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The degree of Practice of Primary Schools' Supervisors to the educational supervisions approaches
in the light of contemporary trends and the ways
of developing them.

Abstract:

:ملخص

This study aimed at identifying the degree of
the Primary Schools' Supervisors Practice to the
Educational Supervision' approaches in the light of
contemporary trends and ways of developing them,
in order to fulfill this aim, the researchers adopted
the analytical descriptive method for suitability
to the theme of the study, and the researchers
designed the questionnaire as a tool for information
collecting. It consisted of (27) items distributed
on four spheres, namely: diversified supervision,
contemplative supervision, Electronic supervision
and participated supervision. The questionnaire
applied at the study sample which consists of (131)
teachers male and female by (5.2 %) of the members
of the study population's which is (2496) teachers.
Teachers have been selected at random stratified.
The study reached the following findings:
♦♦ Total score for the degree of the Initial
Primary Schools' Supervisors Practice to the
Educational Supervision' approaches in the
light of contemporary trends from the point of
view of teachers was significantly high and with
relative degree (71.76 %) .
♦♦ The diversified supervision got the first rank with
relative degree (76.33 %) which is significantly
high degree.
♦♦ The Electronic supervision got last rank with
relative degree (68.5 %) which is relatively
large degree.
♦♦ there were no statistically significant differences
among the mean estimates of the sample to the
degree of Initial Primary Schools' Supervisors
Practice to the educational supervisions
approaches in the light of contemporary trends
due to the variables of the study (sex, academic
qualifications and school' region) .
The
study
reached
the
following
recommendations:
♦♦ The educational supervisor should explain the
educational supervision' approach which is
used for the teacher so that he can differentiate
between the various approaches.
♦♦ Strengthen the technological skills of both the
supervisors and teachers so that they can deal
with electronic supervision.
♦♦ It is necessary to activate to exchange field visits
between teachers whether inside or outside the
school.

هدفت الدرا�سة �إىل معرف درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة
الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات
 و�سبل تطويرها؛ ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم،املعا�رصة
،الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي؛ ملالءمته ملو�ضوع الدرا�سة
،وقد قام الباحثان بت�صميم اال�ستبانة ك�أداة جلمع املعلومات
 الإ�رشاف: هي، وزعت على �أربعة جماالت،) فقرة26( تكونت من
 والإ�رشاف، والإ�رشاف الإلكرتوين، والإ�رشاف الت�أملي،املتنوع
) معلم ًا131( وطُ بقت اال�ستبانة على عينة قوامها.الت�شاركي
 البالغ،) من �أفراد جمتمع الدرا�سة% 5.2(  بن�سبة،ومعلمة
 مت اختيارها بطريقة طبقية،) معلم ًا ومعلمة2496( عددهم
.ع�شوائية
:وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية
♦ ♦�أن الدرجة الكلية ملمار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية
الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة
 وح�صل جمال، )% 71.76(  وبوزن ن�سبي،كانت بدرجة كبرية
76.33(  بوزن ن�سبي،الإ�رشاف املتنوع على املرتبة الأوىل
 كما ح�صل جمال الإ�رشاف الإلكرتوين على،) �أي بدرجة كبرية%
.ً) �أي بدرجة كبرية ن�سبيا% 68.5(  بوزن ن�سبي،املرتبة الأخرية
 بني متو�سطات،♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
 لدرجة ممار�سة م�رشيف املرحلة،تقدير �أفراد عينة الدرا�سة
الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات
، وامل�ؤهل العلمي، تعزى ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س،املعا�رصة
. )واملحافظة
:تو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي
♦ ♦�أن يو�ضح امل�رشف الرتبوي الأ�سلوب امل�ستخدم للمعلم؛
.حتى ي�ستطيع التفريق بني �أنواع الأ�ساليب
♦ ♦تعزيز املهارات التكنولوجية لدى كل من امل�رشفني
.واملعلمني؛ حتى يت�سنى لهم التعامل بالإ�رشاف الإلكرتوين
♦ ♦�رضورة احلث على تبادل الزيارات امليدانية بني
. �سواء كانت زيارات داخل املدر�سة �أو خارجها،املعلمني
♦ ♦�رضورة توظيف التكنولوجيا من خالل الإ�رشاف
.الإلكرتوين يف العملية الإ�رشافية
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م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف
�ضوء االجتاهات املعا�رصة.

مقدمة:

أسئلة الدراسة:

يعي�ش العامل اليوم حالة مذهلة من التطور امل�ستمر على
�صعيد التكنولوجيا ،والتقدم العلمي يف خمتلف املجاالت ،وهذا
يفر�ض على املجتمعات التغيري احلتمي ،الذي يتالءم مع هذا
التطور يف جميع جماالت احلياة ،ومنها النظام التعليمي ،الذي
ميثل �أ�سا�س ًا رئي�س ًا يف النظام االجتماعي العام ،و�أي تغري� ،أو
تطور مي�س النظام االجتماعي ،البد �أن تنعك�س �آثاره على النظام
الرتبوي التعليمي بكل عنا�رصه وفروعه ،مبا يف ذلك الإ�رشاف
الرتبوي.
ويخدم الإ�رشاف الرتبوي النظام التعليمي؛ كونه مفتاح
التقدم فيه ،وي�ساعد على ت�شخي�ص امل�شكالت ومعاجلتها،
وتطوير الأداء داخل �أركان العملية التعليمية ،كما �أن دوره مهم
يف مواكبة التطورات ال�رسيعة ،يف جمال املعرفة التكنولوجية
املعا�رصة؛ لتحقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة.
ويعد الإ�رشاف الرتبوي نظام ًا متكامالً ،له �أهدافه،
وخططه ،ووظائفه ،و�أ�ساليبه ،و�أدواته ،ولوائحه اخلا�صة به ،التي
يهدف من خاللها �إىل حت�سني التعليم؛ وذلك برفع كفاءة املعلم،
باعتباره الركيزة الأ�سا�سية يف عملية التعليم.
فاملمار�سات الإ�رشافية عملية ديناميكية نامية ،ت�ؤدي
دوراً متزايداً يف الأهمية بالن�سبة للمدر�سة الفاعلة ،من حيث
جتديد �آلياتها وتطويرها ،وتنويع قنوات �أدائها ملهمتها النبيلة،
نحو جميع عنا�رص العملية الرتبوية ،وي�شمل ذلك رفع كفاية
املعلم ،وحت�سني املناهج ،والو�سائل ،والربامج التعليمية ،وتطوير
البيئة التدري�سية (عطوي. )65 :2010 ،
وتطورت �أ�ساليب الإ�رشاف حتى �أ�صبحت قادرة على
النهو�ض بالعملية الرتبوية ،وحت�سني عمليتي التعلم والتعليم،
وظهر االهتمام باجلانب الإن�ساين للمعلم ،و�أ�صبح الإ�رشاف
عملية تعاونية ،ي�شارك فيها املعلم ب�صورة �إيجابية فعالة
يف و�ضع الأهداف ،والتخطيط لها ،والتنفيذ ،والتقومي (العلي،
. )19 :2008
وعلى الرغم من وجود درا�سات تناولت الإ�رشاف الرتبوي
يف بع�ض جوانبه� ،سواء كانت درا�سات �أجنبية� ،أو درا�سات عربية،
�إال �أن الأ�ساليب الإ�رشافية مل حتظ باالهتمام نف�سه ،فركزت
على بع�ض اجلوانب و�أهملت جوانب �أخرى ،وقد �أو�صت نتائج
العديد من الدرا�سات ،كدرا�سة القا�سم ( )2008ب�رضورة تقومي
املمار�سات الإ�رشافية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،و�أكدت
درا�سة احلالق ( )2008على �أهمية تدريب امل�رشفني الرتبويني
على ا�ستخدام �أ�ساليب �إ�رشافية معا�رصة .ومن خالل مالحظة
الباحثني للأ�ساليب التي ي�ستخدمها بع�ض م�رشيف املرحلة
الأ�سا�سية الأولية ،فقد تبني مت�سكهم بالأ�ساليب التقليدية؛ مما
�أثار لديهما الدافع لإجراء هذه الدرا�سة؛ لتعرف درجة ممار�سة

تتلخ�ص م�شكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية
لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة من
وجهة نظر املعلمني؟
إح�صائية ،عند م�ستوى
● ●هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
داللة ( ، )α≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �آراء �أفراد
العينة لدرجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب
ّ
الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،تعزى ملتغريات
الدرا�سة (اجلن�س– امل�ؤهل العلمي -املحافظة) ؟
● ● ما �سبل تطوير درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة
الأ�سا�سية مبحافظات غزة لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي؟

فرضيات الدراسة:
إح�صائية عند م�ستوى داللة
● ●ال توجد فروق ذات داللة �
ّ
العينة لدرجة
أفراد
�
آراء
�
تقدير
( )α≥ 0.05بني متو�سطات
ّ
ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف
الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة تعزى ملتغري اجلن�س
(ذكر� -أنثى) .
إح�صائية عند م�ستوى داللة
● ●ال توجد فروق ذات داللة �
ّ
العينة لدرجة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات تقدير �آراء �أفراد ّ
ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف
الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي (بكالوريو�س ف�أقل– ماج�ستري ف�أعلى) .
إح�صائية عند م�ستوى داللة
● ●ال توجد فروق ذات داللة �
ّ
العينة
( )α≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �آراء �أفراد ّ
لدرجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية ،لأ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة تعزى ملتغري
املحافظة (خانيون�س -الو�سطى) .

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق ما ي�أتي:
♦ ♦التعرف �إىل �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء
االجتاهات املعا�رصة.
♦ ♦الك�شف عن درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية
الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات
املعا�رصة.
العينة
♦ ♦الك�شف عن داللة الفروق بني تقديرات �آراء �أفراد ّ
لدرجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،التي تعزى
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ملتغيرّات الدرا�سة (اجلن�س – امل�ؤهل العلمي– املحافظة) .
♦ ♦تقدمي مقرتحات لتطوير درجة ممار�سات م�رشيف
املرحلة الأ�سا�سية الأولية للأ�ساليب الإ�رشافية.

أهميّة الدراسة:
تكت�سب الدرا�سة �أهميتها مما ي�أتي:
♦ ♦ا�ستهدفت الدرا�سة فئة م�ؤ ّثرة يف تطوير النظام
التعليمي.
♦ ♦�أهمية عملية الإ�رشاف الرتبوي يف توجيه �أداء املعلمني
وتطويره.
♦ ♦ميكن � ّأن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة :املعلمون
وامل�رشفون ومديرو املدار�س ،ووزارة الرتبية والتعليم.
الفل�سطينية �إىل مثل هذه الدرا�سة ،وندرة
♦ ♦حاجة البيئة
ّ
الدرا�سات يف هذا املجال.

حدود الدراسة:
�أجريت هذه الدرا�سة يف �إطار احلدود الآتية:
Ú Úح ّد املو�ضوع :يقت�رص مو�ضوع الدرا�سة على الأ�ساليب
الإ�رشافية يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة من خالل �أداة
الدرا�سة التي تت�ضمن جماالت الإ�رشاف (الت�شاركي -الت�أملي–
الإلكرتوين– املتنوع) .
Ú Úاحل ّد الب�رشي :اقت�رصت الدرا�سة على معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأولية.
Ú Úاحل ّد امل�ؤ�س�ساتي :مدار�س املرحلة الأ�سا�سية الأولية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم.
Ú Úاحل ّد املكاين :اقت�رصت الدرا�سة على حمافظة خانيون�س
واملحافظة الو�سطى.
Ú Úاحل ّد الزماين :طبقت الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2014
.2015 -

مصطلحات الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان يف الدرا�سة امل�صطلحات الآتية:
◄◄امل�رشف الرتبوي :هو املوظف الذي تعينه وزارة الرتبية
والتعليم العايل الفل�سطينية ،للإ�رشاف على املعلمني واملعلمات
يف �إطار تخ�ص�صه العلمي؛ من �أجل حت�سني العملية التعليمية
التعلمية (وزارة الرتبية والتعليم العايل. )22 :2007 ،
◄◄الإ�رشاف الرتبوي :ويعرف ب�أنه "خدمة فنية متخ�ص�صة
يقدمها امل�رشف الرتبوي �إىل املعلمني الذين يعملون معه؛ بهدف
حت�سني العملية التعليمية التعليمة" (وزارة الرتبية والتعليم،
. )22 :2007
◄◄املمار�سات الإ�رشافية :جمموعة الأعمال الإجرائية،
التي يقوم بها امل�رشف ،لتح�سني عمليتي التعليم والتعلم مب�ساعدة
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املعلمني على النمو املهني ،وحت�سني م�ستوى �أدائهم وتدري�سهم
(ال�شاعر)31 :2006 ،
ويعرفها الباحثان �إجرائياً :ب�أنها الإجراءات ،والأعمال
التي ميار�سها امل�رشفون الرتبويون يف املرحلة الأ�سا�سية
الأولية مبحافظات غزة لتح�سني عملية التعليم والتعلم ،بتوجيه
املعلمني ،وحت�سني �أدائهم.
◄◄الأ�ساليب الإ�رشافية :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 :ما هو �إال ن�شاط تعاوين من�سق ومنظم ومرتبط
بطبيعة املوقف التعليمي،ومتغري بتغريه يف اجتاه الأهداف
الرتبوية املن�شودة (عطوي. )271 ،2010،
◄◄درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية
لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي �إجرائ ّياً ب�أنها :هي :الدرجة الفعلية
التي حتدد درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية
مبحافظات غزة لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات
املعا�رصة ،التي مت قيا�سها من خالل ا�ستجابات معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأولية على املقيا�س الذي �أع ّده الباحثان لذلك.

اإلطار النظري
متهيد:
�إن �أي تطوير يف العمل الرتبوي البد �أن يكون الإ�رشاف
الرتبوي ركيزة �أ�سا�سية له؛ لأن الإ�رشاف الرتبوي عملية مهمة
للم�ؤ�س�سات الرتبوية؛ ل�ضمان جناحها يف الو�صول �إىل حتقيق
�أهدافها ،من حيث حت�سني املخرجات التعليمية ،وم�ساعدة كل
من له �صلة بالعملية التعليمية ،من معلمني ومتعلمني ومنهج
ومبنى مدر�سي وطرق تدري�س.
وقد مر الإ�رشاف الرتبوي مبراحل خمتلفة ،حيث بد�أ
كمحاولة للحكم على �أداء املعلم من خالل زيارة مفاجئة للمدر�سة
يو�صي بعدها برتقيته �أو نقله ،فكان الهدف من تلك املرحلة
التحري والفح�ص للمعلمني واملبنى والتجهيزات ،وحت�صيل
التالميذ لتحديد العقاب للمق�رص .وارتبطت املرحلة الثانية
املعروفة بالتوجيه بحاجات املعلمني ك�أ�سا�س لتح�سني برامج
التعليم ،بينما ارتبطت املرحلة الثالثة بظهور بع�ض املفاهيم
احلديثة وانت�شارها كالدميقراطية وامل�شاركة ،حيث اعتمدت هذه
املرحلة على احلوار ،والنقا�ش بني املعلم وامل�رشف الرتبوي،
ومن ثم �أ�صبح عمل امل�رشف الرتبوي عم ًال قيادياً ،يهدف �إىل
الت�أثري على املعلمني لدفعهم نحو العمل بجدية لتح�سني �أدائهم
والنهو�ض بالعملية التعليمية (ال�سبيل. )2013 ،
♦ ♦�أوالً -تعريف الإ�رشاف الرتبوي :ارتبط مفهوم الإ�رشاف
الرتبوي بوجهات نظر خمتلفة وفق ًا ملراحل التطور التي مر بها
عرب التاريخ الرتبوي ،ومن هذه التعريفات:
 هو عملية تربوية قيادية �إن�سانية ،هدفها الرئي�س
حت�سني عمليتي التعليم والتعلم من خالل مناخ العمل جلمع

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

�أطراف العملية الرتبوية التعليمية ،مع تقدمي اخلربات كافة،
وتوفري الإمكانات املادية والفنية؛ لنمو جميع هذه الأطراف ،وما
يلزمها من متابعة وتطوير( .الإدارة العامة للإ�رشاف الرتبوي،
1429هـ) .
�أو هو" :الن�شاطات الرتبوية املنظمة التعاونية امل�ستمرة،
التي يقوم بها امل�رشفون الرتبويون ومديرو املدار�س ،والأقران،
واملعلمون �أنف�سهم ،بغية حت�سني مهارات املعلمني التعليمية
وتطويرها؛ مما ي�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف العملية التعليمية
التعلمية" ،وهو بذلك عملية فنية �شورية قيادية �إن�سانية �شاملة
غايتها تقومي العملية التعليمية والرتبوية مبحاوره كافة
(ال�سعود. )5 :2002 ،
♦ ♦ثانياً -االجتاهات املعا�رصة يف الإ�رشاف الرتبوي� :أخذ
الإ�رشاف الرتبوي اهتمام جميع القائمني على العملية الرتبوية
يف �أنحاء العامل كافة؛ ملا له من �أهمية يف حت�سني امليدان
الرتبوي ومتابعته ،فظهرت اجتاهات متعددة يف الإ�رشاف
الرتبوي ،وكل اجتاه م َّثل حالة� ،أو وجهة نظر تختلف عن الأخرى.
فيتميز الإ�رشاف الرتبوي املعا�رص بكونه عملية منو
ني للمعلم ،ي�سعى مل�ساعدته على تطوير نف�سه ،وتهيئة البيئة
مِ ْه ٍّ
املنا�سبة لنموه املهني ،وهو عملية م�ستمرة ،ولي�س ن�شاطً ا �آني ًا
�رسعان ما ينتهي ،ولي�س املهم من يقوم بعملية الإ�رشاف ،بقدر
ما تهم فاعلية الإ�رشاف نف�سه (الزياين و�آخرون . )8 :2007 ،وقد
اختار الباحثان جملة من االجتاهات املعا�رصة يف الإ�رشاف
الرتبوي على النحو الآتي:
 .1اإلشراف التشاركي (التكاملي) :
تت�ألف العملية الإ�رشافية من �أنظمة جزئية م�ستقلة عدة،
ولكي يكون تفاعل بني هذه الأنظمة ،ال بد �أن يكون كل نظام
من هذه الأنظمة مفتوح ًا على الآخر ،ومرتبط ًا بعالقة تبادلية
تعاونية ،هذا يتحقق بالت�شارك ،والتكامل بني املنظومات
الإ�رشافية؛ لأن كل الأنظمة ت�ؤثر وتت�أثر ببع�ضها البع�ض (ن�شوان،
. )59 :1986
ويعرف الإ�رشاف الت�شاركي ب�أنه� :أ�سلوب يعتمد على
م�شاركة كل من له عالقة بالعملية التعليمية التعلمية ،من
م�رشفني تربويني ،ومديري مدار�س ،ومعلمني ،وطلبة ،ويتعلق
هذا الأ�سلوب بنظرية النظم املفتوحة التي تتناول العملية
الإ�رشافية ،من �أنظمة جزئية م�ستقلة عدة ،ترتبط بال�سلوك
الإ�رشايف للم�رشفني ،وال�سلوك التعليمي لكل من املعلمني والطلبة
(الطعاين. )35 :2005 ،
ومن املبادئ التي يقوم عليها الإ�رشاف الت�شاركي ما ي�أتي:
 �أهداف امل�رشف ،و�أن�شطته ،و�أدواته التي ي�ستخدمها،
يجب �أن ُتك َِّر�س يف �سبيل حتقيق تعلم الطالب ،باعتباره حمور
العملية التعليمية التعلمية.
 االهتمام بروح االنفتاح ،والتعاون امل�ستمر بني
امل�رشف واملعلم ،باعتبار جميع الأطراف �رشكاء يف الهدف الذي

تن�شده العملية الرتبوية.
 االهتمام ببناء �شخ�صية متوازنة للمعلم وامل�رشف،
وذلك عن طريق حت�سني نوعية التعلم.
 العمل على درا�سة حاجات النظام التعليمي با�ستمرار،
و�رضورة و�ضع ا�سرتاتيجية؛ لتحقيق العملية الرتبوية والتعليمية
(ال�سخني والزعبي. )268 :2012 ،
وي�ضيف (طاف�ش )81 :2004 ،مبادئ �أخرى:
 �أهمية التوا�صل الإيجابي بني العنا�رص الب�رشية،
املتمثلة يف الطالب ،وامل�رشف ،واملدير.
 يهتم بدرا�سة احلاجات والإمكانات املتوفرة ،ويح�سن
توظيفها؛ لتوفري تربية متكاملة للطالب.
 ي�ؤكد على توجيه �سلوك املعلم يف التخطيط والتنفيذ
والتقومي؛ لإحداث تغري يف �سلوك الطالب.
خطوات الإ�رشاف الت�شاركي :تتم عملية الإ�رشاف الت�شاركي
وفق منظومة من اخلطوات ،هي:
Ú Úجمع معلومات عن املعلمني التابعني له عن طريق
ا�ستبانة خا�صة� ،أو عن طريق الزيارة ال�صفية.
 Ú Úيحدد املعلم يف خطته ال�سنوية مواعيد الزيارات
ال�صفية للم�رشف ،ويفرغها امل�رشف يف خطته.
Ú Úي�صنف امل�رشف املعلمني ح�سب حاجاتهم الإ�رشافية،
ويتدرج معهم يف �إ�شباعها.
Ú Úيحر�ص امل�رشف على �أن تكون �سلطته م�ستمدة فقط من
ال�سلطة العلمية ،والتفوق يف فن التدري�س.
Ú Úيحكم على الإ�رشاف الرتبوي بالنتائج التي تو�صلوا
�إليها (عبد الهادي. )57 :2006 ،
مميزات الإ�رشاف الت�شاركي:
 يت�سم بالت�شاركية ،والعلمية ،والعمق يف تناول
الق�ضايا الرتبوية.
 يقوم على التوا�صل ،واحلوار املفتوح بني املعلم
وامل�رشف.
 الثقة املتبادلة بني امل�رشف واملعلم؛ في�ؤدي �إىل
اقتناعه بتغيري بع�ض املمار�سات التعليمية.
 يح�سن اجتاهات املعلم نحو الإ�رشاف الرتبوي
املعا�رص.
 يلبي احتياجات املعلمني ،ويعالج م�شكالتهم بطريقة
البحث الإجرائي (�أحمد. )201 :2003 ،
 .2اإلشراف التأملي (التدبريي) :
هو �أحد النماذج الإ�رشافية املعا�رصة ،التي يكون فيها
امل�رشف هو امل�سئول عن تنظيم عملية الت�أمل ،وتنمية اجتاهات
�إيجابية لتطوير الت�أمل.
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ويعرفه �ألغر و�شيزيك ( )Alger and Chizhik, 2006ب�أنه
ّ
عملية تن�شيط للت�أمل الذاتي  Self- Reflectionيحث على التفكري
الناقد  Critical Thinkingوتوليد احللول للم�شكالت التي تواجه
املعلم �أثناء تدري�سه يف الغرفة ال�صفية"
ومن �إجراءات الإ�رشاف الت�أملي:
 تنمية اجتاهات �إيجابية نحو الت�أمل ،بحيث ميار�س
املعلم عم ًال مهنياً.
 تنمية ا�سرتاتيجيات الت�أمل ،و�إك�ساب املعلمني
املهارات اخلا�صة بالت�أمل.
 تزويد املعلمني بالأدوات التي ت�ساعدهم على الت�أمل.
  تنظيم جل�سات للمعلمني يف جمموعات؛ لدرا�سة
التقارير التي يعدها امل�رشفون (عبيدات و�أبو ال�سميد،
. )82 :2007
تقنيات الت�أمل التي ميكن للم�رشف الرتبوي ا�ستخدامها
يف عملية الإ�رشاف:
 امللف الوثائقي ،وهو و�سيلة؛ لت�شجيع الت�أمل من �أجل
التطوير ،والتقدم الوظيفي.
 التفكري ب�صوت عال ،ب�شكل مق�صود يف التخطيط
واتخاذ القرارات.
 االحتفاظ ب�سجل للأفكار لتحليلها ،والت�أمل بها.
 البحوث الإجرائية ،ويتم فيها اختيار م�شكلة معينة
تهم امل�رشف الرتبوي ،وت�صميم خطوات جلمع املعلومات عنها،
وا�ستخدام تلك املعلومات ملعرفة م�ستقبل امل�شكلة ،والعمل على
التعامل معها مبا ي�ؤدي �إىل ك�شف الغمو�ض وحلها.
 �أ�رشطة الفيديو والأ�رشطة ال�سمعية ،حيث يقوم امل�رشف
بت�سجيل لقاءه الإ�رشايف ،ثم يقوم مب�شاهدته لتحليل �أ�سلوبه يف
الإ�رشاف ،ومدى تقبل املعلمني لتوجيهاته.
 توفر الكفايات ،حيث يتم اختيار جمموعة من
الكفايات املحددة ،ويقوم امل�رشف الرتبوي برتتيب كفاياته يف
هذه املعايري من الأكرث �إىل الأقل.
 ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت ،و ُت�ستخدم داخل املوقف
الإ�رشايف� ،أو خارجه.
 جمموعات التعلم ،وهي عبارة عن عدد قليل من الأفراد
يتحدون مع ًا بهدف تنمية القدرات.
 الربوتوكوالت املتناغمة ،وهي عبارة عن جمموعة من
الزمالء يعملون على فح�ص �أعمال بع�ضهم البع�ض مع الإ�شادة
بالأعمال املتميزة ،وذلك �أثناء جل�سة ر�سمية متناغمة.
 ال�صحيفة الت�أملية ،تهتم بت�سجيل املالحظات و�إبراز
وجهات النظر (املغريية. )129 :2009 ،
ومهمة امل�رشف من املنظور التدبري لي�س تغيريَ �سلوك
املدر�س ،بل م�ساعدته على االنغما�س الناجح يف التدبر ب�إثراء
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خمزونه من ال�صور ،والأخيلة ،والأمثلة التي ت�شكّل الأ�سا�س
ملمار�سة املتدبر ،وت�ساعد على �إثراء فهمه للتعليم ،و�أن ي�ساعد
املعلم على �إ�ضفاء معنى على �أحداث الف�صل (عطاري و�آخرون،
. )219 :2005
ثالثاً -اإلشراف املتنوع:
يعود ظهوره �إىل �آالن جالتثورن Allan Gllatthaorn
وزمالئه عام (1997م)  ،وهو منوذج �إ�رشايف ،يهدف �إىل
�إيجاد مدر�سة متعلّمة ،عن طريق توطني �أن�شطة النمو املهني
داخل املدر�سة ،وتفعيل دور املعلمني يف ممار�سة هذه الأن�شطة
(الزهراين . )25 :2012 ،وظهر هذا االجتاه من اجتاهات الإ�رشاف
الرتبوي املعا�رصة من خال�صة الأبحاث الرتبوية التي ت�شري �إىل
�أن اال�ستمرار يف ا�ستخدام طريقة واحدة للإ�رشاف ،مع جميع
املعلمني ،ال ت�ؤثر كثرياً يف �أدائهم (البايطني )188 :2004 ،لذلك
يقوم على فر�ضية ب�سيطة وهي �أنه :مبا �أن املعلمني خمتلفون يف
قدراتهم ،و�أمناط تدريبهم؛ فال بد من تنوع الإ�رشاف ،فهو يعطي
املعلم ثالثة �أ�ساليب �إ�رشافية؛ لتطوير قدراته ،وتنمية مهاراته
ليختار منها ما ينا�سبه (�صليوو. )114 :2005 ،
كما ي�ؤكد على �أن امل�رشف الرتبوي يقدم تغذية راجعة
للمعلم مو�ضح ًا الإيجابيات وال�سلبيات؛ بهدف تطوير �أداء
املعلمني ب�أ�سلوب �إن�ساين رفيع (البايطني. )184 :2004 ،
خيارات الإ�رشاف املتنوع:
التنمية املكثفة ويتم الرتكيز على:
نتائج التعلم ،يطبق مع ما يحتاجه من الطلبة ي�ستخدم
�أدوات عديدة للمالحظة.
1 .1النمو املهني التعاوين وم�سوغاته:
 العمل اجلماعي له �أثر على املدر�سة �أكرب من العمل
الفردي.
 ميكن للم�رشف �أن يو�سع دائرة عمله بهذا الأ�سلوب.
 ي�ست�شعر املعلم �أنه م�سئول عن تنمية نف�سه ،با�ستخدام
هذا الأ�سلوب.
 �صوره متعددة وهي :الإ�رشاف بالأقران ،واللقاءات
الرتبوية ،والبحوث امليدانية.
2 .2النمو الذاتي وهو خيار يف�ضله ذوو اخلربة واملهارة،
وينبغي مراعاة الأمور الآتية؛ لنجاح ذلك:
�Ú Úإعطاء التدريب الكايف ملهارات الإ�رشاف الذاتي من
خالل الآتي:
و�ضع �أهداف و�صياغتها – .ت�صميم خطط واقعية وفعالة؛
لتحقيق الأهداف.
حتليل ت�سجيالت املعلم نف�سه – .تقييم التقدم والنمو.
Ú Úتب�سيط الربنامج الإ�رشايف ،وتو�ضيح تعليماته.
Ú Úتوفري امل�صادر الالزمة.
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�Ú Úإيجاد و�سائل؛ للح�صول على معلومات راجعة عن
التنفيذ.
Ú Úت�شجيع املعلمني على ا�ستخدام العمليات التي تركز
على التفكري والت�أمل (عاي�ش. )93 :2010 ،
ويرى الباحثان �أن هذا النموذج من الإ�رشاف يت�سم بتعزيز
تنمية �أداء املعلم مِ ْهن ِّياً ،لي�صبح �أكرث مهارة وكفاءة ،وتفعيل
دوره يف �أن�شطة النمو املهني ،كما �أن اختالف املعلمني يف
القدرات ال�شخ�صية ،واملهارات املهنية ،جعل هذا النموذج من
الإ�رشاف الرتبوي يركز على الفروق الفردية بني املعلمني.
رابعاً -اإلشراف الرتبوي اإللكرتوني:
�إن ا�ستخدام احلا�سوب ،وتقنياته من املهارات الالزمة؛
ملواكبة التقدم وال�سري يف ركب احل�ضارة والتقدم يف العامل؛ لهذا
ونتيجة لظهور هذه التقنيات التي �أثبتت جناحها بل ومتيزها
وانفرادها بالأدوار املهمة يف العملية الرتبوية احلديثة ،كان البد
من تطوير الإ�رشاف الرتبوي من احلايل �إىل الإ�رشاف الرتبوي
الإلكرتوين الذي يعتمد يف عمله على ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية
(�سفر. )4 :2008،
و ُيعرف الإ�رشاف الإلكرتوين ب�أنه :منط �إ�رشايف ،يعتمد على
ا�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية ،من خالل احلا�سب الآيل ،و�شبكة
الإنرتنت ،يف حتقيق ات�صال فعال بني املعلمني وامل�رشفني
الرتبويني ،وبني امل�رشفني الرتبويني وامل�ؤ�س�سات التعليمية
لتبادل املعلومات واخلربات فيما بينهم ب�أقل وقت وجهد ،و�أكرب
فائدة (عبد املعطي وم�صطفي. )28 :2013 ،
�إن منوذج الإ�رشاف الإلكرتوين يحقق مزايا عدة يف
الإ�رشاف الرتبوي ،حيث يوفر الوقت واجلهد والكلفة لكل من
امل�رشف واملعلم ،كما �أن هذا النموذج �سيكون الأكرث �شيوع ًا يف
امل�ستقبل ،وتربير ذلك ب�أنه :من غري املنطقي القيام باللقاءات
الإ�رشافية التقليدية ،يف ظل تطور و�سائل االت�صال احلديثة
(الهجران. )59 :2005،
وي�شري (عبيدات� )98 :2005،إىل �أن منوذج الإ�رشاف
الإلكرتوين يعمل على حل م�شكلة الإ�رشاف التقليدية املتمثلة
ب�صعوبات احلركة والتنقل ،وزيادة �أعداد املعلمني ،و�صعوبة
االت�صال املبا�رش معهم.
وت�ؤكد الكثري من الدرا�سات على �أهمية ا�ستخدام هذا
النموذج من الإ�رشاف الرتبوي ،كدرا�سة( :الغامدي)2007 ،
التي �أو�صت بتدريب امل�رشفني الرتبويني ،ومديري املدار�س،
واملعلمني يف جمال �إدخال التقنيات احلديثة وخا�صة الإنرتنت،
و�رضورة �إن�شاء ق�سم خا�ص بالإدارة العامة للإ�رشاف الرتبوي،
يعنى بالإ�رشاف الإلكرتوين ،وكذلك �إيجاد �آلية حمددة؛ لتوظيف
الإنرتنت يف الإ�رشاف الرتبوي ،وكما �أو�صت درا�سة( :الغامدي،
 )2008ب�رضورة توفري حوافز للم�رشفني الرتبويني ،الذين
يفعلون دور الإنرتنت يف العملية الرتبوية والإ�رشافية.
ّ
وقد �أ�شارت درا�سة (�سمعان� )18 :2012 ،إىل ا�ستخدام

هذا النمط من الإ�رشاف الرتبوي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية
مبحافظات غزة ،ولكن ب�صورة جزئية حيث تقوم وكالة الغوث
با�ستخدام الربيد الإلكرتوين يف عملية �إر�سال التعميمات ،
والن�رشات الإدارية للمدار�س بدرجة متو�سطة� ،إال �أن هذا ال يكفي،
حيث من املمكن ا�ستثمار الربيد الإلكرتوين ب�صورة �أف�ضل ،وذلك
من خالل توظيفه يف العديد من الأ�ساليب الإ�رشافية ،فو�سائل
االت�صال احلديثة ال تقت�رص فقط على الربيد الإلكرتوين.
�أهم مظاهر الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين:
 االنتقال من �إ�رشاف يفاجئ املعلم بوقت معني ومدة
معينة �إىل �إ�رشاف مت�صل ،لي�س له وقت حمدد.
 االنتقال من الإ�رشاف الباحث عن املعلمني و�أخطائهم
�إىل �إ�رشاف يبحث عنه املعلمون ويختارون منه ما ي�شاءون
ويجربون ما ي�شاءون.
 االنتقال من الإ�رشاف ال�رسي �إىل الإ�رشاف املك�شوف
واملعلن عرب املواقع الإلكرتونية.
 االنتقال من االجتهاد ال�شخ�صي يف تقومي الإ�رشاف
وخدماته� ،إىل الأ�سلوب املو�ضوعي.
 االنتقال من �إ�رشاف يقود املعلم �إىل موقف دفاعي
تربيري� ،إىل �إ�رشاف حواري ،ي�ستند �إىل �أ�س�س من التكاف�ؤ،
والتعامل الإن�ساين ،والأخالقي (عبيدات و�أبو ال�سميد:2007 ،
. )123
�أهمية ا�ستخدام الإنرتنت يف الإ�رشاف الرتبوي :وتظهر يف
اجلوانب الآتية:
 توفر الفر�صة للم�رشفني واملعلمني بتبادل اخلربات،
وتبادل التجارب العملية ،والعمليات التدريبية.
 ت�ساعد على اخت�صار الزمن ،والتقليل من اجلهد،
ب�إي�صال التوجيهات ،والأ�ساليب الإ�رشافية للمعلمني يف �أق�رص
وقت ،و�أقل جهد.
 ت�ساعد يف التغلب على م�شكلة نق�ص امل�رشفني ،حيث
عملية �إي�صال التوجيهات ،والأ�ساليب الإ�رشافية للمعلمني ،ال
تتطلب ذهاب امل�رشف �إىل املعلم.
 ت�ساهم يف التعريف باملعلمني املتميزين ،و�إبراز
جتاربهم والإفادة منها على م�ستوى اجلميع.
 توفر املطبوعات واملو�ضوعات التعليمية على هيئة
حمتويات مقروءة ،وجمدولة �إلكرتوني ًا جلميع املعلمني يف �أي
وقت يحتاجون لها.
 ت�ساعد على التدريب الذاتي للمعلمني دون النظر
مل�ستوى �أو قدرات حمددة (�سفر. )149 :2008 ،

الدراسات السابقة:
من خالل االطّ الع على الأدب الرتبوي ،ح�صل الباحثان
على بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية التي لها عالقة مبو�ضوع
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الدرا�سة ،وقد �سار الباحثان يف ترتيب الدرا�سات ال�سابقة على
�أ�سا�س التدرج الزمني ،من القدمي �إىل احلديث ،على النحو الآتي:
�أجرت مقابلة ( )2002درا�سة بعنوان" :درجة ممار�سة
امل�رشفني الرتبويني لأ�سلوب الإ�رشاف الإكلينيكي من وجهة
نظر املعلمني يف املدار�س الثانوية يف حمافظة جر�ش" وهدفت
�إىل تعرف درجة ممار�سة امل�رشفني الرتبويني لأ�سلوب الإ�رشاف
الإكلينيكي ،من وجهة نظر املعلمني ،يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة جر�ش ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي؛
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة :طورت الباحثة �أداة لقيا�س درجة
ممار�سة امل�رشفني جلميع مراحل الإ�رشاف الإكلينيكي كانت
متقاربة وحول املتو�سط ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،يف ممار�سات
امل�رشف ،على املراحل النمائية كافة  ،تعزى ملتغري اجلن�س،
و�سنوات اخلدمة يف التدري�س.
 وجود �أثر للم�ؤهل العلمي يف درجة ممار�سات
امل�رشفني.
درا�سة ميلون جيم�س )Malon, James (2002بعنوان
" دور الإ�رشاف الإلكرتوين يف تعزيز العالقة بني املعلمني
وامل�رشفني" حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعريف بالتكنولوجيا
امل�ساعدة لعملية الإ�رشاف ومنها الربيد املتزامن ،وغري املتزامن،
والإ�رشاف بالتوا�صل بالفيديو التفاعلي ،حيث �أجريت الدرا�سة
على �إدارات الإ�رشاف ب�إجنلرتا ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي؛ ملالءمته ملثل هذه الدرا�سة ،حيث �أثبتت الدرا�سة
النتائج الآتية:
 درجة رفع م�ستوى تدريب املعلمني من قبل امل�رشفني
الرتبويني ،من خالل ا�ستخدام التقنيات احلديثة واحلا�سب الآيل،
والإنرتنت كانت بدرجة مرتفعة.
قام (�سرتاك ،واخل�صاونة )2004 ،بدرا�سة بعنوان:
"تقومي �أداء امل�رشفني الرتبويني يف الأردن يف �ضوء مَه َّما ِت ِهم
واالجتاهات الإ�رشافية احلديثة" وهدفت �إىل تقومي �أداء امل�رشفني
الرتبويني ملهماتهم الإ�رشافية يف �ضوء االجتاهات احلديثة،
ومعرفة �أثر املتغريات الآتية :امل�ؤهل العلمي ،واجلن�س ،و�سنوات
اخلدمة .واعتمد الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل نتائج عدة:
 ال زالت ممار�سات امل�رشفني الرتبويني لالجتاهات
احلديثة متوا�ضعة ،ويف قواعدها الأولية.
 ال توجد ت�أثريات ذات داللة �إح�صائية ملتغريات الدرا�سة
يف تقومي �أداء امل�رشفني.
قام ق�صود ( )2007بدرا�سة بعنوان" :واقع الإ�رشاف
الرتبوي يف اململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء االجتاهات
العاملية املعا�رصة" وتهدف الدرا�سة �إىل تعرف واقع الإ�رشاف
الرتبوي يف اململكة العربية ال�سعودية ،من خالل ا�ستطالع
�آراء عينة من املدار�س املتو�سطة ومديراتها ،حول مدى حتقيق
امل�رشفني الرتبويني لأهداف الإ�رشاف الرتبوي و�أمناطه التي
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ي�ستخدمونها ،والأ�ساليب الإ�رشافية للم�رشفني الرتبويني �أثناء
ممار�ستهم ملهامهم الإ�رشافية .واتبع الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي؛ لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة
للدرا�سة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج� ،أهمها:
 الأ�ساليب الإ�رشافية التي ميار�سها امل�رشفون
الرتبويون متار�س بدرجة متو�سطة.
 ال توجد فروق دالة �إح�صائياً ،تعزى ملتغريات الدرا�سة
(اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة) .
�أجرى �أبو ها�شم ( )2007درا�سة بعنوان" :واقع املمار�سات
الإ�رشافية للم�رشفني الرتبويني ،مبنطقة تبوك ،باململكة العربية
ال�سعودية ،يف �ضوء الأ�ساليب الإ�رشافية املعا�رصة" ،وهدفت
الدرا�سة �إىل تعرف واقع املمار�سات الإ�رشافية للم�رشفني
الرتبويني مبنطقة تبوك باململكة العربية ال�سعودية ،يف �ضوء
الأ�ساليب الإ�رشافية املعا�رصة .ولتحقيق هدف الدرا�سة اتبع
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدام �أداة الدرا�سة جلمع
املعلومات ،وخل�صت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
 متو�سط تقديرات املعلمني مرتفع لأ�ساليب :الإ�رشاف
الت�شاركي ،والإكلينيكي؛ بينما كان منخف�ض ًا لأ�سلوب الإ�رشاف
ال�شامل.
 عدم وجود �أثر للم�ؤهل العلمي على تقديرات املعلمني
للممار�سات الإ�رشافية.
�أجرت بريك ( )2011درا�سة بعنوان" :واقع ممار�سة
امل�رشفات الرتبويات للنماذج الإ�رشافية احلديثة مبنطقة جازان"
وهدفت الدرا�سة �إىل تعرف واقع ممار�سة امل�رشفات الرتبويات
للنماذج الإ�رشافية احلديثة (الإكلينيكي ،والتطوري ،واملتنوع،
والت�أملي ،والإلكرتوين) مبنطقة جازان .ولتحقيق هدف الدرا�سة
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،و�صممت ا�ستبانة
قوامها ( )80فقرة؛ جلمع بيانات الدرا�سة .ومن خالل حتليل
املعلومات ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن:
 املتو�سط احل�سابي العام ال�ستجابات عينة الدرا�سة
حول درجة ممار�سة امل�رشفات الرتبويات للنماذج الإ�رشافية
احلديثة مبنطقة جازان كانت �ضعيفة جداً.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يعقب الباحثان على الدرا�سات ال�سابقة من خالل عر�ضهما
لأوجه ال�شبه ،واالختالف فيها ،مقارنة بالدرا�سة احلالية من
حيث الهدف ،والعينة ،والأدوات ،والنتائج كما ي�أتي:
من حيث الأهداف :هدفت بع�ض الدرا�سات �إىل تقومي واقع
الإ�رشاف الرتبوي يف املرحلة الإعدادية كدرا�سة ق�صود ()2007
 ،وبع�ضها هدفت �إىل معرفة درجة ممار�سة امل�رشفني للأ�ساليب
الإ�رشافية كدرا�سة مقابلة ( ، )2000ودرا�سة �أبي ها�شم ()2007
 ،ودرا�سة بريك ( )2011ودرا�سة ) ،Malon (2002كما هدفت
بع�ضها �إىل معرفة دور امل�رشف كدرا�سة (�سرتاك ،واخل�صاونة،
. )2004
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من حيث العينة :ت�شابهت عينة هذه الدرا�سة من املعلمني
مع درا�سة �أبو ها�شم ( ، )2007ومعلمني ومعلمات مع ًا كدرا�سة
مقابلة ( )2000ومعلمات فقط كدرا�سة بريك ( )2011ومديري
املدار�س ومديراتها ،مثل :درا�سة ق�صود ( )2007ودرا�سة
(�سرتاك ،واخل�صاونة. )2004 ،
الإفادة من الدرا�سات ال�سابقة� :أفاد الباحثان من الدرا�سات
ال�سابقة يف:
Ú Úالإطار النظري ،و�صياغة فرو�ض الدرا�سة وحتديد
�أهدافها.
�Ú Úساهمت الدرا�سات ال�سابقة يف تطوير �أداة الدرا�سة
(اال�ستبانة) .
بناء على الدرا�سات ال�سابقة.
Ú Úتف�سري النتائج ومناق�شتها ً
ما متيزت به الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة:
�Ú Úإجراء الدرا�سة يف حمافظات غزة ،على املرحلة
الأ�سا�سية الأولية.
Ú Úا�ستخدام املقابلة ،ك�أداة للتعرف �إىل �سبل تطوير دور
امل�رشفني الرتبويني.

Ú Úعينة الدرا�سة الفعلية :ا�شتملت على ( )131معلماً،
ومعلمة ،وقد مت اختيارهم بطريقة طبقية ع�شوائية ،ووزعت
اال�ستبانة على �أفراد املجتمع بن�سبة ( ، )% 5.2كما هي موزعة
يف اجلدول التايل:
جدول رقم (: )2
يوضح عينة الدراسة ،حسب الجنس ،والمحافظة ،والمؤهل العلمي

ا�سم املتغري

الو�سطى

560

706

1266

خانيون�س

604

626

1230

1164

1332

2496

املجموع

املجموع الكلي

131

% 100

الو�سطى

57

% 43.5

خانيون�س

74

% 56.5

131

% 100

بكالوريو�س

93

% 71.00

ماج�ستري ف�أعلى

38

% 29.00

131

% 100

امل�ؤهل العلمي

املجموع الكلي

�أداة الدرا�سة :بعد االطالع على الأدب الرتبوي ،ويف �ضوء
الدرا�سات ال�سابقة ،املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة ،وا�ستطالع �آراء عينة
من املتخ�ص�صني ،عن طريق املقابالت ال�شخ�صية ،قام الباحثان
بت�صميم �أداة الدرا�سة على النحو الآتي:
  -بلغ عدد فقرات اال�ستبانة بعد �صياغتها النهائية
( )26فقرة ،موزعة على �أربعة جماالت ،حيث �أعطي لكل فقرة
وزن مدرج وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي.
�صدق اال�ستبانة :مت الت�أكد من �صدق فقرات اال�ستبيان،
بطريقتني:
�Ú Úصدق املحكمني :قام الباحثان بعر�ض اال�ستبانة يف
�صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني ،ت�ألفت من ( )7من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة الإ�سالمية ،وجامعة الأق�صى.
وا�ستناداً �إىل التوجيهات التي �أبداها املحكمون ،قام الباحثان
ب�إجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم املحكمني ،وعلى �ضوء
تلك الآراء مت ا�ستبعاد فقرتني ،لي�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ()26
فقرة.

جدول رقم (: )1

املحافظة

فئات املتغري

املجموع الكلي

توزيع أفراد المجتمع حسب المحافظة والجنس.

معلم

معلمة

69

% 52.7

املحافظة

منهج الدار�سة :من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ،قام
الباحثان با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي حاوال
من خالله و�صف الظاهرة :مو�ضوع الدرا�سة ،وحتليل بياناتها،
والعالقة بني مكوناتها ،والآراء التي تطرح حولها ،والعمليات
التي تت�ضمنها (�أبو حطب ،و�صادق. )104 :2010،
جمتمع الدرا�سة :يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي
املرحلة الأ�سا�سية الأولية ومعلماتها ،يف حمافظة الو�سطى،
وحمافظة خانيون�س يف العام الدرا�سي (، )2015–2014
والبالغ عددهم ( )2496معلم ًا ومعلمة ،ح�سب الكتاب الإح�صائي
لوزارة الرتبية والتعليم ،وكما هو يف جدول رقم (: )1

معلمة

معلم

62

% 47.3

اجلن�س

إجراءات الدراسة:

املجموع

العدد

الن�سبة املئوية

�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من �صدق
االت�ساق الداخلي لال�ستبانة بتطبيق اال�ستبانة على عينة
ا�ستطالعية ،ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل
جمال من جماالت اال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة.

عينة الدراسة:
Ú Úعينة الدرا�سة اال�ستطالعية :قام الباحثان باختيار
عينة ع�شوائية ا�ستطالعية ،قوامها ( )20معلم ًا ومعلمة ،من
املجتمع الأ�صلي ،بهدف التحقق من �صالحية الأداة للتطبيق
على �أفراد العينة ،كما قاما بدمج هذه العينة اال�ستطالعية مع
عينة الدرا�سة الفعلية.
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الجدول رقم (: )3
معامل االرتباط بين كل فقرة ،ومجالها ،ومستوى الداللة للمجاالت الثالثة

م.الثاين :الإ�رشاف الت�أملي

م.الأول :الإ�رشاف املتنوع

م.الرابع :الإ�رشاف الت�شاركي

م.الثالث :الإ�رشاف الإلكرتوين

الفقرة

م.االرتباط

م.الداللة

الفقرة

االرتباط

م.الداللة

الفقرة

م.االرتباط

م.الداللة

الفقرة

م.االرتباط

م.الداللة

1

**0.695

0.000

1

**0.485

0.000

1

**0.735

0.000

1

**0.641

0.000

2

*0.807

0.000

2

**0.622

0.000

2

**0.677

0.000

2

**0.803

0.000

3

**0.767

0.000

3

**0.586

0.000

3

**0.765

0.000

3

**0.765

0.000

4

**0.698

0.000

4

**0.569

0.000

4

**0.771

0.000

4

**0.847

0.000

5

**0.744

0.000

5

*0.661

0.000

5

**0.684

0.000

5

**0.700

0.000

6

**0.548

0.000

6

**0.631

0.000

6

**0.646

0.000

6

**0.666

0.000

7

**0.718

0.000

8

**0.681

0.000

خرباء يف الإ�رشاف الرتبوي ،يف دائرة الإ�رشاف الرتبوي يف
وزارة الرتبية والتعليم ،وبع�ض امل�رشفني الرتبويني ،للتعرف
�إىل �سبل تطوير الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء بع�ض النتائج التي
تو�صل �إليها الباحثان يف هذه الدرا�سة.

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05

يت�ضح من اجلدول رقم (� : )3أن جميع فقرات اال�ستبانة،
لكل جمال من املجاالت الأربعة ،مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة
�إح�صائية ،وهذا يدلل على �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة.
وقام الباحثان بح�ساب معامل االرتباط ،بني كل جمال
من جماالت اال�ستبانة ،مع الدرجة الكلية ،كما يلي:

نتائج الدراسة وتفسريها:
وتت�ضمن عر�ض ًا لنتائج الدرا�سة ،وذلك من خالل الإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة وا�ستعرا�ض �أبرز نتائج اال�ستبانة ،والتي مت
التو�صل �إليها من خالل حتليل فقراتها.

جدول رقم ()4
يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمقياس

عدد الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

 1الإ�رشاف املتنوع

6

**0.793

0.000

 2الإ�رشاف الت�أملي

8

**0.837

0.000

 3الإ�رشاف الإلكرتوين

6

**0.515

0.000

 4الإ�رشاف الت�شاركي

6

**0.839

0.000

م

املجاالت

احملك املعتمد:
لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة ،فقد مت حتديد طول
اخلاليا يف مقيا�س ليكرت اخلما�سي من خالل ح�ساب املدى
بني درجات املقيا�س ( ،)4=1 - 5ومن ثم تق�سيمه على �أكرب
قيمة يف املقيا�س للح�صول على طول اخللية �أي (، )4/5=0.80
وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف املقيا�س (بداية
املقيا�س وهي واحد �صحيح (وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه
اخللية ،وهكذا �أ�صبح طول اخلاليا كما هو مو�ضح يف اجلدول
الآتي (ملحم:)42 :2000 ،

يت�ضح من اجلدول رقم (� : )4أن جميع جماالت اال�ستبانة
مرتبطة ،ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع الدرجة الكلية لال�ستبانة.
ح�ساب ثبات اال�ستبانة :مت الت�أكد منه من خالل:
Ú Úطريقة التجزئة الن�صفية :مت ا�ستخدام طريقة التجزئة
الن�صفية حل�ساب ثبات اال�ستبانة ،بعد جتريبها على عينة
ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة ،بلغ عددها )20( :معلم ًا ومعلمة،
وقد مت ح�ساب معامل الثبات ،وبلغ ( )0.82وهذه القيم تدل على
�أن اال�ستبانة تتميز بثبات مرتفع.
Ú Úطريقة �ألفا كرونباخ� :إذ مت الت�أكد من ثبات اال�ستبانة
بطريقة �ألفا كرونباخ وي�ساوي ( )0.903وهو معامل ممتاز يف
مثل هذه الدرا�سات.
ثالثاً :املقابلة� :أجرى الباحثان بع�ض املقابالت ،مع

الجدول رقم (: )5
يوضح المحك المعتمد في الدراسة
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طول اخللية

الوزن الن�سبي املقابل له

درجة املوافقة

من 1.80 – 1

من %36 - %20

قليلة جدا

�أكرب من 2.60 - 1.80

�أكرب من %52 - %36

قليلة

�أكرب من 3.40 – 2.60

�أكرب من %68 - %52

متو�سطة

�أكرب من 4.20 – 3.40

�أكرب من %84 - %68

كبرية

�أكرب من 5 - 4.20

�أكرب من %100 - %84

كبرية جدا

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )17نيسان 2017

وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �أبي الكا�س ( )2012حيث
ح�صل الإ�رشاف املتنوع على درجة كبرية.
 وكما يت�ضح من اجلدول ال�سابق� :أن جمال الإ�رشاف
الإلكرتوين ح�صل على املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي ()% 68.5
�أي بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 املعوقات التي تقف دون تطبيق الإ�رشاف الإلكرتوين،
في�شري (�سفر� )173 :2008،إىل بع�ض املعوقات ،منها� :ضعف
تدعيم احلا�سبات الآلية بتقنية الإنرتنت و�أدواته ،والبنية
الأ�سا�سية يف جتهيز الإدارات التعليمية ،ومراكز الإ�رشاف الرتبوي،
واملدار�س ،وقلة الإمكانات املدربة من امل�رشفني وامل�رشفات،
وارتفاع التكلفة املادية لتطبيق الإ�رشاف الإلكرتوين ،وغريها من
املعوقات.
واختلفت مع درا�سة الغامدي ( )2008حيث ح�صل
الإ�رشاف الإلكرتوين على درجة متو�سطة.
ولتف�سري النتائج املتعلقة بدرجة ممار�سة م�رشيف املرحلة
الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات
املعا�رصة ،قام الباحثان ب�إعداد اجلداول الآتية املو�ضحة
ملجاالت اال�ستبانة:
Ú Úاملجال الأول :الإ�رشاف املتنوع:

◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة :ين�ص
"ما درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة من وجهة نظر
املعلمني؟ "
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل قام الباحثان با�ستخدام
التكرارات ،واملتو�سطات ،والن�سب املئوية ،كما يلي:
الجدول رقم (: )6
يبين المتوسط الحسابي ،والنسبي وقيمة االختبار لكل مجال من مجاالت االستبانة

م

املجال

املتو�سط االنحراف املعياري الوزن الن�سبي الرتتيب

 1الإ�رشاف املتنوع

22.90

3.30

76.33

1

 2الإ�رشاف الت�أملي

27.72

5.54

69.3

3

 3الإ�رشاف الإلكرتوين

20.55

3.63

68.5

4

 4الإ�رشاف الت�شاركي

22.11

3.97

73.7

2

الدرجة الكلية

93.28

12.44

71.76

يت�ضح من اجلدول رقم (� : )6أن الدرجة الكلية لدرجة
ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية ،لأ�ساليب الإ�رشاف
الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،من وجهة نظر املعلمني،
كان بدرجة كبرية ،وبوزن ن�سبي ( ، )% 71.76ويعزو الباحثان
ذلك �إىل:
 حر�ص امل�رشفني للتكيف مع متطلبات الع�رص،
وا�ستخدام �أ�ساليب حديثة يف الإ�رشاف الرتبوي.
 حاجة النظام التعليمي الفل�سطيني �إىل تنوع �أ�ساليب
الإ�رشاف ،مبا يخدم العملية التعليمية.
 كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جمال الإ�رشاف
املتنوع ح�صل على املرتبة الأوىل ،بوزن ن�سبي (، )% 76.33
�أي بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 ما يتميز به الإ�رشاف الرتبوي من مراعاة مهنية
مل ْهنِي ،ومراعاة �أو�ضاع املدار�س،
املعلمني ،وتطوير �أدائهم ا ِ
وظروف املعلمني ،وتوفري الوقت للم�رشف؛ مما يجعله يركز
على عينة من املعلمني ،ويك�رس احلاجز النف�سي عند املعلم جتاه
الإفادة من امل�رشف الرتبوي ،وغري ذلك من الإيجابيات (�سلمان،
. )205 :2012
 يفتح املجال مل�شاركة جميع �أطراف العملية التعليمية
متمثلة بامل�رشفني ،ومديري املدار�س ،واملعلمني للعمل على
تطوير العمل الرتبوي ،الذي من �ش�أنه �أن ينعك�س �إيجاب ًا على
الطلبة ،والعملية التعليمية.
 �أ�سلوب الإ�رشاف املتنوع يتميز باملرونة ،حيث يتيح
للمعلم �أن ي�شارك يف الأن�شطة الإ�رشافية ،التي يرى ب�أنها �أكرث
مالءمة له ،ويتميز �أي�ض ًا بال�شمولية ،حيث ي�شمل بع�ض �أن�شطة
النماذج الإ�رشافية الأخرى ،وتعدد �أ�ساليب العمل لدى امل�رشف
الرتبوي (املغذوي. )44 :2009 ،

الجدول رقم (: )7
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال األول اإلشراف المتنوع وترتيبها

م
1
2
3
4

5
6

الفقرة
يحر�ص امل�رشف على متابعة
الأداء الإ�رشايف ب�شكل م�ستمر.
يطور امل�رشف قدراتي
با�ستمرار ويزودين بكل
جديد.
ي�ساعد على الو�صول ملرحلة
التوزان املعريف واملهاري.
ي�شجع على ا�ستمرار تبادل
زيارات الأقران يف املدر�سة
وخارجها
ي�سمح باختيار الأ�سلوب
الإ�رشايف املنا�سب لقدراتي
واحتياجاتي.
يتابع عملية تنفيذ خطة
النمو الذاتي.

كانتا:

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

4.1221

0.69085

82.4

1

3.8092

0.87806

72.00

3

3.8168

0.72113

76.00

2

3.9389

0.90090

76.8

6

3.6260

0.72680

72.4

4

3.5878

0.74287

71.6

5

يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( ، )1والتي ن�صت على" :يحر�ص امل�رشف
الرتبوي على متابعة الأداء الإ�رشايف ب�شكل م�ستمر" احتلت
املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي ( ، )% 82.4بدرجة كبرية ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:
 اهتمام امل�رشفني الرتبويني بعملهم الإ�رشايف ب�صورة
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كبرية.

Ú Úاملجــال الثاين :الإ�رشاف الت�أملي:

 اعتبار ذلك من مهام امل�رشف الرتبوي ،التي ينبغي
االرتقاء مب�ستوى املعلم من خاللها.

الجدول رقم (: )8
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال الثاني :اإلشراف التأملي وكذلك ترتيبها

 �أن طبيعة العمل الإ�رشايف تقوم على املتابعة امل�ستمرة،
و�أي تق�صري �سي�ؤدي �إىل خلل يف العمل.

م

 وجاءت الفقرة رقم ( ، )3التي ن�صت على" :ي�ساعد
على الو�صول ملرحلة التوزان املعريف واملهاري" احتلت املرتبة
الثانية ،بوزن ن�سبي ( )% 76.2بدرجة كبرية ويعزو الباحثان
ذلك �إىل:

1

2

 معايري اختيار امل�رشف الرتبوي يف فل�سطني جيدة
يف اختيار �أف�ضل م�رشف ،وفق موا�صفات ،وم�ؤهالت علمية،
وتربوية ،و�شخ�صية ،بحيث يتميز امل�رشف بغزارة علمه يف مادة
تخ�ص�صه ،وحداثة معلوماته ،و�سعة ثقافته ،و�إتقانه يف �أ�ساليب
الإ�رشاف ،ولديه القدرة على القيادة ،والإقناع ،وح�سن التعبري،
والت�سا�ؤل الهادف.

3

4

 ا�ست�شعار امل�رشف الرتبوي لأهداف الإ�رشاف الفعال،
وتطبيق ذلك عملي ًا يف الواقع الرتبوي.

5

كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:

6

الفقرة رقم ( ، )4التي ن�صت على" :ي�شجع على ا�ستمرار
تنفيذ تبادل زيارات الأقران داخل املدر�سة وخارجها" فاحتلت
املرتبة الأخرية ،بوزن ن�سبي ( ، )% 67.8بدرجة متو�سطة،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل:

7
8

 قلة �إدراك بع�ض املعلمني للأهداف الكامنة من وراء
زيارة الأقران داخل املدر�سة.

الفقرة

يوجهني امل�رشف �إىل
املراجع وامل�صادر
املفيدة.
يتيح يل فر�صة ملراجعة
�أدائي قبل ما يوجهني.
ي�شجع على القيام
بالتجريب والتفكري الناقد
يف الأ�ساليب التدري�سية.
يحر�ص على تنمية
اجتاهات �إيجابية نحو
الت�أمل الذاتي.
يعمل على ن�رش ثقافة
الت�أمل الذاتي بني
املعلمني واملعلمات.
يعرفني مبجاالت الت�أمل
الذاتي وال�سلوكيات التي
ميكن تطويرها.
يزودين مبهارات ا�ستخدام
�أدوات املالحظة الذاتية.
ي�شجعني �إىل الو�صول �إىل
حلول نابعة من ذاتي.

كانتا:

 �إدراك امل�رشف لعدم جودة �أ�سلوب تبادل زيارات
الأقران يف م�ساعدة املعلمني يف تقومي �أعمالهم وتطوير �أدائهم،
داخل الف�صل الدرا�سي.

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

3.45

0.98616

69.00

3

3.35

1.14303

67.00

*6

3.66

0.85585

73.2

1

3.50

0.78812

70.00

2

3.32

0.88093

66.4

7

3.44

0.82425

68.8

4

3.35

0.96132

67.00

*6

3.38

0.94927

67.7

5

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( ، )3التي ن�صت على "ي�شجع على القيام
بالتجريب ،والتفكري الناقد البناء ،يف الأ�ساليب التدري�سية"
فاحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 73.2بدرجة
كبرية ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن الإن�سان ال يتعلم كثرياً من خرباته ،و�إمنا يتعلم
كثرياً من ت�أملها ،والتفكري فيها ي�ستوجب التفكري واملالحظة
والتحليل (الغتم. )14 :2013 ،
 و�ضوح �أهداف الإ�رشاف الرتبوي عند امل�رشفيني
الرتبويني فمن �أهدافه "ت�شجيع املعلمني على القيام بالتجريب،
والتفكري الناقد ،لأ�ساليبه التدري�سية" (�سلمان. )197 :2012 ،
 حر�ص امل�رشف الرتبوي على �أن يكون املعلم مبدع ًا
يف ا�ستخدام الأ�ساليب التي ت�ستنبط الفكر من عقول الطلبة
ك�أ�سلوب الع�صف الذهني ،و�أ�سلوب حل امل�شكالت وغريها.
 وجاءت الفقرة رقم ( ، )4التي ن�صت على" :يحر�ص
على تنمية اجتاهات �إيجابية نحو الت�أمل الذاتي" احتلت املرتبة
الثانية بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 70.00بدرجة كبرية ويعزو

 العديد من املعلمني يتحرج من ا�ستخدام �أ�سلوب تبادل
الزيارات؛ خوف ًا من التعر�ض للنقد من املعلم الزائر له� ،أو عدم
توفر اجلر�أة لدى املعلم لبيان حاجته ،والإفادة من الزمالء
(املقيد. )54 :2006 ،
الفقرة رقم ( ، )6والتي ن�صت على" :يتابع عملية تنفيذ
خطة النمو الذاتي" احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي قدره
( ، )% 71.6بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �ضعف تعزيز مهارات التعلم الذاتي عند بع�ض امل�رشفني
واملعلمني.
 قلة حتفيز بع�ض املعلمني متو�سطي الأداء؛ لالرتقاء
مب�ستوى �أدائهم ،وتطوير �أنف�سهم ذاتياً ،بطريقة حترتم �شخ�صية
املعلم.
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الباحثان ذلك �إىل:

الجدول رقم (: )9
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية للمجال الثالث اإلشراف اإللكتروني ،ترتيبها

 �أن امل�رشف الرتبوي م�سئول عن تنمية عنا�رص العملية
التعليمية ،مبا فيها املعلم ،بتنمية اجتاهات ،و�أ�ساليب معا�رصة؛
لتطوير كفاءته.

م
1

 يعد �أ�سا�س العمل الفني والإ�رشايف م�ساعدة املعلمني
مل ْهن ِِّي لالرتقاء مبهاراتهم التدري�سية.
على النمو ا ِ

2

كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:

3

Ú Úالفقرة رقم ( ، )5التي ن�صت على" :يعمل على ن�رش
ثقافة الت�أمل الذاتي بني املعلمني واملعلمات" فاحتلت املرتبة
الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 66.4بدرجة متو�سطة ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:

4

 طبيعة عمل امل�رشف الرتبوي طبيعة ميدانية فهو
ميار�س الت�أمل الذاتي ب�شكل عملي مع املعلمني.

5

 �أن امل�رشف الرتبوي يعتمد على دائرة الإ�رشاف
الرتبوي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف �إعداد ن�رشات حول
ثقافة الت�أمل الذاتي.

6

الفقرة
�سهولة التوا�صل مع امل�رشف
يف �أي وقت عرب التقنيات
احلديثة.
ي�ستخدم الو�سائل احلديثة
يف �إر�سال اللوائح والن�رشات
الرتبوية.
ي�ستخدم �أ�ساليب �إ�رشافية
متنوعة با�ستخدام الو�سائل
احلديثة.
يدعم ا�ستخدام الو�سائط
التقنيات احلديثة لتطوير
العمل الإ�رشايف.
يتيح يل الفر�صة الختيار ما
ينا�سبني من اخلطط والربامج
الإ�رشافية.
ي�ستخدم الإنرتنت يف طرح
ق�ضايا تربوية ويتابع ردود
املعلمني.

كانتا:

Ú Úالفقرة رقم ( ، )7التي ن�صت على" :يزودين مبهارات
ا�ستخدام �أدوات املالحظة الذاتية" فاحتلت املرتبة قبل الأخرية
بوزن ن�سبي ( ، )% 67.00بدرجة متو�سطة ،ويعزو الباحثان
ذلك �إىل:

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

3.74

0.90798

74.8

2

3.80

0.85413

76.00

1

3.35

0.79347

67.00

4

3.41

0.83163

68.2

3

3.05

0.87101

61.00

6

3.19

0.85137

63.8

5

يت�ضح من اجلدول رقم (� )9أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( ، )2التي ن�صت على" :ي�ستخدم الو�سائل
احلديثة يف �إر�سال اللوائح والن�رشات الرتبوية" فاحتلت املرتبة
الأوىل بوزن ن�سبي ( ، )% 76.00بدرجة تقدير كبرية ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:
 �سهولة ا�ستخدام الو�سائل احلديثة يف االت�صال بني
امل�رشفني واملعلمني.
 الو�سائل احلديثة توفر الوقت واجلهد على امل�رشفني
واملعلمني ب�رسعة االطالع على اللوائح والتعاميم والن�رشات
الرتبوية ،التي ميكن تقدميها لالرتقاء مب�ستوى عملية التعليم
والتعلم.
 وجاءت الفقرة رقم ( )1التي ن�صت على�" :سهولة
التوا�صل مع امل�رشف يف �أي وقت عرب التقنيات احلديثة" فاحتلت
املرتبة الثانية بوزن ن�سبي ( )% 74.8بدرجة كبرية ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:
 مواكبة امل�رشفني الرتبويني لو�سائل االت�صال احلديثة
بينهم وبني املعلمني (اجلوال ،الربيد الإلكرتوين)
 ت�شجيع مديريات الرتبية والتعليم ب�إن�شاء �صفحات
�إلكرتونية خا�صة بق�سم الإ�رشاف الرتبوي يف كل حمافظة،
لت�شجيع التوا�صل بني امل�رشف الرتبوي واملعلم.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( ، )5التي ن�صت على" :يتيح يل الفر�صة

�Ú Úضعف معرفة امل�رشفني الرتبويني مبجموع �أدوات
املالحظة الذاتية ،ففاقد ال�شيء ال يعطيه.
Ú Úكرثة م�سئوليات امل�رشف الرتبوي جتاه عنا�رص
العملية التعليمية التعلمية.
الفقرة رقم ( ، )2التي ن�صت على" :يتيح يل فر�صة
ملراجعة �أدائي قبل ما يوجهني" احتلت املرتبة قبل الأخرية
مكررة ،بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 67.00بدرجة متو�سطة ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:
 �ضيق وقت امل�رشف ال ي�سمح �أحيان ًا ب�إعطاء املعلم
فر�صة لتقييم نف�سه لكرثة �أعباء امل�رشف الرتبوي.
 تركيز امل�رشف على نتائج عملية التعلم ،وهذا عك�س
�أ�س�س �أ�سلوب الإ�رشاف الت�أملي الذي ين�ص " على تركيز امل�رشف
الرتبوي ب�أ�سلوب الإ�رشاف الت�أملي على عملية التعلم� ،أكرث
من نتائجها من خالل قيامه بوظيفة الدليل واملر�شد" (الغتم،
. )45 :2013
Ú Úاملجــال الثالث :الإ�رشاف الإلكرتوين:
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درجة ممارسة مشرفي املرحلة األساسية األولية ألساليب اإلشراف التربوي في ضوء االجتاهات املعاصرة وسبل تطويرها

 متيز �أ�سلوب الإ�رشاف الت�شاركي بروح االنفتاح،
والتعاون امل�ستمر بني امل�رشف الرتبوي واملعلم.
 و�ضوح �أهداف الإ�رشاف الت�شاركي عند امل�رشف
الرتبوي ،املتمثلة يف حت�سني نوعية التعليم يف املدرا�س ،وبناء
�شخ�صية متوازنة للمعلم وامل�رشف (عطوي. )288 :2012 ،
 �أن العمل الإ�رشايف يتطلب وجود عالقات �إن�سانية
جيدة بني امل�رشف واملعلم حتى تتم العملية بنجاح وهذا ما
ي�ؤكده قوله تعاىلَ } :و َل ْو ُكن َْت َفظًّا غَ لِيظَ ا ْل َقل ِْب لاَ ْنف َُّ�ضوا مِ ْن
َح ْو ِلكَ{ (�آل عمران. )159 :
 وجاءت الفقرة رقم ( ، )2والتي ن�صت على" :يدر�س
الإمكانات املتوفرة وتوظيفها يف حتقيق الأهداف" ،فاحتلت
املرتبة الثانية ،بوزن ن�سبي قدره ( )% 76.4بدرجة كبرية،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن مهام امل�رشف الرتبوي يف الإ�رشاف الت�شاركي ،هو
الك�شف عن احتياجات املعلمني املهنية والأكادميية مبختلف
الأ�ساليب وت�صنيفها ،واختيار �أف�ضل الأ�ساليب لإ�شباعها ،وتقدمي
الت�سهيالت التي حتقق �أهداف اخلطة الإ�رشافية �ضمن الإمكانات
املتوفرة ذاتها (عطوي. )289 :2012 ،
 �أن �أي �إداري �أو م�سئول ال ي�ستطيع القيام بعمله دون
�أن يدر�س طبيعة العمل والإمكانات املتوفرة ،ومدى قدرتها على
حتقيق الأهداف التي ي�سعى �إليها.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
 الفقرة رقم ( ، )5والتي ن�صت على" :يزودين بكل
جديد باجتاهات الإ�رشاف الرتبوي املعا�رص" فاحتلت املرتبة
الأخرية ،بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 70.00بدرجة كبرية ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:
 �شعور معظم املعلمني بالتجديدات التي يجريها
امل�رشف من حني لآخر يف العملية الإ�رشافية.
 �أن بع�ض امل�رشفني ي�ستخدم الأ�سلوب التقليدي يف
الإ�رشاف ،وال يلم�س بع�ض املعلمني �أي تغيري يف �أ�سلوب امل�رشف.
 الفقرة رقم ( )6والتي ن�صت على "يتعمق امل�رشف يف
تناول الق�ضايا الرتبوية" احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي
قدره ( )% 70.4بدرجة كبرية ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن معظم امل�رشفني يتناولون مع املعلمني بع�ض
الق�ضايا الرتبوية املرتبطة بعملية الإ�رشاف ،التي تعزز النمو
املهني للمعلمني.
 �شعور بع�ض املعلمني بكرثة الأعباء الإدارية امللقاة
على عاتق امل�رشف الرتبوي ،وقلة �أعداد امل�رشفني بالن�سبة
لعدد املعلمني مبرحلة التعليم الأ�سا�سي الأولية ت�ضعف التعمق
بالق�ضايا الرتبوية.
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة :الذي
ين�ص على" :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى

الختيار ما ينا�سبني من اخلطط والربامج الإ�رشافية" فاحتلت
املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي ( )% 61.00بدرجة متو�سطة،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن اخلطط والربامج الإ�رشافية من �صميم عمل امل�رشف
الرتبوي ،وهو الذي يختار ما ينا�سب املعلم ،ح�سب التخ�ص�ص،
وح�سب ما يتوفر من �إمكانات.
 �شعور بع�ض املعلمني ب�أنه جمرب على الربامج
الإ�رشافية التي ميار�سها امل�رشف الرتبوي.
الفقرة رقم ( ، )6التي ن�صت على" :ي�ستخدم الإنرتنت يف
طرح ق�ضايا تربوية ،ويتابع ردود املعلمني" فاحتلت املرتبة قبل
الأخرية ،بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 63.8بدرجة متو�سطة ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل:
 قلة توظيف تطبيقات الإنرتنت يف طرح ق�ضايا تربوية،
�إما ل�ضعف بع�ض امل�رشفني يف كيفية التعامل مع تطبيقات
الإنرتنت احلديثة� ،أو نتيجة النقطاع الكهرباء وعدم انتظامها.
 �سوء البنية التحتية الإلكرتونية لإدارات الإ�رشاف
الرتبوي ،واملدرا�س معاً ،وهو ما يتفق مع درا�سة �أبي الكا�س
( )2012التي �أكدت وجود عوائق كثرية �أمام توظيف الإنرتنت
يف الإ�رشاف الرتبوي.
Ú Úاملجــال الرابع :الإ�رشاف الت�شاركي:
جدول رقم (: )10
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال الرابع اإلشراف التشاركي ،ترتيبها

م
1

2
3
4
5
6

الفقرة
يتمتع امل�رشف بروح
االنفتاح ،والتعاون امل�ستمر
مع املعلم.
ي�شاركني امل�رشف يف
ت�شخي�ص حاجات النظام
التعليمي با�ستمرار.
يدر�س الإمكانات املتوفرة،
وتوظيفها يف حتقيق الأهداف.
يلبي احتياجات املعلمني
ويعالج م�شكالتهم بطريقة
تعاونية.
يزودين بكل جديد باجتاهات
الإ�رشاف الرتبوي املعا�رص.
يتعمق امل�رشف يف تناول
الق�ضايا الرتبوية.

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

4.06

0.88744

81.00

1

3.57

0.79451

71.00

4

3.82

0.88995

76.4

2

3.61

0.93198

72.2

3

3.50

0.97171

70.00

6

3.52

0.92261

70.4

5

د .فايز كمال شلدان
أ .حامد نعيم القدرة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أن �أعلى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
 الفقرة رقم ( ، )1والتي ن�صت على" :يتمتع امل�رشف
بروح االنفتاح ،والتعاون امل�ستمر مع املعلم" :فاحتلت املرتبة
الأوىل بوزن ن�سبي قدره ( ، )% 81.00بدرجة تقدير كبرية،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
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داللة ( )α≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �آراء �أفراد الع ّينة
حول درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة تعزى ملتغريات
الدرا�سة( :اجلن�س -امل�ؤهل العلمي -املحافظة) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال حتقق الباحثان من الفرو�ض
الآتية:
Ú Úالفر�ض الأول من فرو�ض الدرا�سة:

إح�صائية عند
وين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى داللة ( )α≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �آراء
العينة حول درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية
�أفراد ّ
الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات
املعا�رصة تعزى ملتغري اجلن�س (معلم -معلمة) .
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،قام الباحثان با�ستخدام
اختبار " "T.testواجلدول ( )12يو�ضح ذلك:

جدول رقم (: )11
المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس.

م

املجال

1

الإ�رشاف املتنوع

2

الإ�رشاف الت�أملي

3

الإ�رشاف الإلكرتوين

4

الإ�رشاف الت�شاركي

الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد

املتو�سط

االنحراف البعدي

معلم

62

22.7742

3.65037

معلمة

69

23.0290

2.99004

معلم

62

27.9355

6.36814

معلمة

69

27.5362

4.72969

معلم

62

20.9355

3.00203

معلمة

69

20.2174

4.12264

معلم

62

21.7581

4.41935

معلمة

69

22.4348

3.52503

معلم

62

93.4032

13.49494

معلمة

69

93.2174

11.57440

من النتائج املو�ضحة يف جدول رقم ( )11تبني �أن القيمة
االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار " - Tلعينتني م�ستقلتني"
�أكرب من م�ستوى الداللة ( )α≥ 0.05جلميع املجاالت والدرجة
الكلية ،وبذلك ميكن ا�ستنتاج �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات تقدير �أفراد عينة الدرا�سة ،درجة
ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف
الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،تعزى ملتغري اجلن�س
(معلم ،معلمة) ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن الأ�ساليب الإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشف
الرتبوي عند املعلمني هي الأ�ساليب نف�سها التي ي�ستخدمها عند
املعلمات ،فلم ي�ؤثر عامل اجلن�س على نتائج الدرا�سة.
 التعليمات التي يتلقاها امل�رشفون الرتبويون من

قيمة "ت"

قيمة الداللة

م�ستوى الداللة

0.439 -

0.662

غري دالة عند 0.01

0.410

0.682

غري دالة عند 0.01

1.129

0.261

غري دالة عند 0.01

0.973 -

0.332

غري دالة عند 0.01

2.312

0.933

غري دالة عند 0.01

وزارة الرتبية والتعليم تعمم على جميع املعلمني واملعلمات
بغ�ض النظر عن اجلن�س.
 النتيجة تتفق مع درا�سة مقابلة ( ، )2002ودرا�سة
�سرتاك واخل�صاونة ( ، )2004ودرا�سة ق�صود (. )2007
Ú Úالفر�ض الثاين من فرو�ض الدرا�سة:
إح�صائية عند
وين�ص على :ال توجد فروق ذات داللة �
ّ
العينة
م�ستوى داللة ( )α≥ 0.05بني متو�سطات تقدير �آراء �أفراد ّ
حول درجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،تعزى ملتغري
امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س – ماج�ستري ف�أعلى) .
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض قام الباحثان با�ستخدام
اختبار " "T.testواجلدول ( )13يو�ضح ذلك:

جدول رقم (: )12
المتوسطات ،واالنحرافات البعدية ،وقيمة "ت" ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي

م
1

املجال
الإ�رشاف املتنوع

العدد

املتو�سط

االنحراف البعدي

امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س

93

22.9570

3.39089

ماج�ستري ف�أعلى

38

22.7895

3.13789
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قيمة "ت"

قيمة الداللة

م�ستوى الداللة

0.262

0.794

غري دالة عند 0.01

د .فايز كمال شلدان
أ .حامد نعيم القدرة

درجة ممارسة مشرفي املرحلة األساسية األولية ألساليب اإلشراف التربوي في ضوء االجتاهات املعاصرة وسبل تطويرها

م

املجال

2

الإ�رشاف الت�أملي

3

الإ�رشاف الإلكرتوين

4

الإ�رشاف الت�شاركي

الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط

االنحراف البعدي

امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س

93

27.9570

5.85869

ماج�ستري ف�أعلى

38

27.1579

4.72215

بكالوريو�س

93

20.3978

3.83955

ماج�ستري ف�أعلى

38

20.9474

3.11012

بكالوريو�س

93

22.2043

4.21581

ماج�ستري ف�أعلى

38

21.8947

3.34332

بكالوريو�س

93

93.5161

13.38040

ماج�ستري ف�أعلى

38

92.7895

10.04627

من النتائج املو�ضحة يف اجلدول رقم ( ، )12تبني �أن القيمة
االحتمالية ) (Sig.املقابلة الختبار " -Tلعينتني م�ستقلتني" �أكرب
من م�ستوى الداللة ( ،)α≥ 0.05جلميع املجاالت والدرجة الكلية،
وبذلك ميكن ا�ستنتاج �أنه :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات تقدير �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة ممار�سة م�رشيف
املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،يف �ضوء
االجتاهات املعا�رصة ،تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س
– ماج�ستري ف�أعلى) ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن الأ�ساليب التي ي�ستخدمها امل�رشف الرتبوي موجهة
جلميع املعلمني ،بغ�ض النظر عن امل�ؤهل العلمي الذي يحمله
املعلم �أو املعلمة.
 �أن االرتقاء بالعملية التعليمية يتطلب من اجلميع
تنفيذ التعليمات ،والتوجيهات التي يراها امل�رشف الرتبوي

قيمة "ت"

قيمة الداللة

م�ستوى الداللة

0.747

456.

غري دالة عند 0.01

0.314

0.435

غري دالة عند 0.01

0.066

0.687

غري دالة عند 0.01

0.302

0.763

غري دالة عند 0.01

بغ�ض النظر عن ال�شهادة العلمية.
 النتيجة تتفق مع درا�سة �سرتاك واخل�صاونة ()2004
ودرا�سة ق�صود ( )2007ودرا�سة �أبو ها�شم (. )2007
Ú Úالفر�ض الثالث من فرو�ض الدرا�سة:
إح�صائية عند
وين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى داللة ( )α≥ 0.05بني متو�سطات تقدير �آراء �أفراد
العينة ،لدرجة ممار�سة م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية
ّ
لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة،
تعزى ملتغري املحافظة (الو�سطى ،خانيون�س) .
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض قام الباحثان با�ستخدام
اختبار " ،"T.testواجلدول ( )12يو�ضح ذلك:

جدول رقم (: )13
المتوسطات ،واالنحرافات البعدية ،وقيمة "ت" ،تعزى لمتغير المحافظة.

م

املجال

1

الإ�رشاف املتنوع

2

الإ�رشاف الت�أملي

3

الإ�رشاف الإلكرتوين

4

الإ�رشاف الت�شاركي

الدرجة الكلية

العدد

املتو�سط

االنحراف البعدي

املحافظة
الو�سطى

57

22.8772

3.32775

خانيون�س

74

22.9324

3.31593

الو�سطى

57

28.3158

5.88326

خانيون�س

74

27.2703

5.26892

الو�سطى

57

20.9649

3.47422

خانيون�س

74

20.2432

3.75558

الو�سطى

57

22.2632

4.13835

خانيون�س

74

22.0000

3.86413

الو�سطى

57

94.4211

12.57541

خانيون�س

74

92.4459

12.40762

قيمة "ت"

قيمة الداللة

م�ستوى الداللة

0.094 -

0.925

غري دالة عند 0.01

1.070

0.287

غري دالة عند 0.01

1.126

0.262

غري دالة عند 0.01

0.375

0.709

غري دالة عند 0.01

0.898

0.371

غري دالة عند 0.01

 من النتائج املو�ضحة يف جدول رقم ( ، )13تبني �أن القيمة االحتمالية ) ،(Sig.املقابلة الختبار " -"T testلعينتني م�ستقلتني"
�أكرب من م�ستوى الداللة ( )α≥ 0.05جلميع املجاالت ،والدرجة الكلية ،وبذلك ميكن ا�ستنتاج� :أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
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بني متو�سطات تقدير �أفراد عينة ،الدرا�سة لدرجة ممار�سة م�رشيف
املرحلة الأ�سا�سية الأولية لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي ،يف �ضوء
االجتاهات املعا�رصة ،تعزى ملتغري املحافظة (الو�سطى –
خانيون�س)  ،ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
 �أن الظروف التي يعي�شها جميع املعلمني واحدة يف
جميع حمافظات غزة ،وكما �أن �ضيق م�ساحة حمافظات غزة،
والتقارب بينها ،يقلل من ت�أثري املحافظة على نتائج الدرا�سة.
 �أن امل�رشفني الرتبويني يتبعون �إىل وزارة تربية وتعليم
واحدة ،وما يتلقونه من توجيهات وتعليمات ال تختلف باختالف
املحافظة.
ما �سبل تطوير ممار�سات م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية
الأولية مبحافظات غزة؟
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ومن خالل الإفادة من الأدب
الرتبوي وبعد �إجراء مقابالت عدة مع خرباء يف الإ�رشاف الرتبوي
بوزارة الرتبية والتعليم؛ تو�صل الباحثان �إىل جمموعة من ال�سبل؛
لتطوير ممار�سات م�رشيف املرحلة الأ�سا�سية الأولية مبحافظات
غزة ،على النحو الآتي:
�Ú Úرضورة قيام امل�رشف الرتبوي بتو�ضيح الأ�سباب
الكامنة وراء اختيار الهدف املن�شود من زيارة الأقران ،من
تبادل اخلربات بني املعلمني ،وتقريب وجهات النظر بني معلمي
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا.
 Ú Úزيادة عدد امل�رشفني الرتبويني ،وتقليل عدد املعلمني
الذين ي�رشف عليهم امل�رشف الواحد.
Ú Úتوجيه امل�رشفني الرتبويني ،من خالل التدريب
امل�ستمر� ،إىل ا�ستخدام �أ�ساليب �إ�رشافية متنوعة.
Ú Úتوفري الإمكانات املادية والتكنولوجية الالزمة
ال�ستخدام �أ�ساليب حديثة ك�أ�سلوب الإ�رشاف الإلكرتوين.
Ú Úعقد دورات للم�رشفني؛ لإتقان مهارات توظيف
تطبيقات الإنرتنت احلديثة ال�ستخدامها يف تطوير �أ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوي يف املرحلة الأ�سا�سية الأولية.
�Ú Úرضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم بعقد دورات
تدريبية للمعلمني يف جمال ا�ستخدام التقنيات احلديثة.
Ú Úقيام امل�رشف الرتبوي بتوجيه املعلمني �إىل درا�سات
تربوية موجهة ت�ساعدهم يف عملية التعليم.
Ú Úقيام امل�رشفني الرتبويني مب�ساعدة املعلمني يف
ت�صميم درو�س تو�ضيحية.
�Ú Úرضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم بتوعية امل�رشفني
واملعلمني ب�أهمية الإ�رشاف الرتبوي من خالل ن�رشات تثقيفية،
وور�ش عمل ،وندوات ،و�أيام درا�سية تعقدها الوزارة.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:

1 .1عقد اجتماع �سنوي للم�رشفني الرتبويني يف نهاية
العام الدرا�سي ،يقدم امل�رشف فيه خال�صة خرباته ،وجتاربه التي
ح�صل عليها خالل عمله ،وما ا�ستجد من �أ�ساليب مفيدة.
2 .2مناق�شة امل�رشف الرتبوي للجوانب ال�سلبية ،والإيجابية،
التي وجدها لدى بع�ض املعلمني خالل زياراته للمدر�سة ،وو�ضع
احللول ال�صائبة للم�شاكل والأخطاء.
�3 .3أن يو�ضح امل�رشف الرتبوي طبيعة الأ�سلوب امل�ستخدم
للمعلم؛ حتى ي�ستطيع التفريق بني الأ�ساليب.
4 .4تعزيز املهارات التكنولوجية لدى كل من امل�رشفني
واملعلمني؛ حتى يت�سنى لهم التوا�صل معاً.
�5 .5رضورة احلث على تبادل الزيارات امليدانية بني
املعلمني داخل املدر�سة �أو خارجها.
6 .6تفعيل دور الإنرتنت يف عملية التوا�صل بني امل�رشف
الرتبوي واملعلم للتغلب على امل�شكالت الطارئة.
�7 .7إ�رشاك املعلمني يف و�ضع اخلطط ،والربامج الإ�رشافية،
واختيار الربنامج الذي ينا�سبهم.
8 .8متكني املعلمني من ثقافة الت�أمل الذاتي للتخطيط يف
العملية التعليمية.

املصادر واملراجع:
أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أبو ها�شم ،مكي حممد ( : )2007واقع املمار�سات الإ�رشافية
للم�رشفني الرتبويني مبنطقة تبوك باململكة العربية
ال�سعودية يف �ضوء الأ�ساليب الإ�رشافية املعا�رصة ،جملة
الرتبية (جامعة الأزهر)  ،ع  ،146ج � ،2ص �ص- 689
.713
�2 .2أحمد� ،إبراهيم �أحمد ( : )2003الإ�رشاف املدر�سي والعيادي،
دار الفكر العربي :القاهرة.
3 .3الإدارة العامة للإ�رشاف الرتبوي (1429هـ)  :الإ�رشاف
الرتبوي يف ع�رص املعرفة ،وزارة الرتبية والتعليم وكالة
الوزارة للتعليم -الإدارة العامة ،الريا�ض.
4 .4البايطني ،عبد العزيز ( : )2004اجتاهات حديثة يف
الإ�رشاف الرتبوي ،مكتبة العبيكان :الريا�ض.
5 .5بريك ،فاطمة ( : )2011واقع ممار�سة امل�رشفات الرتبويات
للنماذج الإ�رشافية احلديثة مبنطقة جازان ،جملة بحوث
الرتبية النوعية ،جامعة املن�صورة ،ع � 23أكتوبر،ج� ،2ص
�ص .1016 - 980
6 .6احلالق ،دينا يو�سف (" : )2008متطلبات تطوير الإ�رشاف
الرتبوي يف املرحلة الثانوية مبحافظات غزة يف �ضوء
االجتاهات املعا�رصة" ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية،
جامعة الأزهر :غزة.
7 .7الزهراين ،عبد اخلالق (" : )2012ت�صور مقرتح لتطوير
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الإ�رشاف الرتبوي على مدار�س امل�ستقبل يف �ضوء مدخلي
�إدارة املعرفة ،والتعلم التنظيمي" ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة
�أم القرى ،الريا�ض.
8 .8الزياين� ،إميان و�آخرون ( : )2007ر�ؤية جديدة للإ�رشاف
الرتبوي يف �ضوء متطلبات تطوير املرحلة الإعدادية ،م�ؤمتر
وزارة الرتبية والتعليم البحرينية احلادي والع�رشين ،التعليم
الإعدادي تطوير وطموح من �أجل امل�ستقبل ،وزارة الرتبية
والتعليم البحرينية :املنامةhttps:// uqu. edu. sa/ lib/ ar/ .
144282

9 .9ال�سبيل ،م�ضاوي ( : )2013الإ�رشاف الرتبوي يف ظل
التكنولوجيا والتغذية الراجعة ،من موقعhttps:// /
posts/

madawyspage/

com/

facebook.

www.

285685794934211

�1010سرتاك ،ريا�ض واخل�صاونة ،ف�ؤاد (" : )2004تقومي
�أداء امل�رشفني الرتبويني يف الأردن يف �ضوء مهماتهم
واالجتاهات الإ�رشافية احلديثة" ،درا�سات يف الإدارة
الرتبوية ،دار وائل للن�رش والتوزيع :عمان.
1111ال�سعود ،راتب ( : )2002الإ�رشاف الرتبوي اجتاهات حديثة،
دار البداية :عمان.
�1212سفر� ،صاحلة حممد (" : )2008الإ�رشاف الرتبوي عن
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