 .2الإ�رشاف العالجي �أو الت�صحيحي :تتلخ�ص مهمة امل�رشف بالإ�شارة �إىل الأخطاء
التعليمية التي يقع بها املعلمون ،ومعاجلة املوقف ،وم�ساعدتهم على التخل�ص من هذه
الأخطاء ،وبالتايل تتمثل فائدة هذا النوع من الإ�رشاف يف العناية البناءة لت�صحيح اخلط�أ،
وعدم الإ�ساءة �إىل املعلم.
3 .3الإ�رشاف القيادي :يعتمد هذا الأ�سلوب على تعاون جميع الأطراف املعنية بعملية
الإ�رشاف ،وهذا الأ�سلوب الإ�رشايف يع ّد الطالب حمور العملية الإدارية والرتبوية والتعليمية.
4 .4الإ�رشاف الوقائي :هو �أ�سلوب يهدف �إىل التنب�ؤ بال�صعوبات واملعوقات التي قد
تواجه املعلمني ،والعمل على التقليل من �آثارها ال�ضارة ،وم�ساعدة املعلم على تقومي نف�سه،
ومواجهة هذه ال�صعوبات من خالل املناق�شات واالقرتاحات.
5 .5الإ�رشاف العلمي :وهو نوع من الإ�رشاف يتبع �أ�ساليب علمية يف القيا�س وال يتبع
ذاتية امل�رشف.
6 .6الإ�رشاف الدميقراطي :ويحرتم �شخ�صية املعلم وقدراته و�إمكاناته ،ويعمل على
تذليل ال�صعاب التي تواجهه.
7 .7الإ�رشاف الإبداعي :ويهتم بالتعاون وا�ستخدام البحث العلمي ،وي�شجع على االبتكار
والتميز والإبداع ).الطعان)2004 :41 -36 ،
خامساً  -نظريات اإلشراف الرتبوي:
 نظرية الإ�رشاف البريوقراطي :ت�ؤمن هذه النظرية ب�أن لكل طفل حاجاته الرتبوية
والعاطفية واالجتماعية املتميزة عن حاجات غريه من الأطفال�(.أبو ال�سعود:139 -132 ،
)2002
 نظرية الإ�رشاف بالنواجت :ت�ستخدم هذه النظرية م�ستوى حت�صيل الطالب �أداة
لتحديد كفاءة املعلم� ،أي �أن للمعلم حرية اختيار النمط التعليمي �أو الأ�سلوب التدري�سي الذي
يراه منا�سباً لزيادة حت�صيل الطالب.
 نظرية الإ�رشاف بالأهداف :تركز تلك النظرية على الطريقة الفردية يف التقومي،
وفيها م�شاركة بني املعلم واملدير وامل�رشف يف و�ضع الأهداف التي �سيدور حولها العمل.
(الرقاد)www.ul.um.nl :2009 ،
 نظرية الإ�رشاف العيادي :تقوم على جمموعة من الفرو�ض واملمار�سات التي
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ت�صمم لتح�سني �أداء املعلم داخل ال�صف ،ومن ثم جمع املعلومات من خالل الن�شاطات
والوقائع التي جترى داخل غرفة ال�صف ومن ثم حتليل هذه املعلومات والعالقات بني
امل�رشف واملعلم.
 نظرية الإ�رشاف بالقيا�س :تهتم بال�سلوك ال�صفي للمعلم.
سادساً  -أساليب اإلشراف الرتبوي:
�أ�صبح الإ�رشاف الرتبوي يف ظل املفهوم احلديث عملية تربوية تعاونية فنية
ودميقراطية تهدف �إىل حت�سني عمليتي التعليم والتعلم وتنوعت �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي
تبعاً لتغري مفهوم العملية الإ�رشافية وتطورها ،وحدد دليل الإ�رشاف الرتبوي الذي �أ�صدرته
وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية للعام ( )2008 -2007الأ�ساليب التي ي�ستخدمها
امل�رشف الرتبوي لتنمية املعلم مهنياً ،وهي�( :إعطاء الدرو�س التطبيقية ،وعقد االجتماعات
الدورية والأيام الدرا�سية ،والدورات املختلفة ،وتنظيم تبادل الزيارات ال�صفية بني املعلمني
يف املدر�سة الواحدة وبني املدار�س) وعلى �صعيد املنهاج ذكر الدليل�( :إغناء املنهاج بتوزيع
الن�رشات وحتليل لوحدات خمتارة من املقررات الدرا�سية واقرتاح �أن�شطة معينة) وبهذا رمبا
تكون الوزارة �أعطت م�ؤ�رشاً وا�ضحاً للم�رشف الرتبوي عن الأ�ساليب التي ي�ستطيع �أن ميار�سها،
ولكن هذا ال يعني �أن يتقيد امل�رشف الرتبوي بهذه الأ�ساليب فقط ،فقد يختار �أ�ساليب �أخرى
يجد �أنها منا�سبة ب�شكل �أكرب ،وقد نالت الأ�ساليب الإ�رشافية اهتماماً كبرياً ب�سبب التطورات
التي طر�أت على مفهوم الإ�رشاف الرتبوي ،وظهرت �أ�ساليب �أكرث فعالية وعناية ملا حتققه
من �أهداف رئي�سة ترتكز يف حت�سني العملية الرتبوية ،وت�ساعد املعلمني على النمو املهني”.
(ال�سلمي )2000 :37 ،ويفرت�ض يف امل�رشف الرتبوي �أن يكون مدركاً للأ�ساليب والطرق
كافة ،التي ميكن �أن ت�ساعد املعلمني على التغري والتطوير وال�سري نحو الأف�ضل و�أن يكون
منطلق اختيار الأ�سلوب املنا�سب للموقف.وميكن تق�سيم الأ�ساليب الإ�رشافية �إىل �أ�ساليب
فردية كالزيارة ال�صفية واللقاء الفردي باملعلم و�أ�ساليب جمعية كالندوة وامل�شغل الرتبوي
والن�رشة الإ�رشافية ،كما ميكن تق�سيمها �إىل �أ�ساليب مبا�رشة كالزيارة ال�صفية ،و�أ�ساليب غري
مبا�رشة كالن�رشة الرتبوية.

�أبرز الأ�ساليب الإ�رشافية:
♦

♦�أوالً -الزيارة ال�صفية:

هي �أحد الأ�ساليب الإ�رشافية الفردية املبا�رشة الفعالة التي متنح امل�رشف الرتبوي
الفر�صة لريى على الطبيعة �سري عمليتي التعليم والتعلم « :لريى التحديات التي تواجه
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املعلمني يف تدري�سهم ،واالطالع على الطرق والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تعليم التالميذ،
واكت�شاف املهارات ،والقدرات ،واملواهب التي يتميز بها املعلمون ،لال�ستفادة منها وتنمية
جوانب الق�صور وحتديد نوعية العون الرتبـوي الذي يحتاجـه املعلـم لتح�سني خمرجات
التعليم»(.املنيف. )1997 :19 ،
وال بد من الإعداد الواعي للزيارة ال�صفية� ،إذ يجب”حتديد الهدف من الزيارة ال�صفية
بدقة ومتابعة املعلم ومراجعة امل�رشف للنظريات واحلقائق الرتبوية والعلمية التي ميكن
�أن يطبقها يف هذه الزيارة و�أن يح�صل امل�رشف على معلومات عن الطالب الذين �سيزورهم،
و�أن يكون الوقت مالئماً ويف جو نف�سي طيب و�أن يعقد امل�رشف الرتبوي لقاءً فردياً مع
املعلم املزار بعد الزيارة مبا�رشة ،ويربز له جوانب القوة ويعمل على تعزيزها ،ويعر�ض
نقاط ال�ضعف ب�أ�سلوب غري مبا�رش للعمل على تالفيها ،و�أن يرتك للمعلم الفر�صة لإبداء �آرائه
ومقرتحاته” (عطوي. )2001 :273 -272 ،
♦

♦ثانياً -املداوالت الإ�رشافية:

يق�صد باملداوالت الإ�رشافية هو» ما يدور من مناق�شات بني امل�رشف الرتبوي و�أحد
املدر�سني حول بع�ض امل�سائل املتعلقة بالأمور الرتبوية العامة التي ي�شرتك يف ممار�ستها
�سواءً كانت هذه املناق�شات موجزة �أم مف�صلة ،عر�ضية �أم مرتباً لها»(.الأفندي:129 ،
)1976
♦

♦ثالثاً -تبادل الزيارات بني املعلمني (الزيارات التبادلية) :

هو» �أ�سلوب �إ�رشايف فعال مرغوب فيه يرتك �أثراً يف نف�س املعلم ،ويزيد من ثقته بنف�سه
ويطلق �إبداعه خا�صة �إذا متت العملية وفق �ضوابط منا�سبة وخمطط لها» (امل�ساد:72 ،
. )1986
♦

♦رابعاً -الدرو�س التطبيقية:

الدر�س التطبيقي هو ن�شاط علمي يقوم به امل�رشف الرتبوي �أو �أحد املعلمني املتميزين
داخل �أحد ال�صفوف العادية ،وبح�ضور عدد من املعلمني ،وذلك ملعرفة مالءمة الأفكار
النظرية املطروحة للتطبيق العلمي يف امليدان �أو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة ملعرفة
مدى فاعليتها� ،أو �رشح �أ�ساليب تقنية فنية �أو ا�ستخدام و�سائل تعليمية حديثة �أو تو�ضيح
فكرة �أو طريقة يرغب امل�رشف الرتبوي يف �إقناع املعلمني بفاعليتها و�أهمية جتريبها ،ومن
ثم ا�ستخدامها(.طاف�ش)1988 :81 ،
♦

♦خام�ساً -امل�شغل الرتبوي (الور�شة الرتبوية) :

امل�شغل الرتبوي من الأ�ساليب الإ�رشافية اجلماعية املبا�رشة ،وهو ن�شاط تعاوين عملي
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ملجموعة من املعلمني حتت �إ�رشاف قيادات تربوية ذات خربة مهنية وا�سعة ،يعمل فيها
امل�شرتكون �أفراداً وجماعات يف وقت واحد متعاونني حتت �إر�شاد من�سق ،من �أجل جتريب
�أح�سن طرق التدري�س �أو درا�سة م�شكلة تربوية مهمة� ،أو �إجناز عمل تربوي حمدد مثل حتليل
حمتوى وحدات درا�سية� ،أو �إنتاج و�سيلة تعليمية معينة يف مادة� ،أو وحدة معينة ل�صف
معني� ،أو التخطيط للقيام ب�إحدى التجارب ،ويرى بع�ضهم �أنه ن�شاط حت�سيني يتم يف �أثناء
اخلدمة(.الطعان)2004 :73 ،
♦

♦�ساد�ساً -الن�رشات الإ�رشافية:

«هي و�سيلة ات�صال �إ�رشافية كتابية يقوم امل�رشف الرتبوي �أو ي�ساهم يف �إعدادها
وتوزيعها للمعلمني الذين ي�رشف عليهم ،ويت�ضمن عادة جمموعة من التعليمات واملعلومات
التي تهدف �إىل اطالع املعلمني على �صور من املقررات الدرا�سية �أو الأن�شطة التعليمية
املعنية وغريها من الأمور التعليمية املهنية»(.البزاز)1967 :92 ،
♦

♦�سابعاً -القراءة املوجهة:

مهم يهدف �إىل تنمية كفايات املعلمني يف �أثناء اخلدمة من خالل
هي �أ�سلوب �إ�رشايف ّ
�إثارة اهتمامهم بالقراءة اخلارجية وتبادل الكتب واقتنائها وتوجيههم �إليها توجيهاً منظم ُا
مدرو�ساً حيث يوجه امل�رشف الرتبوي معلميه من وقت لآخر �إىل قراءات تتعلق بامل�شكالت
الرتبوية التي يواجهونها كما يعرفهم بالكتب واملجالت املهنية التي تظهر ب�شكل دوري
بالإ�ضافة �إىل املقاالت الرتبوية التي تناق�ش العديد من املوا�ضيع التي تهم املعلمني.
♦

♦ثامناً -االجتماعات واللقاءات الإ�رشافية:

اللقاء الإ�رشايف هو اجتماع هادف يعقده امل�رشف مع معلم �أو جمموعة من املعلمني
الذين يقومون بتدري�س مادةٍ ما ،ويكون يف الغالب قبل الزيارة ال�صفية �أو بعدها �أو يف
بداية العام الدرا�سي للتعرف �إىل املعلمني ومناق�شة خططهم الف�صلية �أو ال�سنوية.
♦

♦تا�سعاً -الندوات الرتبوية:

وهي عبارة عن عر�ض عدد من القادة الرتبويني لق�ضية �أو مو�ضوع حمدد ،ثم فتح
املجال بعد ذلك للمناق�شة الهادفة املثمرة للحا�رضين.
♦

♦عا�رشا ً -البحث الإجرائي:

البحث الإجرائي هو ن�شاط �إ�رشايف ت�شاركي يهدف �إىل تطوير العملية الرتبوية وتلبية
احلاجات املختلفة لأطراف هذه العملية خا�صة من خالل املعاجلة العلمية املو�ضوعية
للم�شكالت املبا�رشة التي يواجهونها ،ويهدف �إىل جتربة الأفكار والربامج والأ�ساليب
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اجلديدة ،والت�أكد من مدى �صحتها و�صالحيتها.
♦

♦�أحد ع�رش -التعليم امل�صغر:

«هو لقاء تعليمي م�صغر ،مدته ق�صرية بني  20 -4دقيقة ،وجمموعة �صغرية من
التالميذ من  10 -3تلميذ ويركز على مهارة تعليمية حمددة ،وي�ستعمل الت�سجيل املرئي
لتوفري تغذية راجعة فورية”(.فيفر ودنالب)1997 :25 ،
♦

♦اثنا ع�رش -املعار�ض التعليمية:

و هي املعار�ض التى تقيمها الوزارات املختلفة مبا فيها وزارة الرتبية والتعليم حيث
تتوافر فيها كتب ون�رشات وو�سائل تعليمية تعمل على جتديد خربة املعلم ،وال بد للم�رشف
الرتبوي �أن يحث املعلمني على �إقامة املعر�ض �أو ح�ضورها ،مما يتيح تبادل اخلربات
وزيادة الثقة بالنف�س.

الدراسات السابقة:
تعد البحوث والدرا�سات ال�سابقة خري عون للباحثتني يف ت�صميم درا�ستهما ،واختيار
الأداة ،والإفادة منها يف توجيه الدرا�سة لتكملة اجلهود املبذولة يف هذا امل�ضمار ،حيث اطلعت
الباحثتان على بع�ض الرا�سات العربية واملحلية والأجنبية التي بحثت يف جمال الإ�رشاف
الرتبوي ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة تيم ،ح�سن حممد عبد اهلل ، )2008( ،واقع املمار�سات
الإ�رشافية لدى امل�رشف الرتبوي يف املدار�س احلكومية يف حمافظات �شمال فل�سطني من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات التي هدفت �إىل التعرف �إىل واقع املمار�سات الإ�رشافية لدى
امل�رشف الرتبوي يف حمافظات �شمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة ب�صورة عامة �إىل �أن واقع املمار�سات الإ�رشافية لدى امل�رشف الرتبوي يف
املدار�س احلكومية يف حمافظات �شمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني كانت �ضعيفة ،و�أن
واقع املمار�سات الإ�رشافية يختلف باختالف امل�ؤهل العلمي واملرحلة التعليمية ومكان
ال�سكن.ويف �ضوء تلك النتائج اقرتح الباحث تو�صيات عدة لتح�سني املمار�سات الإ�رشافية
لدى امل�رشف الرتبوي يف حمافظات �شمال فل�سطني ،منها توجيه امل�رشفني الرتبويني من
خالل التدريب امل�ستمر ،وعدم �إ�شغال امل�رشفني الرتبويني بالعبء الإداري ،وتطوير معايري
اختيار امل�رشف الرتبوي ،و�إجراء درا�سة م�شابهة يف حمافظات فل�سطني الأخرى ،و�إجراء
درا�سات م�شابهة ت�شتمل على متغريات �أخرى�.أما درا�سة �أبو �سمرة و�آخرون، )2007( :
املمار�سات الإ�رشافية ملديري املدار�س الثانوية يف حمافظات اخلليل من وجهة نظر
املعلمني فقد هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل هذه املمار�سات والتعرف �إىل متغريات الدرا�سة
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يف واقع هذه املمار�سات وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة الثانوية يف
اخلليل للعام الدرا�سي  ،2006 -2005و�أظهرت النتائج �أن واقع املمار�سات الإ�رشافية
كان بدرجة مرتفعة ،و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات
�أفراد العينة لواقع املمار�سات الإ�رشافية للمديرين ،تعزى ملتغريات جن�س املعلم وتخ�ص�صه
وم�ؤهله العلمي ،ولكن ات�ضح وجود فروق ذات داللة لتقديرات متو�سطات �أفراد العينة لواقع
املمار�سات الإ�رشافية ،تعزى ملتغريي املديرية ،ول�صالح جنوب اخلليل و�سنوات خربة
املعلم ،ول�صالح املعلمني الذين تزيد خربتهم عن � 15سنة.
بينما هدفت درا�سة القحطاين ،لطف حممد ، )2006( ،تقومي ممار�سة امل�رشفني
للأ�ساليب الإ�رشافية يف �ضوء االجتاهات العاملية املعا�رصة ،التعرف �إىل متو�سط درجة
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للأ�ساليب الإ�رشافية من وجهة نظر �أفراد العينة ،ومعرفة
الفروق الدالة �إح�صائياً يف متو�سط تقدير �أفراد العينة ملمار�سة امل�رشفني الرتبويني
للأ�ساليب الإ�رشافية تعزى للمتغريات :اجلن�س ،ونوع امل�ؤهل ،واخلربة ،والتدريب ،والوظيفة؟
و�أظهرت الدرا�سة �أن درجة املمار�سة الإ�رشافية كانت من وجهة نظر �أفراد العينة نتيجة
غري مقبولة بعالمة املحك ( )3من الدرجة ( )5كحد �أدنى للقبول  ,مبتو�سط ( )2.36من
( )5و�أن �أعلى درجة للممار�سة الإ�رشافية من وجهة نظر �أفراد العينة كانت يف جمال
الإ�رشاف بالأهداف حيث ح�صل على ( )%2.47من الدرجة ( )5وبن�سبة ( ، )%43.65ثم
الإ�رشاف الإكلينيكي الذي ح�صل على ( )%2.34من الدرجة ( )5وبن�سبة ( ، )%46.92ثم
�أ�سلوب الإ�رشاف الت�شاركي الذي ح�صل على ( )%2.27من الدرجة ( )5وبن�سبة ()%45.57
.و�أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود فروق �إح�صائية بني متو�سطات اال�ستجابات لأفراد العينة تعزى
ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،ومتغري الوظيفة ل�صالح امل�رشفني ولكن مل ت�رش النتائج �إىل
إح�صائياً عن م�ستوى الداللة ( )0.5تعزى ملتغري التدريب ،واخلربة ،ونوع
وجود فوارق دالة �
ّ
امل�ؤهل مل�ستوى تقديرات �أفراد العينة ملمار�سة امل�رشف للأ�ساليب الإ�رشافية يف �ضوء
االجتاهات العاملية املعا�رصة ،ويف �ضوء تلك النتائج ا�ستنتج الباحث �أن الإ�رشاف الرتبوي
يف اليمن مل ي�ساير االجتاهات العاملية املعا�رصة ،ومل ي�أخذ مبفهوم الإ�رشاف الرتبوي
ال�شامل الذي يتعامل مع �أطراف العملية التعليمية ،و�أن التغري يف مفهوم الإ�رشاف الرتبوي
�شكليا فقط.ودرا�سة راريك، )2001( ،
من تفتي�ش �إىل توجيه كان
ًّ
The relationship of supervisor and trainee gender match and
gorder attitude match to supervisory style and the supervisory work.ing alliance
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هدفت �إىل التعرف �إىل اجتاهات امل�رشفني الرتبويني نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي
وعالقتها مبتغري اجلن�س للم�رشفني املتدربني وامل�رشفني القائمني و�أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات امل�رشفني املتدربني والقائمني نحو عملية
الإ�رشاف الرتبوي عامة ،يف حني �أ�شارت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
امل�رشفني املتدربني والقائمني يف الق�ضايا التي تتمحور حول اجلوانب املهنية الر�سمية
مبهماتهم الإ�رشافية ول�صالح امل�رشفني القائمني الذين كانوا �أكرث حرية
التي تتعلق
ّ
وانطالقا يف التعبري عن �آرائهم الإ�رشافية من امل�رشفني نحو امل�سئوليات املناطة بهم.
ويالحظ مما �سبق �أن بع�ض الدرا�سات مثل درا�سة تيم ( )2008التي هدفت لدرا�سة
واقع املمار�سات الإ�رشافية للم�رشفني يف املدار�س احلكومية يف �شمال قل�سطني قد اتفقت
مع الدرا�سة احلالية يف اختيار املجتمع الفل�سطيني ،لكنها اقت�رصت على حمافظات ال�شمال،
و�أكدت الدرا�سة على �رضورة توجيه امل�رشفني الرتبويني من خالل التدريب امل�ستمر ،وعدم
�إ�شغال امل�رشفني الرتبويني بالعبء الإداري ،وتطوير معايري اختيار امل�رشف الرتبوي،
واتفقت درا�سة القحطاين مع الدرا�سة احلالية ،يف االهتمام بالإ�رشاف الرتبوي ،لكنها
اختلفت مع الدرا�سة احلالية يف التوجه ،حيث كانت درا�سة القحطاين ( ، )2006و�أبو �سمرة
( )2007عن واقع املمار�سات ،بينما اهتمت هذه الدرا�سة ب�أ�ساليب الإ�رشاف ،ويف الدرا�سة
احلالية كان املجتمع هو املعلمون واملعلمات يف مدار�س احلكومة ،و�أما درا�سة راريك
فقد اهتمت باجتاهات امل�رشفني الرتبويني نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي ،وقد ا�ستفادت
الباحثتان من الدرا�سات ال�سابقة وتو�صياتها و�أ�سلوب تنفيذها و�أدواتها ،وتختلف الدرا�سة
احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة من حيث اهتمامها بدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي
يف فل�سطني ،من وجهة نظر معلميها ،ومن حيث اهتمامها مبديريات غزة ب�شكل خا�ص،
حيث حتاول الدرا�سة فهم مكامن ال�ضعف يف هذه املمار�سات ،للعمل على عالجها وذلك
بتقدمي التو�صيات واالقرتاحات الالزمة ،لكن الباحثتني ا�ستفادتا من الدرا�سات ال�سابقة
يف اختيار �أداة الدرا�سة احلالية ،ويف بناء اال�ستبانة� ،إ�ضافة �إىل التعرف �إىل الأ�ساليب
الإح�صائية املمكن ا�ستخدامها ،وطريقة حتليل النتائج.

إجراءات الدراسة:
�1 .1إعداد الأداة ب�صورتها النهائية
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2 .2و ّزعت الباحثتان ( )30ا�ستبانة �أولية للت�أكد من �صدق اال�ستبانة وثباتها.
3 .3بعد �إجراء اختبار ال�صدق والثبات و ّزعت الباحثتان ( )145ا�ستبانة على �أفراد
عينة الدرا�سة ،ون�سبتها ( )%5.78من �أفراد جمتمع الدرا�سة ،واُ�سرتجعت بالكامل ،ون�سبتها
ورمزت ،كما و ّزعت البيانات ح�سب الأ�صول وعوجلت
( ، )%100ثم ُر ِّقمت �أداة الدرا�سة ِّ
�إح�صائياً ،من خالل جهاز احلا�سوب للح�صول على نتائج الدرا�سة.
 لقد فرغت الباحثتان اال�ستبانات وحلَّلتاها من خالل الربنامج الإح�صائي ()spss

 ،وا�ستخدمتا الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:

التكرارات ،واملتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية ملعرفة درجة كل فقرة من فقرات
اال�ستبانة ،والوقوف على درجة كل بعد من �أبعاد اال�ستبانة ،ومقارنتها بالدرجة الكلية
للأبعاد.
 معامل ارتباط بري�سون لإيجاد �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ،واُ�ستخدم
معامل �ألفا كرونباخ لإيجاد معامل ثبات اال�ستبانة ،واُ�ستخدم اختبار ( )Tللعينات
امل�ستقلة لبيان الفروق بني متو�سطات عينة الدرا�سة تعزى ملتغري :اجلن�س.واختبار حتليل
التباين الأحادي لعينة واحدة لبيان الفروق بني متو�سطات عينة الدرا�سة تعزى ملتغري:
�سنوات اخلدمة ،ومتغري امل�ؤهل ،وجمعت الباحثتان البيانات ،حيث عر�ضت وحلّلت وف�سرّ ت
ونوق�شت نتائجها ،ثم عر�ضتا التو�صيات التي تو�صلت �إليها.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة وتف�سريها:
ين�ص ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة على:

ما درجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف فل�سطني من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات؟
وللإجابة على الت�سا�ؤل ا�ستخدمت الباحثتان التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية
واجلداول الآتية تو�ضح ذلك:

1 .1البعد الأول �أ�ساليب التنمية املهنية:
349
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الجدول ()10
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل فقرة في البعد األول وترتيبها.ن= ()145

10
11

 12يقيم دورات تدريبية لتنمية املعلمني مهنيا.

5

9

4

8

3

7

2

6

1

5

املجموع

4

املتو�سط

3

االنحراف املعياري

2

الوزن الن�سبي

1

يعد برامج لتبادل الزيارات ال�صفية بني معلمي
املبحث.
يوجه املعلمني لكيفية بناء اخلطة الزمنية للمواد
التي يدر�سونها
يعد امل�رشف خطة لتنفيذ درو�س تو�ضيحية بني
املعلمني
ي�ساعد املعلمني على و�ضع برامج تعليمية
مدرو�سة للطلبة املوهوبني �أو املت�أخرين درا�سيًا
ير�سل ن�رشات تربوية موجهة وفق خطة زمنية
تبعًا الحتياجات املهنة.
يت�شارك مع املعلمني يف �إعداد ن�رشات تربوية يف
التخ�ص�ص لكل ف�صل درا�سي.
يخطط برامج تدريبية ل�سد االحتياجات املهنية ,
وعالج نواحي الق�صور يف �أداء
ينقل امل�رشف اخلربات الناجحة بني املدار�س
لإفادة املعلمني.
ي�شارك يف ح�ضور الزيارات املتبادلة بني
املعلمني يف املدر�سة.
ي�شجع املعلمني على ممار�سة التقومي الذاتي
لأدائهم التعليمي.
ي�ساعد املعلمني يف �إنتاج و�سائل تعليمية
منا�سبة ملادة التخ�ص�ص.

2.06 299 80 32 37 16 0

1.05

الرتتيب

الفقرات

10 %41.24

6 %47.72 0.951 2.38 346 22 71 26 26 0
9 %44.82 0.876 2.24 325 26 74 29 16 0
5 %49.65 0.906 2.48 360 12 80 24 29 0
2.31 335 44 37 39 25 0
0

1.08

8 %46.28

12 %34.06 0.834 1.70 247 74 44 23 4

2.32 337 43 40 36 24 2

1.11

7 %46.48

1 %56.13 0.937 2.80 407 12 44 49 40 0
11 %37.10 0.966 1.80 262 72 41 20 12 0
3 %53.33 0.945 2.69 391 15 48 48 34 6
2.62 381 28 40 35 42 0

1.09

%45.6

2.75 400 20 42 36 47 0

1.05

2 %55.17

يت�ضح من ا�ستعرا�ض بيانات اجلدول ( )10ما ي�أتي:
 جاءت الفقرة ( ، )8وتن�ص على (ينقل امل�رشف اخلربات الناجحة بني املدار�س
350
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لإفادة املعلمني) يف املرتبة الأوىل مبجموع ( ، )407ومتو�سط ( ، )2.80وانحراف
معياري ، ) )937.وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%56.13وتع ّد نقل اخلربات الناجحة بني املدار�س
املهمة لتنمية املعلمني مهنياً.
من املمار�سات
ّ
 جاءت الفقرة ( )6يف املرتبة الأخرية ،وتن�ص على( :يت�شارك مع املعلمني يف �إعداد
ن�رشات تربوية يف التخ�ص�ص لكل ف�صل درا�سي)  ،وبلغ جمموع الفقرة ( ، )247ومتو�سطها
( )1.70وانحرافها ( )834.وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%34.06وقد يعزى هذا العتقاد امل�رشف
�أن هذه الن�رشات ي�ضعها امل�سئول ،ولكن هذا ال مينع �أن ي�ستعني امل�رشف باملعلمني ذوي
اخلربة واملعرفة لو�ضع ن�رشات هادفة.

2 .2البعد الثاين �أ�ساليب املتابعة:
الجدول ()11
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل فقرة في البعد الثاني وترتيبها.ن ()145

5

4

3

2

1

املجموع

4

املتو�سط

3

االنحراف املعياري

2

الوزن الن�سبي

1

الرتتيب

م

الفقرات

يحر�ص امل�رشف على تنفيذ التو�صيات التي تتخذ
يف اجتماعاته باملعلمني
يتابع امل�رشف حل م�شكالت املعلمني بعد زيارته
10 %49.10 0.949 2.45 356 23 57 41 24 0
لهم وال يهملها
يبحث مع املعلمني �أ�سباب انخفا�ض امل�ستوى
11 %44.55 1.03 2.22 323 45 42 38 20 0
التح�صيلي للطلبة بعد نهاية كل اختبار.
يدر�س ويحلل نتائج االختبارات مع املعلمني يف
4 %54.06 0.965 2.70 392 16 47 46 36 0
نهاية كل ف�صل درا�سي.

 5يتابع الأن�شطة الالمنهجية املكلف به كل معلم.
يتناق�ش مع املعلمني يف مفردات تقومي الأداء
6
الوظيفي بعد كل زيارة �صفية.
ي�شخ�ص واقع املعلمني عن طريق معرفة مواطن
7
القوة وال�ضعف لدى كلٍ منهم.
يوجه املعلم املق�رص يف عمله �إىل �أ�ساليب
8
االرتقاء يف جمال العمل.

5 %54.06 0.958 2.70 392 15 49 45 36 0

2.69 391 30 28 43 44 0

1.11

6 %53.93

7 %53.18 0.974 2.65 358 16 54 39 36 0
2.59 376 29 40 37 39 0

1.08

9 %51.86

3 %57.79 0.913 2.88 419 11 36 56 42 0
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5

4

3

2

1

املجموع

املتو�سط

االنحراف املعياري

الوزن الن�سبي

م

الرتتيب

الفقرات

يوجه املعلمني �إىل الطريقة الفاعلة يف �إدارة
9
ال�صف.
ي�ستفيد من املعلمني املتميزين يف دعم وتطوير
1 %62.06 0.742 3.10 450 0 31 70 42 2
10
وتدريب زمالئهم ا
يحر�ص امل�رشف على تنفيذ التو�صيات التي تتخذ
8 %52.96 0.982 2.64 384 22 38 54 31 0
11
يف اجتماعاته باملعلمني
2 %61.93 0.766 3.09 449 5 21 74 45 0

يت�ضح من ا�ستعرا�ض بيانات اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
 جاءت الفقرة ( ، )10وتن�ص على (ي�ستفيد من املعلمني املتميزين يف دعم وتطوير
وتدريب زمالئهم الآخرين ).يف املرتبة الأوىل مبجموع ( ، )450ومتو�سط ( ، )3.10وانحراف
معياري( ،)0.742وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%62.06مما يعني �أن امل�رشف يركز على مترير
اخلربة بني املعلمني ،وهذه املمار�سة جيدة لو نظِّ مت يف خطة مدرو�سة.
 جاءت الفقرة ( )3يف املرتبة الأخرية وتن�ص على (يبحث مع املعلمني �أ�سباب
انخفا�ض امل�ستوى التح�صيلي للطلبة بعد نهاية كل اختبار)  ،وبلغ جمموع الفقرة (، )323
ومتو�سطها ( )2.22وانحرافها ( )1.03وبلغ ثقلها الن�سبي ( )%44.55وترى الباحثتان �أن
هذه من �أهم الأ�ساليب التي يجب على امل�رشف االهتمام بها و�أن التق�صري يف هذا اجلانب
ي�ؤثر �سلباً على العملية التعليمية.

3 .3البعد الثالث ا�أ�ساليب املعرفة:
الجدول ()12
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل فقرة في البعد الثاث وترتيبها ن= ()145

5

4

3

2

1

املجموع

املتو�سط

االنحراف املعياري

الوزن الن�سبي

يناق�ش املعلمني يف �أهداف املرحلة التعليمية
1
التي يعملون بها.

الرتتيب

م

الفقرات

5 %53.9 0.966 2.69 391 19 39 54 33 0
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5

4

ي�شجع املعلم على كتابة مقاالت و�أبحاث
9
علمية وتربوية يف جمال التخ�ص�ص
ي�ساعد املعلمني يف حتليل حمتوى الكتاب
10
املدر�سي والن�شاطات املرافقة له.

3

 8يناق�ش الأهداف اخلا�صة للمنهاج مع املعلمني

2

7

1

6

املجموع

5

املتو�سط

4

االنحراف املعياري

3

الوزن الن�سبي

2

ي�ساعد املعلمني على اال�ستفادة من م�صادر
التعلم واملختربات املدر�سية
يطلع املعلمني على طراق التدري�س احلديثة
واملتنوعة.
يطلع املعلمني على �أنواع خمتلفة من
االختبارات و�إيجابياتها و�سلبياتها
ي�ساعد املعلمني على فهم خ�صائ�ص منو
املرحلة التي يعي�شها الطلبة.
يزود املعلمني بالأدلة واملناهج والكتب من
الطبعات احلديثة.
ي�ساعد املعلمني على �صياغة وبناء الأهداف
الرتبوية

الرتتيب

م

الفقرات

8 %47.1 0.990 2.35 342 23 74 25 19 4
3 %58.6 0.983 2.93 425 12 39 41 53 0
%52,6 0.984 2.63 382 23 37 55 30 0

7

9 %45.5 0.908 2.27 330 30 60 40 15 0
2.64 384 27 29 57 32 0

6 %52.9 1.02

2.95 428 15 32 43 55 0

2 %59.0 1.00

4 %45.2 0.971 2.71 393 23 26 66 30 0
2.26 328 35 61 25 24 0

10 %45.2 1.00

1 %59.3 0.971 2.71 340 10 39 42 54 0

يت�ضح من ا�ستعرا�ض بيانات اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
 جاءت الفقرة ( ، )10وتن�ص على (ي�ساعد املعلمني يف حتليل حمتوى الكتاب
املدر�سي والن�شاطات املرافقة له )..يف املرتبة الأوىل مبجموع ( ، )043ومتو�سط ()2.71
 ،وانحراف معياري( ،)0.971وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%59.3مما يعني �أن هناك م�ساعدة
من امل�رشفني الرتبويني للمعلمني يف جمال املنهاج ،وهذا ي�ساعد املعلمني اجلدد خا�صة.
 جاءت الفقرة ( )9يف املرتبة الأخرية وتن�ص على( :ي�شجع املعلم على كتابة مقاالت
و�أبحاث علمية وتربوية يف جمال التخ�ص�ص ، ).وبلغ جمموع الفقرة ( ، )328ومتو�سطها
( )2.26وانحرافها ( )1.00وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%45.2وهذا يدل على �أن هناك فجوة
بني الإ�رشاف والبحث العلمي ،مع �أن املجتمعات اليوم تركز على البحث العلمي ولكن قد
يعزى هذا �إىل قلة خربة بع�ض امل�رشفني يف �أ�س�س البحث العلمي و�أ�ساليبه.
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4 .4البعد الرابع �أ�ساليب العالقات االن�سانية:
الجدول ()13
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل فقرة في البعد األول وترتيبها ن= ()145

5

4

3

2

1

املجموع

املتو�سط

االنحراف املعياري

الوزن الن�سبي

الرتتيب

م

الفقرات

 1يوجه املعلم �إىل �أ�ساليب التعامل اجليد مع الطلبة2 %55.44 0.949 2.97 431 9 40 42 54 0 .
 2يعزز املعلمني املتميز ويو�ضح مواطن التميز.
ي�شجع معلمي املادة الواحدة على العمل بروح
3
الفريق الواحد.
ي�ساعد املعلمني امل�ستجدين على التكيف مع
4
ظروف العمل املختلفة.
 5يعزز االنتماء وحب املهنة لدى املعلمني.
ي�شجع املعلمني على توثيق �صلتهم ب�أولياء �أمور
6
الطلبة
يوفر قنوات توا�صل فاعلة مع املعلمني لتلقي
7
مقرتحاتهم و�آراءهم.
يحث املعلمني على عقد حوارات فاعلة وبناءة
8
مع الطلبة

5 %58.34 0.924 2.91 423 11 35 54 45 0
%60

1

3.00 435 18 25 43 57 2

1.06

2.92 424 13 39 39 54 0

1.00

4 %58.48

2.96 430 13 36 39 57 0

1.00

3 %59.31

8 %50.75 0.874 2.53 368 20 44 64 17 0
7 %50.89 0.949 2.54 369 23 44 54 24 0
2.56 372 23 58 24 39 0

1.07

6 %51.31

يت�ضح من ا�ستعرا�ض بيانات اجلدول ( )31ما ي�أتي:
 جاءت الفقرة ( )3وتن�ص على( :ي�شجع معلمي املادة الواحدة على العمل بروح
الفريق الواحد ).يف املرتبة الأوىل مبجموع ( ، )435ومتو�سط ( ، )3.00وانحراف معياري
( ،)1.06وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%60مما يعني �أن العالقة ودية بني امل�رشفني واملعلمني،
و�أن امل�رشفني ي�شجعون املعلمني على التعاون ،وهذا ي�شيع جو من التفاهم ي�سهم يف جناح
العملية التعليمية.
 جاءت الفقرة ( )6يف املرتبةالأخرية وتن�ص على (ي�شجع املعلمني على توثيق
�صلتهم ب�أولياء �أمور الطلبة ، ).وبلغ جمموع الفقرة منهما ( ، )368ومتو�سط ()2.53
وانحراف معياري ( )0.874وبلغ ثقلها الن�سبي ( ، )%50.75وهذا يدل على �أن امل�رشفني
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يهملون العالقة مع املجتمع املحلي على �أهميته ،وما له من دور معزز للعملية التعليمية.
ولإجمال النتائج ح�سبت الباحثتان التكرارات ،واملتو�سطات ،والن�سب املئوية،
والرتتيب لكل جمال من جماالت اال�ستبانة ،واجلدول ( )14يو�ضح ذلك:
الجدول ()14
التكرارات ،والمتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،والوزن النسبي
لكل مجال من مجاالت االستبانة ،ن= ()145

عدد
الفقرات

جمموع
اال�ستجابات

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

التنمية املهنية

12

341.17

2.35

0.618

%47.05

4

املتابعة

11

397.73

2.74

0.713

%54.85

2

املعرفة

10

383.30

2.64

0.631

%52.86

3

العالقات االن�سانية

8

405.38

2.79

0.709

%55.91

1

41

381.89

2.63

0.494

%52.67

الأبعاد

الدرجة الكلية

ويت�ضح من ا�ستعرا�ض بيانات اجلدول ( )14ما ي�أتي:
 �أن البعد الرابع« :العالقات االن�سانية» قد حاز على املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي
( )2.79وانحراف معياري ()0.709
 �أما البعدالأول (التنمية املهنية) فقد ح�صل على املرتبة الأخرية ،مبجموع
( )341.71ومتو�سط ح�سابي ( ، )2.35وانحراف معياري ()0.618
 ولقد كان الوزن الن�سبي للمجموع الكلي لال�ستبانة ( )%52.67مبتو�سط ح�سابي
( ، )2.63وانحراف معياري ( ، )494..وتعد الدرجة الكلية �إيجابية مقبولة لكنها لي�ست
عالية وال �إيجابية بدرجة كافية ،وهي بهذا تختلف قليال عن درا�سة تيم ، )2008( ،التي
تو�صلت �إىل �أن واقع املمار�سات الإ�رشافية لدى امل�رشف الرتبوي يف املدار�س احلكومية
يف حمافظات �شمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني كانت �ضعيفة ،و�أن واقع املمار�سات
الإ�رشافية يختلف باختالف امل�ؤهل العلمي واملرحلة التعليمية ومكان ال�سكن ،وكذلك
اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية عن نتيجة درا�سة �أبو �سمرة و�آخرون ( ، )2007و�أظهرت
النتائج �أن واقع املمار�سات الإ�رشافية كان بدرجة مرتفعة و�أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات �أفراد العينة لواقع املمار�سات الإ�رشافية للمديرين
تعزى ملتغريات جن�س املعلم وتخ�ص�صه وم�ؤهله العلمي ،ولكن ات�ضح وجود فروق ذات
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داللة لتقديرات متو�سطات �أفراد العينة وترى الباحثتان �أن املمار�سات الإ�رشافية حتتاج
�إىل تطوير وحتديث وتنويع بحيث تعمل على النهو�ض بالعملية التعليمية التعلمية
وتنمية املعلمني مهنياً ،ورمبا يعزى هذا ال�ضعف �إىل عدم تنويع الأ�ساليب الإ�رشافية التي
ي�ستخدمها امل�رشفون الرتبويون يف مدار�س احلكومة بغزة ،رمبا لعدم االطالع الكايف على
�أنواع الإ�رشاف و�أ�ساليبه ،ورمبا لعدم توافر امليزانيات الكافية لتدريب املعلمني وتنميتهم
مهنياً ،لكن ترى الباحثتان �أن هذه الأ�ساليب تتكامل مع بع�ضها ،وال ميكن االهتمام ب�أ�سلوب
و�إهمال الآخر ،فال بد من �إعطاء جميع الأ�ساليب الأهمية الكافية ،وال بد من اتباع الأ�ساليب
على تنوعها مبا يتنا�سب مع املوقف التعليمي ونوع املعلم ونوع الطالب واملنهاج وطبيعة
الدر�س؛ �أي ال بد من �أخذ جميع عنا�رص العملية التعليمية بعني االعتبار لتحقيق �أعلى فائدة
من الإ�رشاف.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين (اختبار فر�ضيات الدرا�سة) وتف�سريها:

الفر�ضيات:
1 .1ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري اجلن�س.
2 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري امل�ؤهل التعليمي.
3 .3ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.

التحقق من �صحة الفر�ض الأول:
 ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري اجلن�س (معلمون،
معلمات) .
للتحقق من �صحة الفر�ض ا�ستخدمت الباحثتان اختبار ( )Tللعينات امل�ستقلة لبيان
الفروق يف متو�سطات العينة يعزى ملتغري اجلن�س ،واجلدول ( )15يو�ضح نتائج االختبار.
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الجدول ()15
نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة وضح الفروق في تقديرات متوسطات العينة تعزى لمتغير الجنس

اختبار ليفني
لفح�ص تباين
التباين

اختبار ت
 %95فرتة الثقة

0.000 0.43788 0.07377 0.29207 0.58370

143

عليا

دنيا

جتان�س
0.332 0.566 5.936
التباين
عدم جتان�س
التباين

5.934 142.531 0.000 0.43788 0.07379 0.29201 0.58375

ي�شري اختبار ليفني لفح�ص جتان�س التباين �أن قيمة (ف) هي ( )0.332وهذه
القيمة دالة عند ( )0.566مما يعني �أن هناك جتان�ساً يف التباين ،ويت�ضح من اجلدول
ال�سابق �أن قيمة (ت) هي ( ، )5.936والقيمة االحتمالية (� )0.000أ�صغر من ()0.05
وقيمة ت املح�سوبة �أكرب من ت اجلدولية ( )1.98اذن ال نقبل الفر�ض ال�صفري� ،أي �أنه
توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى داللة ( )%5<aبني متو�سطات تقديرات
عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري اجلن�س ،واجلدول
( )16يبني الفروق.
الجدول ()16
الفروق في المتوسطات واالنحرافات االمعيارية لتقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس

البعد
التنمية املهنبة
املتابعة
املعرفة

العينة

املتو�سط

اجلن�س
ذكور

71

2.6373

�إناث

74

2.0800

ذكور

71

2.8348

�إناث

74

2.6548

ذكور

71

2.9268

�إناث

74

2.3716
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م�ستوى
فروق
اخلط�أ
املعياري املتو�سطات الداللة

درجات
احلرية

ت

الداللة

ف
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في غزة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات.

العالقات االن�سانية
املجموع

ذكور

71

3.0299

�إناث

74

2.5709

ذكور

71

2.8572

�إناث

74

2.4193

يت�ضح من ا�ستعرا�ض بيانات اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )%5<aبني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة امل�رشفني
الرتبويني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،تعزى ملتغري اجلن�س والفروق ل�صالح الذكور ،وقد
يعزى ذلك لوجود عالقة قوية بني امل�رشفني الرتبويني واملعلمني الذكور ،بينما متيل
العالقة مع املعلمات للر�سمية ،مما يرجح املو�ضوعية يف ا�ستجابات املعلمات ،وتختلف
نتيجة الدرا�سة احلالية عن ما تو�صلت اليه درا�سة القحطاين ، )2006( ،التي �أظهرت وجود
فروق �إح�صائية بني متو�سطات اال�ستجابات لأفراد العينة ،تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح
الإناث ،وقد يعزى االختالف يف النتائج الختالف البيئة التي طبقت فيها الدرا�سة احلالية
وهي غزة عن البيئة التي طبقت فيها الدرا�سة ال�سابقة.

التحقق من �صحة الفر�ض الثاين:
وين�ص الفر�ض الثاين على �أنه :ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة
( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي،
تعزى ملتغري امل�ؤهل التعليمي ،للتحقق من �صحة الفر�ض ا�ستخدمت الباحثة اختبار (ONE
 )WAY ANOVAلبيان الفروق يف متو�سطات العينة ،يعزى ملتغري ،واجلدول ( )17يو�ضح
ذلك:
الجدول ()17
مصدر التباين ،والمربعات ومجموعها ،ودرجات الحرية ،وقيمة (ف) ومستوى الداللة لمتغير المؤهل.

جمموع املربعات

درجات احلرية

مربعات املتو�سطات

ف

الداللة

بني املجموعات

0.670

3

0.223

914

0.436

داخل املجموعات
املجموع

34.474

141

0.244

35.144

144

يت�ضح من اجلدول ال�سابق يت�ضح �أن قيمة (ف) املح�سوبة للدرجة الكلية هو (،)914.
ودرجات احلرية ( ، )3,141والقيمة االحتمالية ( ، )0.436وهي �أكرب من ( )%5<aاذن
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التوجد فروق ذات داللة اح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،كما �أن قيمة (ف) املح�سوبة
�أ�صغر من قيمة (ف) اجلدولية ( )2.67عند م�ستوى داللة ( ، )05.<aيف الدرجة الكلية ،مما
يدل على �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،وقد يعزى
ذلك �إىل �أن املمار�سات الإ�رشافية للم�رشفني الرتبويني هي ذاتها وال تتغري ،وال تتنوع وال
يتم فيها مراعاة نوع املعلم ونوع حاجاته ،وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية عن ما تو�صلت
إح�صائيا عن م�ستوى
اليه درا�سة القحطاين ، )2006( ،التي �أظهرت عدم وجود فروق دالة �
ًّ
الداللة ( )0.5تعزى ملتغري التدريب ،واخلربة ،ونوع امل�ؤهل مل�ستوى تقديرات �أفراد العينة
ملمار�سة امل�رشف للأ�ساليب الإ�رشافية يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،مما يعزز نتائج
الدرا�سة احلالية.

التحقق من �صحة الفر�ض الثالث:
وين�ص الفر�ض الثالث على �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة
( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي،
تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
الجدول ()18
اختبار الفروق تعزى لمتغير سنوات الخدمة

جمموع املربعات

درجات احلرية

مربعات املتو�سطات

ف

الداللة

بني املجموعات

2.584

3

0.861

3.729

0.013

داخل املجموعات
املجموع

32.560

141

0.231

35.144

144

يت�ضح �أن قيمة (ف) املح�سوبة للدرجة الكلية هو ( ، )3.729ودرجات احلرية
( ، )3,141والقيمة االحتمالية ( ، )0.013وهي �أ�صغر من ( )%5<aاذن توجد فروق ذات
داللة اح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
 ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة (ف) املح�سوبة �أكرب من قيمة (ف) اجلدولية
( )2.67عند م�ستوى داللة ( ، )05.<aيف الدرجة الكلية ،مما يدل على �أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،واجلدول ( )19يو�ضح اجتاه الفروق:
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الجدول ()19
لبيان اتجاه الفروق في المتوسطات ،تعزى لمتغير سنوات الخدمة

�أ

ب

فروق املتو�سطات (�أ -ب)

5 -1

10 -5

0.13684

15 -10

-0.29349 -

�أكرث من  15عام

-0.15720 -

15 -10

-0.43033 -

�أكرث من  15عام

-0.29405 -

�أكرث من  15عام

0.13628

10 -5
15 -10

 يت�ضح من اجلدول �أن هناك فروقاً بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة ،تعزى
ملتغري �سنوات اخلدمة ،حيث يت�ضح �أن الفرق بني متو�سطات تقديرات �أ�صحاب �سنوات
اخلدمة ،ل�صالح �أ�صحاب اخلدمة الأعلى ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن �أ�صحاب اخلدمة الأعلى
يكونون على عالقة �أف�ضل بامل�رشف ،كما �أن امل�رشف تختلف معاملته مع اجلدد.

التعقيب:
ولإجمال النتائج ف�إن درجة ممار�سة امل�رشفني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي هي درجة
مقبولة حيث و�صلت الن�سبة الكلية للدرجة �إىل ( )%52.67وجاء يف املرتبة الأوىل جمال
العالقات الإن�سانية ( ، )%55.91وجاء جمال �أ�ساليب تنمية املعلمني مهنياً يف املرتبة
الأخرية ( ، )%47.05كما �أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.05<a
يف متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي :تعزى
ملتغري اجلن�س ،والفروق كلها ل�صالح الذكور ،كما �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.05<aيف متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ،والفروق ل�صالح �أ�صحاب �سنوات اخلدمة
الأعلى ،ولكن مل تظهر النتائج وجود فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى داللة ()0.05<a
بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي :تعزى
ملتغري امل�ؤهل التعليمي ،وترى الباحثتان �أن امل�رشفني الرتبويني يعتمدون يف غالبيتهم
على الزيارة ال�صفية كو�سيلة �إ�رشافية فاعلة يف تقومي �أداء املعلم ،دون االلتفات للو�سائل
الإ�رشافية الأخرى واالجتاهات احلديثة التي حتاول النهو�ض باملعلم وحت�سني �أدائه ،فيقوم
ويقوم �أداءه يف الزيارة ال�صفية ،وير�سل له
امل�رشف بزيارة املعلم ملرة واحدة يف الف�صلَّ ،
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التقرير الإ�رشايف ،ولهذا يعد كثري من املعلمني �أن ح�ضور امل�رشف عبء يحتاج لإزاحته عن
كاهله ،فالغر�ض هنا لي�س حت�سني �أداء املعلم ،وال النهو�ض مب�ستوى املعلم ،بل بات الهدف
جمرد كتابة تقرير للمعلم ،وانتقاد �أدائه يف احل�صة ،مع غ�ض الطرف عن قدرات املعلم
و�إمكاناته وخرباته ومبادراته ،وهذا ي�ؤدي بال�رضورة �إىل احباط املعلم ،وتراجع م�ستوى
�أدائه ،ولهذا ال بد من تطوير �أداء امل�رشفني الرتبويني ،واالرتقاء ب�أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي،
وممار�سات امل�رشفني الرتبويني مبا ي�ضمن النهو�ض بالعملية التعليمية.

التوصيات:
يف �ضوء �أهداف الدرا�سة تو�صي الباحثتان بالتو�صيات الآتية:
1 .1ت�شجيع امل�رشفني الرتبويني على تنويع ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف مبا يخدم

املوقف التعليمي ومبا يتنا�سب مع حاجات الفئة امل�ستهدفة احلقيقية.
�2 .2إخ�ضاع امل�رشفني الرتبويني لدورات مكثفة يف �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي احلديثة،
واطالعهم على و�سائل و�أ�ساليب الإ�رشاف يف الدول املتقدمة.
3 .3حث م�سئويل ق�سم الإ�رشاف يف الوزارة على متابعة وت�صحيح ممار�سة �أ�ساليب
الإ�رشاف لدى امل�رشفني الرتبويني مبا يخدم امل�صلحة العامة.
4 .4ت�شجيع امل�رشفني الرتبويني على تنويع �أ�ساليب التدريب وتنمية املعلمني مهنيا،
لتح�سني �أداءهم.
5 .5بناء خطة �إ�سرتاتيجية على �أ�س�س علمية تنه�ض بالإ�رشاف الرتبوي يف الوزارة
توظف الأ�ساليب احلديثة يف الإ�رشاف وتلبي االحتياجات احلقيقية للمعلمني ،وتنه�ض
بالعملية التعليمية التعلمية.
6 .6تعميم ن�رشات على املعلمني لتو�ضيح �أ�س�س تقومي الأداء التي يرتكز عليها امل�رشفون
الرتبويون ،مع و�ضع خطة عملية الدارة �أداء املعلمني مبا ي�ضمن االرتقاء والنهو�ض
بالعملية التعليمية التعلمية.
7 .7عقد ور�ش عمل للم�رشفني الرتبويني ،ي�شارك فيها �أ�ساتذة اجلامعات واخلرباء
الرتبويني ،ملناق�شة املمار�سات الإ�رشافية ،وتنوع الأ�ساليب الإ�رشافية احلديثة وبلورة ر�ؤية
وا�ضحة للنهو�ض ب�أداء امل�رشفني الرتبويني.
8 .8تقرتح الباحثتان تطوير نظام تقومي الأداء بحيث ي�سمح للمعلم امل�شاركة يف تقومي
�أداء امل�رشف املقيم (مدير املدر�سة) وامل�رشف الرتبوي ،ل�ضمان اجلودة وال�شفافية يف العمل.
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