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The Level of Practicing Creative supervision from
mathematics supervisors according to the View of
mathematics teachers in schools Mafraq Governorate in Jordan

Abstract:

:ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى ممار�سة م�رشيف
الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات
 وقد تكونت عينة الدرا�سة من.يف مدار�س حمافظة املفرق بالأردن
 وقد مت،) معلم ًا ومعلمة مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية140(
 فقرة بعد الت�أكد من �صدقها، )36( ا�ستخدام ا�ستبانة مكونة من
 و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث القدرات الإبداعية.وثباتها
ممار�سة لدى م�رشيف الريا�ضيات يف �أ�سلوب الزيارة ال�صفية
، واقلها الإفا�ضة بدرجة متو�سطة، املرونة بدرجة كبرية:هي
،ويف �أ�سلوب املداولة الإ�رشافية �أكرثها املرونة بدرجة كبرية
 و�أكرث ممار�سة �أثناء،واقلها احل�سا�سية للم�شكالت بدرجة كبرية
 واقلها الإفا�ضة بدرجة،القراءات املوجهة اال�صالة بدرجة كبرية
 وكذلك �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة،متو�سطة
) تعزى �إىل متغري النوعα = 0.05( �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
 ويف �ضوء نتائج الدرا�سة او�صى الباحثون مبجموعة،االجتماعي
.من التو�صيات

This study aimed at identifying the Level of
Practicing Creative supervision from mathematics
supervisors according to the View of mathematics
teachers in schools Mafraq Governorate in Jordan.
The study sample consisted of (140) teachers
who were selected randomly, using a questionnaire
which consisted of (36) items after verifying the
validity and reliability of the questionnaire.
The study results showed that the most creative
capabilities are found among math supervisors in
the way they carry out classroom visit in terms of:
flexibility, less ecplanation in a moderate degree,
more flexibility in the supervision approach and the
least sensitive to problems. The study also showed
that there were no statistically significant differences
at the level of significance (a=0.05) due to the
variables of gender. In light of the consequences
of the study, the researchers recommended a set of
recommendations.
Key
words:
Practicing,
mathematics
supervisors, the Creative supervision, mathematics
teachers
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خالقة يف �إدارة ال�صفوف� ،أو تنظيم مواقف التعلم من �أجل حت�سني
العملية التعليمة.
وي�شري املغيدي (� )2002إىل �أن الإ�رشاف الإبداعي يعمل
على حترير الطاقة عند معلمي الريا�ضيات لال�ستفادة من قدراتهم
ومواهبهم �إىل �أق�صى حد ممكن يف حتقيق الأهداف الرتبوية،
ويذكر الطعاين (� )2005أن الإ�رشاف الإبداعي يهيئ فر�ص النمو
املهني لكل معلم وطالب يف النظام التعليمي عن طريق تنمية
مهاراته ،و قدراته حتت ت�شجيع و توجيه مهني يقوم به خبري
(الطعاين ، )59 :2005 ،بينما ت�ضيف باداود (� )2009إىل �أن
الإ�رشاف الإبداعي يعتمد على الن�شاط اجلمعي ،وهو نوع نادر من
الإ�رشاف الرتبوي ،حيث ي�شحذ الهمم ويحرك القدرات اخلالقة لدى
امل�رشف الرتبوي ليبدل �أق�صى ما ي�ستطيع يف جمال العالقات
االن�سانية ،وهو يعمل على حترير العقل والإرادة و�إطالق الطاقة
عند املعلمني ،ال�ستثمار قدراتهم ومواهبهم �إىل �أق�صى مدى ممكن
يف حتقيق الأهداف الرتبوية.
ويهدف الإ�رشاف الإبداعي بح�سب باداود (� )2009إىل
حتقيق عدد من الأهداف �أهمها :تهيئة �أذهان املعلمني لتقبل
التغيري عن طريق �إ�شعارهم باحلاجة و�إ�رشاكهم يف التفكري به
والتخطيط له ،وامل�ساهمة يف حتقيق جودة العملية الرتبوية
التعليمية وجودة خمرجاتها ،وتعزيز رعاية ا�ستمرارها ،وم�ساعدة
الهيئة التعليمية يف برامج النمو املهني ،وتي�سري تنفيذها وحتقيق
�أهدافه يف الواقع املدر�سي وال�صفي.

مقدمة:
نعي�ش يف عامل متغري يعج بالعديد من املتغريات املت�سارعة
واملتالحقة ،و�أ�صبحت ال�سمة املميزة لهذا الع�رص التغيري امل�ستمر،
حيث �سادت ثقافة التغيري يف خمتلف املجتمعات وامل�ؤ�س�سات،
وال �شك �أن التغيري يف جمال الرتبية ال ميكن جتنبه ،ومن �أهم
التحديات التي تواجه الإ�رشاف الرتبوي يف هذا الع�رص كيفية
التعامل مع هذا التغيري احلتمي و�إدارته.
ويعد الإ�رشاف الرتبوي من الأركان الرئي�سة والفاعلة
يف �أي نظام تعليمي؛ النه ي�سهم يف ت�شخي�ص واقع العملية
التعليمية التعلمية ،ويعمل على حت�سينها وتطوريها مبا يتنا�سب
مع متطلبات الع�رص ،مما طر�أ على الإ�رشاف الرتبوي تطوراً
كبرياً يف �أ�ساليبه ،ف�أ�صبح عملية تربوية فنية تعاونية غايتها
�إ�صالح التعليم ،وم�ساعدة املعلمني على تاليف �أخطائهم ،والتغلب
على نقاط �ضعفهم بد ًال من ت�صيد الأخطاء ،والهفوات ،ومراقبة
املعلمني من خالل الزيارات املفاجئة لهم يف ال�صفوف ،وكان
من نتيجة ذلك ظهور الإ�رشاف الرتبوي احلديث الذي ي�ستخدم
�أ�ساليب جديدة متنوعة تعتمد على التعاون الإيجابي بني جميع
من يعنيهم الأمر الرتبوي (الطعاين2005 ،؛ البدري . )2006 ،
ويرى الزايدي (� )2002أن الإ�رشاف الرتبوي احلديث هو
عملية تبادل اخلربات بني العاملني يف العملية التعليمية ،وتتم
هذه العملية يف �إطارعالقات دميقراطية �إن�سانية راقية تهدف
�إىل تطوير العملية التعليمية ،لأن حت�سينها يعود ب�شكل �إيجابي
بالدرجة الأوىل على الطرفني اللذين هما الهدفان الأ�سا�سيان
من العملية التعليمية وعلى العمل الرتبوي التعليمي يف املدر�سة
ب�شكل متكامل.
و�إذا كان الإ�رشاف ذا �أهمية بالن�سبة للعاملني يف خمتلف
جماالت احلياة ،فان الإ�رشاف على املعلمني يكت�سب �أهمية
خا�صة؛ وذلك لأن املواقف التي يواجهها املعلم ،واملادة التي
يتعامل معها متغرية با�ستمرار يف �ضوء تطور العلم واحلياة يف
كل يوم ,فاملعلم الذي نعده ملهنة التدري�س يحتاج من يوجهه
وير�شده وي�رشف عليه؛ لينعك�س ذلك على حت�سني م�ستوى الطلبة،
بالإ�ضافة للعمل الإ�رشايف مع املدر�سة وتطويرها يف �أبعاد
عملياتها الرتبوية جميعها (عبد الهادي2006،؛ امل�ساد. )2001،
ومن هذا املنطلق ظهرت �أ�ساليب جديدة ومتطورة وحديثة
يف عامل الإ �رشاف الرتبوي ،وتعددت �أنواع الإ�رشاف الرتبوي فقد
�صنف الطعاين ( )2005هذه االنواع �إىل :الإ�رشاف التفتي�شي،
الإ�رشاف العالجي ،الإ�رشاف القيادي ،الإ�رشاف الوقائي ،الإ�رشاف
الدميقراطي ،الإ�رشاف الإلكرتوين ،الإ�رشاف الإبداعي .فالإ�رشاف
الإبداعي هو ذلك النمط الإ�رشايف الذي يعتمد على الإميان
ب�إمكانات املعلمني والثقة بقدراتهم على تطوير �أنف�سهم ،و�إحداث
نقلة نوعية يف جمال العمل التعليمي ،من خالل جتريب طرائق
جديدة ،وا�ستنباط و�سائل تعليمية مميزة ،وا�ستحداث �أ�ساليب

أساليب اإلشراف الرتبوي اإلبداعي:
ي�ستخدم و�سائط �إ�رشافية متنوعة فرديه وجماعية يتعاون
مع العاملني الرتبويني ،ولعل من �أهم هذه الأ�ساليب (الو�سائط)
الإ�رشافية ما يلي:
Ú Úاوالً :الزيارة ال�صفية :هي تلك العملية النظامية
املخططة واملنظمة التي يقوم بها امل�رشف مل�شاهدة كل ما ي�صدر
عن املعلم وطالبه و�سماعه ،من �أداء يف املوقف التعليمي التعلمي؛
بهدف حتليله تعاونياً ،ومن ثم تزويد املعلم بتغذية راجعة
تطويرية حول جوانب هذا الأداء لتح�سينه (ابوعابد. )70 :2005 ،
Ú Úثانياً :القراءات املوجهـة� :أ�سلوب �إ�رشايف يقوم من
خالله امل�رشف بت�شجيع املعلمني على تطوير العملية التعليمية
عن طريق التحليل والدرا�سة للم�شكالت والق�ضايا الرتبوية التي
تواجههم ،ومن ثم ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف حل تلك الق�ضايا
با�ستخراج النتائج والتو�صيات (احلريري . )32 :2006 ،وهنا
تظهر مهارات وقدرات امل�رشف على القراءة و�سعة الإطالع.
Ú Úثالثاً :الدورة التدريبية :تعد من �أهم اال�ساليب الإ�رشافية
التي تعمل على جتديد معلومات املعلمني وحت�سني ادائهم،
واالطالع على احدث ا�سرتاتيجيات التدري�س والتقومي ،ويعرفها
الطعاين ( )2005بانها ن�شاط ا�رشايف ي�رشف عليه امل�رشف
الرتبوي او املدير بهدف تغيري �سلوك املعلمني وحت�سني ادائهم
ورفع كفايتهم االنتاجية (الطعاين. )70 :2005 ،
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Ú Úرابعاً :املداولة الإ�رشافية :هي و�سيط �إ�رشايف خمطط
وهادف يعقد فرديا �أو جماعيا بني امل�رشف الرتبوي واملعلم،
ملناق�شة م�سائل ذات �صله بالعمليه التعليميه بهدف تغيريات
�إيجابيه مرغوب فيها يف ممار�سات املعلمني و�إجتهاتهم
(ابوعابد. )114 :2005 ،
يعد الإبداع من �أهم مقومات امل�ؤ�س�سات الناجحة واملتميزة
يف �أدائها و�إجنازها ،والتي ت�سعى لإحداث نقلة نوعية وتغيريات
جوهرية يف �أ�ساليب عملها الإدارية ،ودعم الأفراد العاملني
فيها وت�شجيع ال�سلوك الإبداعي لديهم ،بحيث ت�صبح ذات كفاءة
وفعالية �أعلى ،والإبداع هو نوع من التغيري والتجديد يف �أ�سلوب
العمل وا�ستخدامه بطرق وتقنيات تواكب متطلبات البيئة والع�رص
احلديث ،بحيث ت�سعى لتلبية حاجات املجتمع املتجددة (ابودلبوح
وجرادات. )2013 ،

عناصر اإلبداع (القدرات اإلبداعية) :
♦ ♦الطالقة :وميكن تعريفها ب�أنها القدرة على �إنتاج عدد
كبري من الأفكار يف فرتة زمنية حمددة ،فال�شخ�ص املبدع متفوق
من حيث كمية الأفكار التي يطرحها عن مو�ضوع معني يف فرتة
زمنية ثابتة مقارنة بغريه� ،أي لديه قدرة عالية على �سيولة
الأفكار و�سهولة توليدها (ريان2006 ،؛ ال�شقحاء. )2003 ،
♦ ♦املرونة :هي النظر �إىل الأ�شياء مبنظور جديد غري
ما اعتاد عليه النا�س ،وللمرونة دور كبري يف الإبداعات التي
نلم�سها ونراها ومن �أمثلة املرونة �سيا�سة الإثراء الوظيفي التي
حتقق �صالح العمل وت�شبع معها حاجة �إثبات الذات عند املوظف
(ال�صرييف . )2003 ،ويعرف يورك ( )York, 2002املرونه بانها
القدرة على النظر �إىل امل�شكلة من عدة زوايا النتاج اكرب عدد من
االفكار املختلفة للو�صول �إىل احلل.
♦ ♦الأ�صالة :هي التجديد �أو االنفراد بالأفكار ،فال�شخ�ص
املبدع ذو تفكري �أ�صيل �أي �أنه يبتعد عن امل�ألوف �أو ال�شائع ،فهو
ال يكرر �أفكار الآخرين ،فتكون الأفكار التي ينتجها جديدة �إذا ما
حكمنا عليها يف �ضوء الأفكار التي تربز عند الآخرين (عوا�رشية،
. )2009
♦ ♦اخليال الوا�سع :يتمثل يف اكت�شاف العالقات اجلديدة
بني اال�شياء وتركيب ا�شياء جديدة من عنا�رص قدمية (طاف�ش،
. )2004
♦ ♦احلرية :تتمثل هذه القدرة يف التحرر من قيود القدمي
والروتني ،والتحليق يف افاق جديدة لي�شاهد ما ال ي�شاهده
الآخرون (طاف�ش. )2004 ،
♦ ♦الت�أليف :هي القدرة على دمج اجزاء خمتلفة يف وحدات
جديدة (املعايطة. )2004 ،
♦ ♦االفا�ضة :هي القدرة على �إ�ضافة عنا�رص ومكونات
لال�شكال الأولية ،وتقدمي تفا�صيل للمو�ضوع الغام�ض (ريان،
. )2006
♦ ♦احل�سا�سية للم�شكالت :وتعني الوعي والإح�سا�س بوجود
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م�شكلة بحاجة �إىل حل ،وطرح ا�سئلة عن �أ�سباب عدم حلها ،و
و�إمكانية حلها وامل�ساهمة ب�إبداعية يف حلها (العزة)2002 ،
 ،وتعني قدرة الفرد على اكت�شاف امل�شكالت وحتري املعلومات
الناق�صة بها� ،إذ يقوم الفرد بالرتكيز على اختبار �أنواع كثرية من
املعلومات واحلقائق واالنطباعات (ال�رسور. )2010 ،
وي�ستطيع امل�رشف الرتبوي ت�شجيع الإبداع وتبنيه ،وتنمية
القدرات الإبداعية عن طريق الربامج املتطورة والإجراءات
واخلطط ال�سليمة خللق جو ي�سوده التناف�س من جهة ،وزيادة
قوة فاعلية العمل من جهة �أخرى ،ويجب توافر �سمات امل�رشف
الرتبوي املبدع والتي ذكرها طاف�ش ( )2004بال�سمات التالية:
الكفاءة العلمية العالية ،الثقافة املتنوعة الوا�سعة ،الذكاء وبعد
النظر ،الثقة بالنف�س ،التوا�ضع واللباقة وح�سن الت�رصف ،ال�صرب،
القدرة على حت�س�س امل�شكالت الرتبوية ،امليل للمغامرة ،التفا�ؤل
واملرح ،نبذ التع�صب (طاف�ش ، )2004 ،وت�ؤكد درا�سة �سيثيا
( )Sethia, 2004على ان املبدعني يت�سمون بالعديد من ال�صفات
اهمها :الذكاء ،املعرفة ،احل�سا�سية للم�شكالت ،ا�ستخدام اخليال،
الطموح ،القدرة على العمل اجلاد بالف�ضول وحب اال�ستطالع.
وي�شري �سنكر وليفن (� )Sanger, & Levin, 2005إىل �أن
امل�رشف الرتبوي املبدع هو الذي يغذي يف املعلمني ن�شاطهم
الإبداعي وقيادتهم لأنف�سهم ب�أنف�سهم  ،وهو الذي ي�ساعد املعلمني
على التخل�ص تدريجي ًا من االعتماد على التوجية اخلارجي،
ويجعلهم يعتمدون على ذكائهم و�أعمالهم  ،ويوجه طاقاتهم.
بينما ت�شري باداود (� )2009إىل �أن امل�رشف الرتبوي املبدع هو
الذي يعمل على اكت�شاف قدرات املعلمني ،وا�ستخراج جهودهم
وم�ساعدتهم على حتقيق الأهداف املن�شودة ،ويعمل على ترقية
اعمالهم (باداود. )2009 ،
ونظراً لأهمية الدور الذي يلعبه الإ�رشاف الرتبوي يف
تلبية متطلبات العملية التعليمية وحتقيق �أهدافها ،وما يقوم به
م�رشف الريا�ضيات من دور مبدع يف �سبيل حتقيق هذه الغاية،
فقد جاءت هذه الدرا�سة لت�سليط ال�ضوء على مدى ممار�سة م�رشيف
الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات
يف مدار�س حمافظة املفرق بالأردن.

ُمشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن التطورات التي ت�شهدها امل�ؤ�س�سات الرتبوية عموماً،
ومن �ضمنها جمال الإ�رشاف الرتبوي قد �أدت هذه التطورات
�إىل ظهور �أ�ساليب �إ�رشافية �أكرث حيوية وفاعلية من �أجل حت�سني
العملية التعليمة ،فتطلب ذلك من امل�رشف الرتبوي القيام
مبجموعة من املهام وال�سلوكيات التي توثر �إيجابا على معارف
ومهارات و�سلوك املعلم ،حيث ت�شري درا�سة القطي�ش وامل�ساعيد
(� )2014إىل وجود �ضعف يف ممار�سة امل�رشفني الرتبويني يف
العالقات الإن�سانية يف البادية ال�شمالية ال�رشقية ،وهذا ي�ؤثر
على االبداع ،كما �أن ات�ساع منطقة املفرق والتي ت�ضم املديريات
الثالث :الق�صبة ،والبادية ال�شمالية الغربية ،والبادية ال�شمالية
ال�رشقية ،وحداثة التعيني للمعلمني؛ نتيجة عدم ا�ستقرار معلمي
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الريا�ضيات كثرياً ،واالنتقال �إىل مديريات �أخرى  ،ومعاي�شة
الباحثني واالحتكاك املبا�رش مع امل�رشفني الرتبويني ،الذي يغلب
على عملهم الروتني �أدى �إىل �إح�سا�سهم بوجود م�شكلة يف ممار�سة
الإ�رشاف الإبداعي ،وباال�ضافة �إىل ذلك ندرة الدرا�سات الرتبوية
بح�سب علم الباحثني التي �أجريت يف جمال الإ�رشاف الإبداعي ،لذا
جاءت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات
للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف مدار�س
حمافظة املفرق بالأردن .وحتددت م�شكلة الدرا�سة بالإجابة
عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل :ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات
للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف مدار�س
حمافظة املفرق بالأردن؟
وتفرع عن هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف
الإبداعي �أثناء الزيارة ال�صفية من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات
يف مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟
● ●ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء املداولة الإ�رشافية من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟
● ●ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء القراءات املوجهة من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟
● ●ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء الدورات التدريبية من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
تعزى للنوع االجتماعي؟

أهمية الدراسة:
ي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن ت�سهم مبا ي�أتي:
♦ ♦الك�شف عن وجهات نظر معلمي الريا�ضيات
وانطباعاتهم عن مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف
الإبداعي يف �أ�ساليبهم الإ�رشافية املتنوعه.
♦ ♦ميكن �أن ت�ساعد هذه الدرا�سة امل�س�ؤولني الرتبويني يف
وزارة الرتبية والتعليم االردنية يف �إعداد برامج تدريبية لإنعا�ش
قدرات م�رشيف الريا�ضيات وحت�سني �أدائهم.
♦ ♦قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف فتح املجال �أمام الباحثني
الآخرين املهتمني بانواع الإ�رشاف الرتبوي يف �إجراء بحوث
جديدة من خالل االطالع على نتائج الدرا�سة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى ممار�سة م�رشيف
الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات
يف مدار�س حمافظة املفرق بالأردن.

حدود ال ّدراسة وحمدداتها:
Ú Úحدود ب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على معلمي
الريا�ضيات يف املدار�س احلكومية التابعة للمديريات الثالث يف
املفرق.
Ú Úحدود مكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على املدار�س
احلكومية التابعة للمديريات الثالث يف املفرق يف الأردن.
Ú Úحدود زمانية :مت تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام الدرا�سي .2014 /2013
Ú Úحدود منهجية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على الأدوات
التي ا�ستخدمت فيها لذا ف�إن �صدق النتائج التي تو�صلت �إليها
تتحدد مبدى �صدق الأدوات وثباتها.

التعريفات االجرائية:
◄◄املمار�سة :هي الدرجة التي يح�صل عليها امل�رشف
الرتبوي ملمار�سه الإ�رشاف الإبداعي وفق تقدير معلمي الريا�ضيات
على اال�ستبانة املعدة لهذا الغر�ض يف الدرا�سة احلالية.
◄◄الإ�رشاف الإبداعي :هو النمط الإ�رشايف الذي ميار�سه
م�رشف الريا�ضيات الذي ميتلك قدرات �إبداعية من خالل ممار�سته
لأ�ساليب �إ�رشافية متنوعة لإطالق طاقة املعلمني واملعلمات
وا�ستثمارها لتحقيق الأهداف ،ويقا�س من خالل �إجابة �أفراد عينة
الدرا�سة على �أداة الدرا�سة (عطاهلل. )2011 ،
◄◄امل�رشف الرتبوي :هو املوظف املعني من وزارة الرتبية
والتعليم االردنية الذي يكلف مبمار�سة مهمات الإ�رشاف الرتبوي
على مبحث الريا�ضيات ،من خالل متابعة املعلمني واملعلمات
،وم�ساعدتهم على النمو املهني امل�ستمر م�ستخدم�أ جمموعة من
اال�ساليب الإ�رشافية (القطي�ش وامل�ساعيد. )2014 ،
◄◄معلمو الريا�ضيات :هم جميع املعلمون واملعلمات
الذين يدر�سون مادة الريا�ضيات للمرحلة اال�سا�سية والثانوية،
ويحملون درجة البكالوريو�س يف الريا�ضيات كحد �أدنى يف
مدار�س مديريات الرتبية والتعليم الثالث ملحافظة املفرق يف
الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي .2014 /2013

الدراسات السابقة:
ومبراجعة الدرا�سات ال�سابقة يف جمال الإ�رشاف الرتبوي،
تبني ندرة الدرا�سات التي حاولت الك�شف عن ممار�سة امل�رشفني
الرتبويني لال�رشاف الإبداعي على امل�ستوى املحلي والوطني
– يف حدود علم الباحثني -وفيما يلي عر�ض للدرا�سات ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ومنها درا�سة قيطة والزيان ()2014
التي هدفت �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 ( )145معلم ًا ومعلمة ،من املدار�س
احلكومية يف مديرية غرب غزة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة
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مدى ممارسة مشرفي الرياضيات لإلشراف اإلبداعي
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في مدارس محافظة املفرق في األردن

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 على
املرتبة الأوىل ،وجاء جمال �أ�ساليب تنمية املعلمني مهني ًا يف
املرتبة الأخرية ،و توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة
( )a<0.05بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة
�أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي :تعزى ملتغري اجلن�س ،والفروق كلها
ل�صالح الذكور ،وال توجد فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة
( )a<0.05بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة لدرجة ممار�سة
�أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري امل�ؤهل التعليمي.
و�أجرى عطا اهلل ( )2011درا�سة هدفت �إىل حتديد مدى توفر
املمار�سات الإبداعية للم�رشف الرتبوي �أثناء الزيارة ال�صفية،
القراءات املوجية من وجهة نظر املعلمني ،والك�شف عن الفروق
ذات الداللة الإح�صائية بني متو�سطات �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على حماور اال�ستبانة والتي تعزى �إىل متغريات اجلن�س،
التخ�ص�ص ،املرحلة التعليمية ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة،
كذلك الك�شف عن املعوقات التي تواجه امل�رشف الرتبوي وحتول
دون تطبيقه ملمار�ساتة الإ�رشافية الإبداعية ،ومت �أخذ عينة
ع�شوائية طبقية بلغ عددها ( )450معلم ًا ومعلمة ،و ( )65م�رشف ًا
تربوياً ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة ان املمار�سات الإبداعية �أثناء
الدورات التدريبية يف املرتبة الأوىل ،يليها املمار�سات الإبداعية
�أثناء الزيارات ال�صفية ،و�أخرياً ت�أتي املمار�سات الإبداعية �أثناء
القراءات املوجة ،كذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي تقديرات املعلمني واملعلمات
يف الدرجة الكلية للممار�سات الإبداعية للم�رشف الرتبوي تبع ًا
للجن�س وكانت الفروق ل�صالح تقديرات املعلمات ،وال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي تقديرات
املعلمني واملعلمات يف الدرجة الكلية للممار�سات الإبداعية تبع ًا
للتخ�ص�ص واملرحلة التعليمية وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلدمة،
وقد جاءت املعوقات املادية يف املرتبة الأوىل ،والعالقات
االن�سانية يف املرتبة االخرية.
وهدفت درا�سة بيجهتو و�آخرون ()Beghetto, et al, 2011
الك�شف عن تقديرات املعلمني والطلبه لدرجة االبداع لديهم،
واظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني تقديرات املعلمني لدرجة
الإبداع لدى طلبتهم وتقديرات الطلبة لدرجة الإبداع لديهم ،كذلك
تبني �أن الطلبة ينزعون �إىل تقدير الإبداع لديهم بدرجة اقل ،مع
تقدمهم يف ال�سنوات الدرا�سية ،و�أن املعلمات يقدرن درجة �إبداع
الطالبات ب�أقل من تقديرهن لإبداع الطالب.
و�أجرى زامبيتاك�س و�آخرون ()Zamptakis, et al, 2010
درا�سة هدفت �إىل التعرف على العالقة بني �سلوكات �إدارة الوقت
و�إبداع الفرد ،وتكونت العينة من ( )186فرداً ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة ان االبداع ارتبط ايجابي ًا ب�سلوكيات التخطيط اليومي،
وبالثقة بالتخطيط طويل املدى ،وبالتحكم بالوقت ،وباملثابرة،
كما ارتبط االبداع �سلبي ًا باولوية الف�ساد التنظيمي.
كما �أجرت باداود ( )2009درا�سة هدفت �إىل التعرف على
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مدى توفر القدرات الإبداعية للم�رشفة الرتبوية �أثناء ممار�ستها
لبع�ض الأ�ساليب الإ�رشافية من وجهة نظر معلمات املرحلة
الثانوية مبكة املكرمة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()182
معلمة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود تفاوت بدرجة توفر القدرات
الإبداعية للم�رشفة الرتبوية من خالل �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي،
وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجابات عينة الدرا�سة
وبني كل من متغريات امل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات
اخلربة يف التدري�س ،وكذلك وجود بع�ض ال�صعوبات التي تعوق
�إبداع امل�رشفات الرتبويات من �أهمها ارتفاع �أن�صبة املعلمات
من احل�ص�ص مما يحول دون ا�ستخدام الأمناط احلديثة يف
الإ�رشاف الرتبوي معهن ،و�ضعف ت�أهيل امل�رشفة الرتبوية خا�صة
امل�ستجدة ،وكان من �أهم تو�صيات الدرا�سة االهتمام بتنمية
القدرات الإبداعية للم�رشفة الرتبوية من خالل الدورات التدريبية
قبل و�أثناء اخلدمة.
وهدفت درا�سة تيم (� )2009إىل التعرف �إىل واقع
املمار�سات الإ�رشافية لدى امل�رشف الرتبوي يف حمافظات
�شمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )391معلم ًا ومعلمة ،و�صممت ا�ستبانة غطت
املمار�سات الإ�رشافية ،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.
كما �أجرى �سرتوم و�سرتوم ( )Strom&Strom,2002درا�سة
هدفت التعرف على اجتاهات املعلمني نحو التفكري الإبداعي
املتوقع من طلبتهم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )1000معلم
من خم�س دول هي� :أمريكا و�أملانيا واليونان والهند والفلبني،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض االتبارطات بني ال�سلوكيات
التي �أراد املعلمون �أن ميار�سها طلبتهم و�سلوكيات املبدعني ،بل
�إن املعلمني من الدول اخلم�س مل يعطوا �أهمية لل�سلوك الإبداعي بل
�أنهم ي�شجعون �سلوك الطلبة على حفظ املواد الدرا�سية وال يعطون
�أهمية لل�سلوك الإبداعي.
ويت�ضح مما �سبق عر�ضه من الدرا�سات ال�سابقة �أن هناك
ت�شابها بني الدرا�سة احلالية مع درا�سة عطااهلل ( ، )2011ودرا�سة
باداود ( )2009من حيث هدف الدرا�سة وهو التعرف �إىل ممار�سة
امل�رشف الرتبوي الإ�رشاف الإبداعي ،واختلفت مع درا�سة قيطة،
والزيان ( ، )2014ودرا�سة تيم ( )2009التي هدفت �إىل التعرف
�إىل ممار�سة امل�رشف الرتبوي لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،وجميع
الدرا�سات ال�سابقة ا�ستخدمت اال�ستبانة كاداة للدرا�سة ،وهذه
الدرا�سة اي�ض َا ا�ستخدمت اال�ستبانة ،واختلفت هذه الدرا�سة عن
الدرا�سات ال�سابقة مبكانها وعينتها ،وقد ا�ستفاد الباحثون من
الدرا�سات ال�سابقة يف بناء اداة الدرا�سة ،ومناق�شة النتائج.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات
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الريا�ضيات يف املدار�س احلكومية والتابعة للمديريات الثالث
تربية ق�صبة املفرق وتربية البادية ال�شمالية الغربية وتربية
البادية ال�شمالية ال�رشقية وعددهم ( )700معلما ومعلمة وفق
�إح�صاءات ق�سم التخطيط يف كل مديرية للعام الدرا�سي/2013
� ،2014أماعينة الدرا�سة فقد تكونت من ( )140معلما ومعلمة
مت اختيارهم بالطريقة الطبقية الع�شوائية
من املديريات الثالث ّ
من جمتمع الدرا�سة.

املتو�سط احل�سابي ( ، )3.66 - 2.33ودرجة قليلة �إذا تراوح
املتو�سط احل�سابي (. )2.32 - 1ويعتمد �صدق نتائج هذه الدرا�سة
على دقة الأ�ساليب الإح�صائية ومالءمتها لأ�سئلة الدرا�سة ودرجة
دقة وم�صداقية ومو�ضوعية ونزاهة �أفراد الدرا�سة يف ا�ستجابتهم
على �أداة الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول والذي
ن�صه :ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء الزيارة ال�صفية من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية ولكل
فقرة من فقرات املجال الأول  ،ولكل قدرة من القدرات الإبداعية،
واجلدول ( )1يبني ذلك.

أداة الدراسة:
طور الباحثون ا�ستبانة الدرا�سة بالإعتماد على الدرا�سات
ال�سابقة كدرا�سة عطااهلل ( ، )2011ودرا�سة باداود ( ، )2009وقد
ا�شتملت الأداة ب�صورتها الأولية على ( )40فقرة موزعة على �أربع
جماالت وهي :جمال الزيارة ال�صفية ( )11فقرة ،وجمال املداولة
الإ�رشافية ( )10فقرة ،وجمال القراءات املوجهة ( )10فقرة،
وجمال الدورات التدريبية ( )9فقرة ،و�أعطي لكل فقرة من فقرات
الأداة وزن مدرج وفق �سلم ليكرت اخلما�سي.

الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء الزيارة
الصفية

صدق األداة:
وللتحقق من �صدق الأداة مت عر�ضها على جمموعة من
املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات االردنية
وم�رشفني تربويني وبلغ عددهم ( )13حمكماً ،وذلك من اجل
احلكم على درجة منا�سبة الفقرة ،وو�ضوحها وانتمائها للمجال،
و�سالمتها اللغوية ،وبناء على مالحظاتهم مت حذف الفقرات غري
املالئمة وهي فقرتان من جمال الدورات التدريبية ،وفقرة واحدة
من كل من جمايل املداولة الإ�رشافية ،والقراءات املوجهة ،وبذلك
�أ�صبحت الأداة مكونة من ( )36فقرة.

القدرات
الإبداعية
طالقة

مرونة

ثبات األداة:
وللت�أكد من ثبات الأداة قام الباحثان بتوزيع اال�ستبانة
وتطبيقها على عينة ا�ستالعية من خارج عينة الدرا�سة مكونة
( )30معلم ًا ومعلمة من معلمي الريا�ضيات يف املديريات
الثالث ،وا�ستخراج معامل االت�ساق الداخلي من خالل معادلة
كرونباخ الفا ،وقد بلغ معامل الثبات ( )0.89وهو منا�سب ملثل
هذه الدرا�سة.

العبارات
يزود امل�رشف الرتبوي املعلم
بعدة �أفكار مثمرة حول الدر�س
قبل الزيارة ال�صفية
يثني امل�رشف الرتبوي على
املعلم بعد تطبيق طريقة تدري�س
حديثة
يتيح امل�رشف الرتبوي للمعلم
الفر�صة لإبداء مرئياته يف
الدر�س دون تخوف
يقبل امل�رشف الرتبوي ر�أي
املعلم �إذا وجده �أف�ضل من ر�أيه
املرونة ككل

�أ�صالة

املعاجلة اإلحصائية:
اتبعت هذه الدار�سة املنهج الو�صفي نظراً ملنا�سبته طبيعة
الدرا�سة وحتقيق �أهدافها ،ومن �أجل معاجلة املعلومات التي مت
جمعها وحتليل البيانات �إح�صائي ًا ا�ستخدم الباحثون برنامج
الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ، )SPSSوا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لكل جمال من
جماالت الدرا�سة ،ولكل فقرة من فقرات اال�ستبانة للإجابة على
جميع �أ�سئلة الدرا�سة.ولتحديد درجات ا�ستجابة �أفراد عينة
الدرا�سة على الأداة مت اعتماد املعيار بثالث درجات (كبرية،
ومتو�سطة ،وقليلة) على النحو الآتي :درجة كبرية �إذا تراوح
املتو�سط احل�سابي بني ( ، )5 - 3.67ودرجة متو�سطة �إذا تراوح

ي�شجع امل�رشف الرتبوي املعلم
على ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات
احلديثة يف التدري�س
يتيح امل�رشف الرتبوي الفر�صة
للمعلم لتجريب الأفكار الرتبوية
اجلديدة
يقرتح امل�رشف الرتبوي على
املعلم افكارا جديدة قيمة
�أ�صالة ككل

ي�ست�رشف امل�رشف الرتبوي
امل�شكالت التي قد تواجه املعلم
من خالل الزيارة
ح�سا�سية ي�شخ�ص امل�رشف الرتبوي مع
املعلم امل�شكالت و املعوقات
التي حتد من عملية التعلم
ح�سا�سية ككل
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املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
3.97

0.381

كبرية

4.86

0.464

كبرية

4.33

0.636

كبرية

4.87

0.429

كبرية

4.69

0.542

كبرية

4.84

0.422

كبرية

4.26

0.610

كبرية

4.82

0.464

كبرية

4.64

0.584

كبرية

3.91

0.386

كبرية

4.42

0.618

كبرية

4.17

0.521

كبرية

د .حسني عسكر صبح الشرفات
أ .حسني مشوح محمد القطيش
د .عوض مفلح اخلزام

مدى ممارسة مشرفي الرياضيات لإلشراف اإلبداعي
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في مدارس محافظة املفرق في األردن

القدرات
الإبداعية

�إفا�ضة

العبارات
ي�ضيف امل�رشف الرتبوي �أفكارا
ابداعية على مقرتحات املعلم
حول الدر�س قبل الزيارة
ي�رشح امل�رشف الرتبوي بع�ض
موا�ضع الغمو�ض يف مقرتحات
املعلم
�إفا�ضة ككل

الجدول ()2

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
3.40

0.515

متو�سطة

3.43

0.542

متو�سطة

3.42

0.524

متو�سطة

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء المداولة
اإلشرافية

القدرات
الإبداعية

طالقة

العبارات
يطرح امل�رشف الرتبوي على
املعلم العديد من االفكار البناءة
يوفر امل�رشف الرتبوي البدائل
ب�سهولة عند التعامل مع خمتلف
املواقف للمعلم
طالقة ككل

يو�ضح اجلدول ( )1املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات
املعيارية لقدرات م�رشف الريا�ضيات �أثناء الزيارة ال�صفية،
حيث ت�شري النتائج �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( ، )4.87 - 3.40والإنحرافات املعيارية بني (0.381
 . )0.636ويالحظ من نتائج اجلدول (� )1أن �أكرث القدراتالإبداعية ممار�سة لدى م�رشيف الريا�ضيات يف �أ�سلوب الزيارة
ال�صفية هي :املرونة مبتو�سط ح�سابي ( )4.69وبدرجة كبرية،
واقلها الإفا�ضة مبتو�سط ح�سابي ( )3.42وبدرجة متو�سطة ،وقد
حققت العبارة (يقبل امل�رشف الرتبوي ر�أي املعلم �إذا وجده �أف�ضل
من ر�أيه) من القدرات الإبداعية للمرونة على �أعلى متو�سط ح�سابي
وبلغ ( )4.87وبدرجة كبرية ،ويعود ذلك �إىل تغري دور امل�رشف
الرتبوي الذي ا�صبح يركز على التعاون مع املعلم واحرتام ر�أيه
واالخذ به �إذا كان ل�صالح العملية التعليمية يف ظل التوجه نحو
اقت�صاد املعرفة.بينما حققت العبارة (ي�ضيف امل�رشف الرتبوي
�أفكارا �إبداعية على مقرتحات املعلم حول الدر�س قبل الزيارة)
من القدرات الإبداعية للإفا�ضة على �أقل ممار�سة لدى م�رشف
الريا�ضيات متو�سط ح�سابي وبلغ ( )3.40وبدرجة متو�سطة.
ويعود ذلك �إىل ارتفاع ن�صاب م�رشف الريا�ضيات يف عدد
املعلمني ،وهذا ي�صعب على امل�رشف الرتبوي املتابعة املنا�سبة
يف اجللو�س مع معلميه قبل الزيارة ليزودهم باالفكار املثمرة،
باال�ضافة �إىل عمل امل�رشف امليداين غالبا ما يقت�رص على ر�صد
املواقف الرتبوية داخل الغرفة ال�صفية فقط.وتتفق مع نتائج
درا�سة باداود ( )2009التي تو�صلت �إىل وجود تفاوت بدرجة
توفر القدرات الإبداعية للم�رشفة الرتبوية من خالل �أ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي.

مرونة

ي�ستمع امل�رشف الرتبوي �إىل
مرئيات املعلم حول در�سه
ينظر امل�رشف الرتبوي �إىل
املو�ضوع من زواياه املختلفة
يقبل امل�رشف الرتبوي ر�أي
املعلم �إذا اقتنع به
مرونة ككل

�أ�صالة

يقبل امل�رشف الرتبوي الأفكار
غري امل�ألوفة من املعلم
يزود امل�رشف الرتبوي املعلم
بحلول �إبداعية للم�شكالت التي
تواجه
�أ�صالة ككل

ي�ساعد امل�رشف الرتبوي املعلم
ح�سا�سية على توقعات امل�شكالت التي قد
تعيق عمله م�ستقبال
يرثي امل�رشف الرتبوي
�إفا�ضة مالحظات املعلم حول در�سه
ب�آراء علمية

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
4.39

0.665

كبرية

3.86

0.464

كبرية

4.13

0.641

كبرية

4.24

0.754

كبرية

4.69

0.681

كبرية

4.72

0.581

كبرية

4.55

0.662

كبرية

4.26

0.646

كبرية

3.87

0.429

كبرية

4.07

0.456

كبرية

3.87

0.455

كبرية

4.40

0.667

كبرية

يو�ضح اجلدول ( )2املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات
املعيارية لقدرات م�رشف الريا�ضيات �أثناء املداولة الإ�رشافية،
حيث ت�شري النتائج �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( ، )4.72 - 3.86والإنحرافات املعيارية بني (0.429
  ، )0.754ويالحظ من نتائج اجلدول (� )2أن �أكرث القدراتالإبداعية ممار�سة لدى م�رشيف الريا�ضيات �أثناء املداولة
الإ�رشافية هي املرونة مبتو�سط ح�سابي ( )4.55وبدرجة كبرية،
واقلها احل�سا�سية للم�شكالت مبتو�سط ح�سابي ( )3.87وبدرجة
كبرية ،وقد حققت العبارة (يقبل امل�رشف الرتبوي ر�أي املعلم
�إذا اقتنع به) من القدرات الإبداعية للمرونة على �أعلى متو�سط
ح�سابي وبلغ ( )4.72وبدرجة كبرية ،ويعود ذلك �إىل نركيز
الدورات التدريبية التي ي�أخذها امل�رشف الرتبوي على امتالك
املهارات االن�سانية للتعامل مع املعلمني.بينما حققت العبارة
(يوفر امل�رشف الرتبوي البدائل ب�سهولة عند التعامل مع خمتلف
املواقف للمعلم) من القدرات الإبداعية للطالقة على �أقل ممار�سة
لدى م�رشف الريا�ضيات متو�سط ح�سابي وبلغ ( )3.86وبدرجة
كبرية.ويعزو الباحثون ذلك �إىل �أن امل�رشف الرتبوي ي�شجع جميع
جوانب االبداع لدى املعلم لأن معظم احل�ص�ص التي يح�رضها لدى

◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين والذي
ن�صه :ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء املداولة الإ�رشافية من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية ولكل
فقرة من فقرات املجال الثاين  ،ولكل قدرة من القدرات الإبداعية،
و اجلدول ( )2يبني ذلك.
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معلمني غالبا ما تكون روتينية ال يوجد فيها �أي جوانب ابداعية
وغالبا ال يتوفر لدى امل�رشف الرتبوي حلول جاهزة للم�شكالت
التي يطرحها املعلم ولكن يعده ب�إيجاد حلول لها م�ستقبال.وتتفق
مع نتائج درا�سة باداود ( )2009التي تو�صلت �إىل وجود تفاوت
بدرجة توفر القدرات الإبداعية للم�رشفة الرتبوية من خالل �أ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي.وتختلف مع نتيجة درا�سة عطا اهلل ()2011
التي �أظهرت �أن املمار�سات الإبداعية �أثناء الدورات التدريبية
يف املرتبة الأوىل ،يليها املمار�سات الإبداعية �أثناء الزيارات
ال�صفية ،و�أخرياً ت�أتي املمار�سات الإبداعية �أثناء القراءات املوجة.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث والذي
ن�صه :ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء القراءات املوجهة من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية ولكل
فقرة من فقرات املجال الثالث ،ولكل قدرة من القدرات الإبداعية،
و اجلدول ( )3يبني ذلك.

القدرات
الإبداعية

�إفا�ضة

طالقة

يطلب امل�رشف الرتبوي من
املعلمني البحث عن املو�ضوعات
التي ت�ساعد على تنميتهم تربوي ًا
يزود امل�رشف الرتبوي املعلمني
بعدد منا�سب من القراءات
املوجهة الهادفة خالل العام
الدرا�سي
طالقة ككل

مرونة

ينوع امل�رشف الرتبوي يف
مو�ضوع القراءات ح�سب
امل�ستجدات الرتبوية
ي�ستخدم امل�رشف الرتبوي طرائق
خمتلفة ب�إي�صال القراءات �إىل
املعلمني كالربيد االلكرتوين
مرونة ككل

يبادر امل�رشف الرتبوي لن�رش
�أ�صالة التجارب الإبداعية للمعلم
لي�ستفيد منه املعلمون الآخرون
يتخذ امل�رشف الرتبوي من
امل�شكالت ال�شائعة التي تعرت�ض
املعلمني مو�ضوعا للقراءات
لت�ضمينها بع�ض احللول
ح�سا�سية يختار امل�رشف الرتبوي
مو�ضوعات القراءات بناءا على
امل�شكالت املتوقعة التي قد
تواجه املعلمني
احل�سا�سية للم�شكالت ككل

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
3.91

0.356

كبرية

3.93

0.386

كبرية

3.92

0.366

كبرية

3.93

0.361

كبرية

3.47

0.565

متو�سطة

3.70

0.493

كبرية

4.31

0.713

كبرية

3.94

0.407

كبرية

3.48

0.585

متو�سطة

3.71

0.598

كبرية

3.12

0.470

متو�سطة

3.43

0.562

متو�سطة

3.28

0.518

متو�سطة

يبني اجلدول ( )3املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات
املعيارية لقدرات م�رشف الريا�ضيات �أثناء القراءات املوجهة،
حيث ت�شري النتائج �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( ، )4.31 - 3.12والإنحرافات املعيارية بني (- 0.356
 ، )0.713ويبني كذلك �أن �أكرث القدرات الإبداعية ممار�سة لدى
م�رشيف الريا�ضيات �أثناء القراءات املوجهة هي اال�صالة مبتو�سط
ح�سابي ( )4.31وبدرجة كبرية ،واقلها الإفا�ضة مبتو�سط ح�سابي
( )3.28وبدرجة متو�سطة ،وقد حققت العبارة (يبادر امل�رشف
الرتبوي لن�رش التجارب الإبداعية للمعلم لي�ستفيد منه املعلمون
الآخرون) من القدرات الإبداعية للأ�صالة على �أعلى متو�سط
ح�سابي وبلغ ( )4.31وبدرجة كبرية ،ويف�رس الباحثون ذلك �إىل �أن
امل�رشف الرتبوي يفتخر باملعلم املبدع يف عمله وح�صته ويكلفه
باجراء در�س منوذجي للمعلمني يف اللواء (املنطقة) ويكلف
املعلمني يف املنطقة باحل�ضور واال�ستفادة من �أدائه ليكون
منوذجا يحتذى به.بينما حققت العبارة (ي�ضيف امل�رشف الرتبوي
�أفكارا جديدة على مو�ضوعات �سابقة للخروج منها بقراءات
موجهة جديدة) من القدرات الإبداعية للطالقة على �أقل ممار�سة
لدى م�رشف الريا�ضيات متو�سط ح�سابي وبلغ ( )3.12وبدرجة
متو�سطة.ويعود �إىل ان�شغال امل�رشف الرتبوي بالدورات التدريبية
للمعلمني اجلدد ،وارتفاع ن�صابه من عدد املعلمني الذين مطالب
بزيارتهم ،باال�ضافة �إىل الإ�رشاف الإداري على مدراء املدار�س.
وتتفق مع نتائج درا�سة باداود ( )2009التي تو�صلت �إىل
وجود تفاوت بدرجة توفر القدرات الإبداعية للم�رشفة الرتبوية
من خالل �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي.وتختلف مع نتيجة درا�سة
عطا اهلل ( )2011التي �أظهرت �أن املمار�سات الإبداعية �أثناء
الدورات التدريبية يف املرتبة الأوىل ،يليها املمار�سات الإبداعية
�أثناء الزيارات ال�صفية ،و�أخرياً ت�أتي املمار�سات الإبداعية �أثناء
القراءات املوجة.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع والذي
ن�صه :ما مدى ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
�أثناء الدورات التدريبية من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف
مدار�س حمافظة املفرق بالأردن؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية ولكل
فقرة من فقرات املجال الرابع ،ولكل قدرة من القدرات الإبداعية،
و اجلدول ( )4يبني ذلك.

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء القراءات
الموجهة

القدرات
الإبداعية

ي�ضيف امل�رشف الرتبوي �أفكارا
جديدة على مو�ضوعات �سابقة
للخروج منها بقراءات موجهة
جديدة
يقدم امل�رشف الرتبوي �رشحا
مف�صال للقراءات التي يزود
بها املعلمون كلما �سنحت لهم
الفر�صة
�إفا�ضة ككل

الجدول ()3

العبارات

العبارات

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
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د .حسني عسكر صبح الشرفات
أ .حسني مشوح محمد القطيش
د .عوض مفلح اخلزام

مدى ممارسة مشرفي الرياضيات لإلشراف اإلبداعي
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في مدارس محافظة املفرق في األردن

الإبداعية للم�رشفة الرتبوية من خالل �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي.
وتختلف مع نتيجة درا�سة عطا اهلل ( )2011التي �أظهرت �أن
املمار�سات الإبداعية �أثناء الدورات التدريبية يف املرتبة الأوىل،
يليها املمار�سات الإبداعية �أثناء الزيارات ال�صفية ،و�أخرياً ت�أتي
املمار�سات الإبداعية �أثناء القراءات املوجة.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س والذي
ن�صه :هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف ممار�سة م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي
تعزى للنوع االجتماعي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية و�إجراء اختبار (ت)
.واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء الدورات
التدريبية

القدرات
الإبداعية
طالقة

مرونة

العبارات
ي�ستخدم امل�رشف الرتبوي
جل�سات الع�صف الذهني يف
الدورات التي يقيمها
يعدل امل�رشف الرتبوي من
�أ�سلوب التدريب عند مواجهة
املواقف الطارئة
يحر�ص امل�رشف الرتبوي على
تبادل الأدوار �أثناء الدورة
التدريبية لتحقيق التعلم املتبادل

4.91

0.386

كبرية

3.00

0.521

متو�سطة

3.10

0.451

متو�سطة

3.05

0.398

متو�سطة

4.81

0.421

كبرية

4.74

0.531

كبرية

4.00

0.335

كبرية

احل�سا�سية للم�شكالت ككل

4.37

0.387

كبرية

ي�سعى امل�رشف الرتبوي �إىل
تطوير قدرات املعلمني احلالية
من خالل الدورات التدريبية

4.81

0.559

كبرية

املرونة ككل
يخطط امل�رشف الرتبوي لإك�ساب
�أ�صالة املعلمني مزيدا من املهارات
امل�ستهدفة
يعقد امل�رشف الرتبوي دورات
تدريبية تنا�سب حاجات املعلمني
يهدم امل�رشف الرتبوي �إىل تنمية
ح�سا�سية قدرة املعلمني على التفكري
املبدع ملواجهة م�شكالتهم
امل�ستقبلية

�إفا�ضة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الجدول ()5
المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير النوع االجتماعي

النوع
االجتماعي

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

معلم

70

3.831

0.546

معلمة

70

3.718

0.709

قيمة
"ت"

م�ستوى
الداللة

0.422

0.678

* ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()α = 0.05
ت�شري النتائج يف اجلدول (� )5إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف مدى ممار�سة
م�رشيف الريا�ضيات للإ�رشاف الإبداعي تعزى �إىل متغري النوع
االجتماعي ،ويعزى ذلك �إىل �أن املعلمني واملعلمات بغ�ض النظر
عن جن�سهم ف�أنهم ي�شعرون ب�أهمية ما يقوم به م�رشفو الريا�ضيات
من ممار�سة قدرات �إبداعية�أثناء قيامهم بالإ�رشاف الرتبوي
عليهم ،كذلك يتعامل امل�رشف الرتبوي مع املعلمني واملعلمات
بنف�س الأ�سلوب الإ�رشايف كونه عدد امل�رشفني ال يتجاوز ثالث
م�رشفني للريا�ضيات على االكرث.واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع
درا�سة قيطة والزيان ( )2014التي تو�صلت �إىل وجود فروق دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( )α <0.05بني متو�سطات تقديرات
عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي تعزى
ملتغري اجلن�س ،والفروق كلها ل�صالح الذكور ،ودرا�سة عطا اهلل
( )2011التي �أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي تقديرات املعلمني واملعلمات
يف الدرجة الكلية للممار�سات الإبداعية للم�رشف الرتبوي تبع ًا
للجن�س وكانت الفروق ل�صالح تقديرات املعلمات.

يبني اجلدول ( )4املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات
املعيارية لقدرات م�رشف الريا�ضيات �أثناء الدورات التدريبية،
حيث ت�شري النتائج �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( ، )4.91 - 3.00والإنحرافات املعيارية بني (0.335
  ، )0.559ويبني كذلك �أن �أكرث القدرات الإبداعية ممار�سةلدى م�رشيف الريا�ضيات �أثناء الدورات التدريبية هي الطالقة
مبتو�سط ح�سابي ( )4.91وبدرجة كبرية ،واقلها املرونة مبتو�سط
ح�سابي ( )3.05وبدرجة متو�سطة ،وقد حققت العبارة (ي�ستخدم
امل�رشف الرتبوي جل�سات الع�صف الذهني يف الدورات التي
يقيمها) من القدرات الإبداعية للطالقة على �أعلى متو�سط ح�سابي
وبلغ ( )4.91وبدرجة كبرية ،ويعود �إىل ان جميع ان�شطة الدورات
التدريبية م�صممة تعتمد على جل�سات الع�صف الذهني للمتدربني،
وكذلك جتلب الدورات التدريبية للم�رشف الرتبوي حوافز مادية
مما يجعله يتحم�س لتنفيذها ويقبل عليها بر�ضى.بينما حققت
العبارة (يعدل امل�رشف الرتبوي من �أ�سلوب التدريب عند مواجهة
املواقف الطارئة) من القدرات الإبداعية للمرونة على �أقل ممار�سة
لدى م�رشف الريا�ضيات متو�سط ح�سابي وبلغ ( )3.00وبدرجة
متو�سطة.ويعود �إىل �أن امل�رشف الرتبوي مطالب بتنفيذ برنامج
تدريبي معد م�سبق ًا وبزمن حمدد.وتتفق مع نتائج درا�سة باداود
( )2009التي تو�صلت �إىل وجود تفاوت بدرجة توفر القدرات

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثون مبايلي:
1 .1ت�شجيع امل�رشفني الرتبويني على ا�ستخدام �أ�سلوب
الإ�رشاف الإبداعي �أثناء الزيارة ال�صفية للمعلمني.
2 .2اال�سرت�شاد بنتائج الدرا�سة من قبل وزارة الرتبية
والتعليم يف تنظيم لقاءات �شهرية بني امل�رشف الرتبوي
واملعلمني لتبادل الأفكار الإبداعية لتطوير املداولة الإ�رشافية،
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وتوقعات امل�شكالت التي قد تعيق عملهم والتوا�صل عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي للت�شارك يف حلها.
3 .3اال�سرت�شاد بنتائج الدرا�سة من قبل وزارة الرتبية
والتعليم يف عقد ور�شات تدريبية للم�رشفني الرتبويني حول
ممار�سة الإ�رشاف الرتبوي الإبداعي ،وتنمية قدرات الإفا�ضة
الإبداعية لديهم يف جمال القراءات املوجهة.
4 .4تقدمي وزارة الرتبية والتعليم حوافز مادية اومعنوية
للم�رشفني الرتبويني املبدعني على �إتباع �أ�ساليب �إبداعية �أثناء
�إعطاء الدورات التدريبية للمعلمني مما ي�شكل حافزاً لبقية
امل�رشفني على ان يقتدوا بهم.

املقرتحات
1 .1اجراء درا�سة تتناول مدى ممار�سة امل�رشفني الرتبويني
يف املباحث الدرا�سية الأخرى لال�رشاف الإبداعي.
�2 .2إجراء درا�سات �أخرى مماثلة تتناول متغريات �أخرى
غري تلك التي �أخذت بها الدرا�سة احلالية.

املصادر واملراجع:
أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أبو دلبوح ،مو�سى وجرادات� ،صفاء ( . )2013م�ستوى الإبداع
الإداري لدى مديري ومديرات مدار�س منطقة بني كنانة من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات العاملني فيها ،جملة املنارة،
.38 - 9 ، )3( 19
2 .2ابو عابد ،حممود حممد ( . )2005املرجع فى الإ�رشاف
الرتبوي والعملية الإ�رشافية ،اربد :دار الكتاب الثقايف.
3 .3باداود� ،سحر �سعيد ( . )2009واقع ممار�سة امل�رشفات
الرتبويات للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمات
املرحلة الثانوية يف مدينة مكة املكرمة ،ر�سالة ماج�ستريغري
من�شورة ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
4 .4البدري ،طارق عبد احلميد ( . )2006تطبيقات ومفاهيم
الإ�رشاف الرتبوي ،عمان :دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع.
5 .5تيم ،ح�سن عبد اهلل ( . )2009واقع املمار�سات الإ�رشافية
لدى امل�رشف الرتبوي يف املدار�س احلكومية يف حمافظات
�شمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،جملة
جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإن�سانية) 783 ، )3( 23 ،
– .804
6 .6احلريري ،رافدة ( . )2006الإ�رشاف الرتبوي واقعه و�آفاقه
امل�ستقبمية ،عمان :دار املناهج للن�رش والتوزيع.
7 .7ريان ,حممد ها�شم ( . )2006مهارات التفكري و�رسعة البديية
وحقائب تدريبية ،ط ،1عمان :دار حنني للن�رش والتوزيع.
8 .8الزايدي ،مها حممد ( . )2002تقومي االداء الوظيفي للم�رشفة
الرتبوية ،درا�سة تطبيقية ،القاهرة :دار الفكر العربي.

9 .9الزيان ،داليا وقيطة ،ونهلة عبدالقادر ( . )2014درجة
ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف
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