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differences for the gender variable in favor of males
in regard to planning and evaluation practices. The
study showed no differences regarding the experience
variables and the specialization variable.

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة دور الإ�رشاف الرتبوي التطوري
يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل
والبرية ،كما هدفت �إىل الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات
املبحوثني تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،اخلربة ،والتخ�ص�ص).
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )124معلم ًا ومعلمة بن�سبة % 50
من جمتمع الدرا�سة ،و�أعد الباحث ا�ستبانة مكونة من ثالثة جماالت
تتعلق بالتخطيط ،وطرق التدري�س ،والتقومي ،مكونة من ( )34فقرة.
وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة وفر�ضياتها ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،وقد دلت نتائج الدرا�سة على �أن الإ�رشاف الرتبوي
التطوري له دور كبري يف حت�سني ممار�سات التدري�س عند املعلمني
يف حمافظة رام اهلل والبرية ،وقد بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،وذلك
يف حموري املمار�سات املتعلقة بالتخطيط واملمار�سات املتعلقة
بالتقومي ،و�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق بالن�سبة ملتغريي اخلربة
والتخ�ص�ص.
وجاءت �أهم التو�صيات ب�رضورة عقد دورات تدريبية يف
جمايل �إعداد اخلطط التدري�سية واخلطط يف �ضوء نتائج التقومي،
وكذلك �رضورة تركيز الإ�رشاف الرتبوي التطوري على ربط التعليم
ببيئة الطالب املدر�سية.
الكلمات املفتاحية :حت�سني ،الإ�رشاف التطوري ،املمار�سات
التدري�سية ،حمافظة رام اهلل والبرية.
The Role of Using Evolutionary and Educational Supervision in Improving Practices of Teachers in Ramallah and Al-Bireh Governorate from the Teachers
Point of View

Abstract:
The study aimed to explore the role of
evolutionary and educational supervision in improving
the teaching practices of teachers in Ramallah and
Al-Bireh Governorate, and to find out whether there
were differences in the respondents’ responses due to
gender, experience and specialization variables.
The study sample consisted of 124 teachers who
form 50% of the study population. The researcher
developed a questionnaire consisting of 34 paragraphs
on three areas: planning, teaching methods and
evaluation. In order to answer the question of the
study and its hypotheses; the researcher used the
analytical descriptive method. The results of the study
showed that the evolutionary educational supervision
has a great role in improving teaching practices of the
teachers in Ramallah and Al-Bireh Governorate. The
results of the study also showed statistically significant

The study recommended holding training courses
on preparing teaching plans, and plans in the light of
the results of the evaluation, as well as the need to link
education to the students’ school environment.
Keywords:
improvement,
evolutionary
supervision, teaching practices, Ramallah and AlBireh Governorate.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
ت�سعى اجلهات امل�س�ؤولة عن الإ�رشاف الرتبوي يف وزارات
الرتبية والتعليم؛ لتحقيق �أهدافها املخططة يف �إطار اخلطط
املو�ضوعة لتلك الوزارات ،من خالل اختيار �أحدث طرق الإ�رشاف
الرتبوي التي تقوم على تنمية العملية الرتبوية التعليمية يف جميع
عنا�رصها ،والرتكيز على حت�سني �أداء املعلم ومنوه املهني ب�شكل
م�ستمر ،ومتابعة هذا النمو.
والإ�رشاف الرتبوي عملية خمططة ومنظمة تهدف �إىل م�ساعدة
الرتبويني واملعلمني على امتالك مهارات تنظيم تعلم الطلبة ب�شكل
ي�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف التعليمية التعلمية .ولقد طر�أ عليه تطور
يف �أ�ساليبه ،ف�أ�صبح عملية فنية تعاونية غايتها �إ�صالح التعليم،
وم�ساعدة املعلمني على تاليف �أخطائهم (عطوي.)2008،
ولأن الرتبية يف ع�رصنا احلايل تعترب حجر الأ�سا�س يف تقدم
الأمم ورقيها ،فهذا الأمر حدا ب�أ�صحاب القرار لالهتمام بجميع
عنا�رصها ،ولأن املعلم �أحد هذه العنا�رص و�أهمها ،فلقد �أولت
اجلهات امل�س�ؤولة �أهمية بالغة لإعداده مهني ًا وتطوير �أدائه من
خالل تزويده باملهارات التدري�سية الالزمة ،كي ي�ستطيع حتقيق
الأهداف املطلوبة منه على �أكمل وجه ،ولتحقيق الأهداف املرجوة.
فالإ�رشاف الرتبوي ُو ِج َد ليكون الدعامة الأ�سا�سية للمعلم يف تطوير
تفكريه وحت�سني نظرته للمتعلم ،بحيث ينتقل الرتكيز يف العملية
التعليمية من املعلم �إىل املتعلم نف�سه؛ لكي يكون قادراً على التعلم
الذاتي وعلى تنويع م�صادر التعلم لديه.
هذا وقد طر�أ يف ال�سنوات الأخرية اهتمام كبري بالإ�رشاف
الرتبوي وتنويع �أ�ساليبه؛ ليواكب التطور الهائل يف تكنولوجيا
التعليم ،وما يجب على املعلم امتالكه من مهارات جتعله على
الأقل مياثل ما ميتلكه الطالب يف هذا املجال ،لذلك كان لزام ًا
على �أ�صحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم اختيار �أ�ساليب
الإ�رشاف الرتبوية املالئمة للنهو�ض مبعلمهم ،حيث وقع االختيار
على الإ�رشاف الرتبوي التطوري الذي يعتقد �أنه الأكرث منا�سبة لهذه
املرحلة ،حيث يقوم �أ�سا�س ًا على مبد�أ الفروق الفردية بني املعلمني
وتق�سيمهم ح�سب �أنواع التفكري لديهم؛ لتزويدهم باملهارات التي
يحتاجونها (وزراة الرتبية والتعليم.)2017،
وفيما يخ�ص تاريخ هذا النوع ون�ش�أته من الإ�رشاف الرتبوي
فقد ظهر الإ�رشاف الرتبوي التطوري منت�صف الثمانينيات على يد
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(جلكمان) الذي بنى نظريته على اختالف املعلمني يف التفكري
التجريدي وم�ستوى الدافعية لديهم ،ولأن املعلمني خمتلفون يف
م�ستوى القدرات العقلية ،فلقد ر�أى(جلكمان) �رضورة تزويد كل منهم
ب�أ�ساليب تنا�سب قدراته (الهمزاين.)2009،
مفهوم اإلشراف الرتبوي التطوري:
يعود الف�ضل يف ظهور الإ�رشاف التطوري �إىل (كارل جلكمان)
يف منت�صف الثمانينيات ،حيث اعتمدت نظريته على تق�سيم
الإ�رشاف �إىل ثالثة �أ�ساليب (املبا�رش ،والت�شاركي ،وغري املبا�رش)
ويعتقد (جلكمان) �أن هذه الأنواع توافق الفروق الفردية للمعلمني
يف امليدان ،كما بني (جلكمان) �أن نظريته تعتمد ب�شكل �أ�سا�س على
تق�سيم املعلمني ح�سب تفكريهم التجريدي ،وهم ثالثة �أق�سام:
1 .1معلمون ،التفكري التجريدي لديهم منخف�ض.
2 .2معلمون ،التفكري التجريدي لديهم متو�سط.
3 .3معلمون التفكري التجريدي لديهم مرتفع.
وميتاز النوع الأول من املعلمني ب�أن لديهم �صعوبة يف حتديد
امل�شاكل التي تواجههم ،كما لديهم �صعوبة يف حتديد اختيارات
احلل ،كما �أن ه�ؤالء املعملني غري قادرين على �إدارة �صفوفهم ،وغري
قادرين على التعاي�ش مع �ضغط العمل ،وعندهم �إح�سا�س �ضعيف
بالأمن الوظيفي .بينما �أ�صحاب التفكري التجريدي املتو�سط من
املعلمني لديهم القدرة على حتديد امل�شكلة ،ولكنهم يجدون �صعوبة
يف و�ضع خطط �شاملة لها.
وما مييز املعلمون من �أ�صحاب التفكري التجريدي املرتفع
�أن لديهم القدرة على حتديد امل�شكلة بو�ضوح ،وو�ضع البدائل
الكثرية حللها واختيار الأف�ضل من هذه البدائل ،كما �أن لديهم الثقة
ب�أنف�سهم ،والقدرة على التعامل الإيجابي ،والعمل بروح الفريق
الواحد يف مدار�سهم( .القا�سم � : 2010 ,ص)75
 ويق�سم (جلكمان) �أ�ساليب الإ�رشاف التطوري على النحو
التايل( :القا�سم.)67 - 64 ،2010،
 الأ�سلوب املبا�رش :ي�ستخدم هذا الأ�سلوب �أ�صحاب التفكري
التجريدي من املعلمني ،وهنا يجب و�ضع الأ�س�س التي ينبغي �أن
ي�سري عليها هذا النوع من املعلمني.
 الأ�سلوب الت�شاركي :ويعتمد هذا الأ�سلوب على طريقة حل
امل�شكالت ،من حيث و�ضع اخلطط الالزمة بني امل�رشف الرتبوي
واملعلم امل�ستهدف الذي يكون يف الغالب من متو�سطي التفكري.
 الأ�سلوب غري املبا�رش :يفرت�ض هذا الأ�سلوب �أن العملية
التعليمية تقوم بالأ�صل على اخلربات الذاتية للمعلمني ،وعليه
التو�صل حلل م�شكالته مع طالبه بنف�سه ،وميتاز ه�ؤالء املعلمون
بقدرات تفكري عالية.
و�أما عند تطبيق الإ�رشاف الرتبوي التطوري فلي�س من
ال�رضورى �إ�رشاك جميع امل�رشفني الرتبويني ،و�إمنا ُيختار
املتحم�سون منهم ،وذلك بعد �إخ�ضاعهم �إىل دورات تدريبية مكثفة
حول هذا النوع من الإ�رشاف .وعندما بد�أ تطبيق هذا النوع من
الإ�رشاف يف املدار�س احلكومية ،واجهت الفكرة -منذ بدايتها-
انتقادات وا�سعة من قبل عديد من امل�رشفني واملعلمني على حد
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�سواء� ،إذ تركزت يف العالقة بني امل�رشف واملعلم التي تن�ش�أ عند
تطبيق مفهوم الإ�رشاف الرتبوي التطوري ،حيث يرى بع�ضهم �أنها
تكون بني رئي�س ومر�ؤو�س ،كما �أن الإنتقادات تركزت �أي�ض ًا يف
بناء على التفكري
بناء على التفكري ولي�س ً
حتديد �أ�سلوب الإ�رشاف ً
مقرون ًا بالدافعية ،كما يرى بع�ضهم �أن تطبيق الإ�رشاف التطوري
دون تهيئه امليدان ودون تدريب املعلمني وامل�رشفني تدريب ًا مكثف ًا
ي�ؤدي �إىل �صعوبات فنية كبرية( .وزارة الرتبية والتعليم.)2017 ،
ويدافع (جلكمان) عن نظريته يف الإ�رشاف الرتبوي التطوري
كونه يراعي الفروق الفردية لدى العاملني يف امليدان الرتبوي من
خالل ا�ستخدام �أ�ساليب �إ�رشافية متنوعة ،ت�سهم يف تنمية طاقات
العاملني يف امليدان الرتبوي وتطوير قدراتهم� ،إذ �إن اختيار الأ�سلوب
بناء على احتياجات العاملني يف امليدان الرتبوي
الإ�رشايف يكون ً
ال�شخ�صية واملهنية الفعلية ،ويختم (جلكمان) دفاعه عن نظريته
كون هذا النوع من الإ�رشاف ينمو منواً علمي ًا با�ستخدام مراحل
وا�ضحة ومرتبة منطقي ًا ت�سهم ب�شكل كبري يف احلكم العلمي من قبل
امل�رشف على املعلم ولي�س حكم ًا ذاتي ًا (الهمزاين.)2009 ،
ولقد �أعدت وزارة الرتبية والتعليم من خالل الإدارة العامة
للإ�رشاف الرتبوي (بروتوكوالت) عمل يف الإ�رشاف التطوري يتم
خاللها التعريف بالإ�رشاف الرتبوي التطوري و�إجراءاته ،وجاءت
هذه (الربوتوكوالت) على النحو التايل( :وزارة الرتبية والتعليم،
.)2017
 التعريف بالإ�رشاف التطوري.
 التخطيط للتطوير.
 م�ؤ�رشات م�ستوى الأداء.
 ت�صميم امل�صادر واملواد التعليمية والتعلمية.
 املتابعة والتقومي.
 امل�شاركة يف توفري بيئة تعليمية فاعلة و�آمنة.
 الإر�شاد والتوجيه للمعلمني.
 تفعيل ال�رشاكة داخل املجتمع.
 التطور املهني امل�ستمر.
ومير تطبيق الإ�رشاف التطوري مبراحل عديدة �أهمها( :وزارة
الرتبية والتعليم.)2017،
 الت�شخي�ص :حيث ميكن من خاللها الوقوف على واقع
العملية التعليمية ب�شكل �أكرث و�ضوحاً ،وتتم هذه املرحلة من خالل:
الزيارات ال�صفية ،واملالحظة ،وا�ستخدام �أدوات القيا�س ،وحتديد
الطرق املنا�سبة للإ�رشاف على املعلمني من خالل حتديد �أداء كل
معلم وحتديد ما يلزمه ،وذلك بالإنطالق من نقاظ القوة عند كل
معلم للو�صول �إىل حت�سني الأداء ،ومن ثم حت�سني �أداء الطالب.
 التنفيذ :وت�أتي من خالل قيام املعلم بتغيري طرق التدري�س
وجعلها �أكرث �إثارة.
 التقومي :ويهتم بقيا�س دور الإ�رشاف التطوري على
التح�سني يف الأداء.
وباالنتقال للحديث حول �أهمية الإ�رشاف الرتبوي ف�إن
الدرا�سات والبحوث تظهر دوره يف تنمية املهارات التدري�سية
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لدى املعلمني وحت�سينها ،وكيف �أن كثرياً من املجتمعات تبنت
هذه النظرية الإ�رشافية ،ويف هذا ال�صدد هدف كل من ال�شديفات
والقادري( )2005يف درا�ستهما �إىل الوقوف على دور ا�ستخدام
الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني املمار�سات التدري�سية
ملعلمي العلوم يف حمافظة املفرق ،ولتحقيق ذلك مت �إعداد ا�ستبانة
تكونت من ( )40فقرة ،وق�سمت على خم�سة جماالت (التقومي ،وطرق
التدري�س ،والأن�شطة ،واملحتوى ،والأهداف) ،وزعت الإ�ستبانة على
عينة تكونت من ( )122معلم ًا ومعلمة ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
فاعلية الإ�رشاف التطوري ودوره يف حت�سني املمار�سات التدري�سية،
وعلى جماالتها اخلم�سة.
ودرا�سة �أبو �شملة ( )2009هدفها �إىل معرفة فعالية
الأ�ساليب الإ�رشافية يف حت�سني �أداء معلمي وكالة الغوث الدولية
بغزة من وجهة نظرهم ،و�آليات تطويرها ،و�شملت عينة الدرا�سة
( )215معلم ًا ومعلمة يف تخ�ص�صي اللغة العربية والريا�ضيات ،وقد
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )61فقرة موزعة على �أربعة
جماالت .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الأ�ساليب الإ�رشافية ات�سمت
بالفعالية يف حت�سني �أداء معلمي وكالة الغوث الدولية بغزة ،وجاء
التفاوت يف فعالية الأ�ساليب الإ�رشافية وا�ضح ًا يف هذه الدرا�سة،
وح�صل جمال التخطيط على املركز الأول ،وح�صلت باقي املحاور
على ن�سب متفاوتة.
وتناول اللوح ( )2012يف درا�سته درجة حت�سني الإ�رشاف
الرتبوي التطوري للممار�سات التدري�سية ملعلمي اللغة العربية يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية ،وما �إذا كان هناك فروق تعزى �إىل
متغريات (املرحلة التعليمية،واجلن�س ،و�سنوات اخلدمة) ،ولتحقيق
هدفه بنى مقيا�س ًا مكون ًا من ( )62عبارة وزعت على ثالثة حماور:
التخطيط ،وطرق التدري�س ،والتقومي ،ووزعت على عينة الدرا�سة
البالغة ( )164معلم ًا ومعلمة من معلمي وكالة الغوث الدولية،
وبتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي.
�أظهرت الدرا�سة �أن الإ�رشاف الرتبوي التطوري يح�سن املمار�سات
التدري�سية ملعلمي اللغة العربية بدرجة جيدة جداً ،كما �أظهرت
الدرا�سة �أنه ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية تعزى �إىل متغريي
املرحلة التعليمية واجلن�س ،و�أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل متغري �سنوات اخلدمة.
و�سعت املبي�ض ( )2014يف درا�ستها �إىل معرفة دور امل�رشف
الرتبوي يف حت�سني �أداء املعلمني يف مدار�س القد�س احلكومية من
وجهة نظر املديرين واملعلمني ،وكذلك �إىل معرفة دور متغريات
اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة على اجتاهاتهم نحو
دور امل�رشف الرتبوي يف حت�سني �أداء املعلمني يف مدار�س القد�س
احلكومية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )386معلم ًا ومعلمة ،و()39
مديراً ومديرة .وتكونت �أداة الدرا�سة من ا�ستبانة حوت ال مكان
للحرف على ( )43فقرة ،موزعة على حماور ثالث هي :التخطيط،
والتنفيذ ،والتقومي ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن متو�سط ا�ستجابة
املديرين �أعلى من متو�سط ا�ستجابة املعلمني يف جميع املجاالت
نحو �أداء امل�رشف الرتبوي ،ومل تظهر نتائج الدرا�سة فروق ًا تعزى
�إىل متغري اجلن�س ،بينما �أظهرت فروق ًا تعزى �إىل متغريي امل�ؤهل
العلمي واخلربة.
و�أجرى اخلديدي( )2015درا�سة هدفها الك�شف عن �إ�سهامات

امل�رشفني الرتبويني يف تفعيل معامل الريا�ضيات واملعوقات التي
تواجه ذلك يف املدار�س الإبتدائية يف حمافظة الطائف ،واختار
عينة تكونت من ( )522معلم ًا ومعلمة ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة
تكونت من حمورين� ،أحدهما لقيا�س معامل تفعيل الريا�ضيات
و�إ�سهام امل�رشفني الرتبويني فيه ،واملحور الآخر لقيا�س املعوقات
التي تواجه املعلمني .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �إ�سهام امل�رشفني
الرتبويني يف تفعيل معامل الريا�ضيات جاء بن�سبة متو�سطة ،كما
بينت �أي�ض ًا وجود معوقات حتد من �إ�سهامات امل�رشفني الرتبويني
يف تفعيل معامل الريا�ضيات.
و�سعى كل من �شل�ش ،وحرز اهلل ( )2016ملعرفة دور امل�رشفني
الرتبويني يف الإ�سهام يف التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف فل�سطني وعالقة متغريات (اجلن�س،
واملحافظة ،و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات �أثناء اخلدمة) يف
ا�ستجابات معلمي الريا�ضيات نحو �أدوار امل�رشفني الرتبويني
نحو التطور املهني لدى معلمي الريا�ضيات .وا�ستخدم الباحثان
اال�ستبانة �أدا ًة للدرا�سة ،حيث تكونت من ( )45فقرة ،واعتمد
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي للو�صول �إىل نتائج الدرا�سة التي
�أظهرت �أن ا�ستجابات املعلمني نحو دور امل�رشفني الرتبويني كانت
متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف ا�ستجابات املعلمني تبع ًا ملتغريات(املحافظة ،وامل�ؤهل العلمي،
و�سنوات اخلربة ،وعدد الدورات) ،يف حني �أظهرت فروق ًا دالة
�إح�صائي ًا تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح املعلمات ،وكذلك تبع ًا ملكان
املدر�سة ل�صالح مدار�س املدينة.
و�سعى كل من اوكورجي و�أجبو ( )Okorj & Oqobo,2013
لتعرف دور الإ�رشاف الإكلينيكي على الأداء املهني للمعلمني،
ّ
و�شملت عينة الدرا�سة ( )40معلم ًا ومعلمة ،واختار الباحث املنهج
�شبه التجريبي لدرا�سته ،حيث ق�سم املعلمني �إىل جمموعتني �ضابطة
وجتريبية ،و�أظهرت النتائج �أن املعلمني الذين تعر�ضوا لنمط
الإ�رشاف الإكلينكي كانت نتائج طلبة الثانوية العامة عندهم يف
والية (�إيبوين) النيجريية �أف�ضل من نظرائهم الذين در�سوهم معلمون
�آخرون.
وتناول �إيكياو ( )Ekyaw, 2014يف درا�سته املمار�سات
والتحديات يف الإ�رشاف الرتبوي التعليمي يف املدار�س االبتدائية
يف منطقة (�أ�سو�سا) ،و ُقدمت الدرا�سة ال�ستكمال متطلبات احل�صول
على درجة املاج�ستري من جامعة جيما يف اثيوبيا .ولتحقيق
�أهدافها ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي وعينة املراحل
املتعددة ،واملراكز العنقودية ،وتكونت من ( )6مديرين للتعلم
و( )13عنقود اً �إ�رشافي ًا و( )24مدر�سة ابتدائية مع ( )24مديراً
لها و( ) 157معلماً ،وا�ستخدمت اال�ستبانة �أدا ًة جلمع البيانات.
وبتوزيع اال�ستبانة وحتليل البيانات التي جمعت تو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن حماولة امل�رشفني الرتبويني يف حتديد نقاط ال�ضعف والقوة
للمعلمني يف ال�صف من �أجل ت�صميم تدخل مالئم كانت غري مهمة،
و�أن حماوالتهم لتحديد نقاط ال�ضعف يف �أداء املعلمني كانت غري
كافية ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن التحديات الرئي�سة التي واجهت
امل�رشفني الرتبويني يف املدار�س االبتدائية �أثناء تطبيق الإ�رشاف
الرتبوي كانت مزدوجة ومتعددة ،حيث �أُرهقوا باملهام الأخرى،
بالإ�ضافة �إىل التدري�س بعبء كامل كاملعلمني الآخرين ،كما مل
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دور استخدام اإلشراف التربوي التطوري في حتسني ممارسات التدريس
لدى املعلمني في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم

د .باسم محمد شلش

مينح املعلم م�سموحات مالية ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تدريب
امل�رشفني الرتبويني يف منطقة (�أ�سو�سا) الأثيوبية� ،إ�ضافة �إىل
تدريب املعلمني اجلدد ،وت�شجيع املعلمني على �إجراء البحث العلمي.
وهدف وانزير ( )Wanzare, 2012يف درا�سته �إىل تق�صي
الإ�رشاف التعليمي يف املدار�س الثانوية يف كينيا ،وتكون جمتمع
الدرا�سة من جميع املعلمني يف املدار�س احلكومية الثانوية فيها.
وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت الدرا�سة �أن امل�رشفني
الرتبويني يحافظون على تطبيق الأنظمة والإجراءات البريوقراطية
التي و�ضعتها اجلهات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف كينيا،
و�أن الإ�رشاف الرتبوي ت�ضمن ت�سهيل الأداء الأكادميي ،وحت�سني
جودة التعليم ،و�أداء املعلمني ،كما �أنه ميكن امل�رشفني الرتبويني
من الرتكيز ،و�إظهار عمل املعلمني التعليمي .كذلك �أظهرت الدرا�سة
�أن �أهم امل�شكالت التي تعوق الإ�رشاف الرتبوي يف كينيا ارتبطت
بنق�ص الثبات ومقيا�س املمار�سة الإ�رشافية� ،إ�ضافة �إىل نق�ص
املوارد .ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة بتغيري �سيا�سة الإ�رشاف
الرتبوي و�إمداد امل�رشفني بامل�صادر ال�رضورية وتدعيم التغذية
الراجعة واملتابعة.
وهدفت درا�سة تاديل (� )Tadele,2014إىل معرفة العالقة بني
الإ�رشاف الرتبوي التبايني والتطور املهني لدى املعلمني ،بالإ�ضافة
اىل معرفة �أثر متغري اجلن�س واخلربة على هذه العالقة ،وتكونت
العينة من ( )200معلم ًا ومعلمة ،و�أظهرت النتائج �أن العالقة بني
الإ�رشاف الرتبوي التبايني وتطور املعلمني املهني كانت �ضعيفة،
و�أظهرت الدرا�سة فروق ًا يف العالقة بني املعلمني والإ�رشاف ل�صالح
ذوي اخلربة ،وال يوجد فروق تعزى �إىل متغري اجلن�س.
كما هدفت درا�سة مدوايل و مودزوفري(  (�Mudawali & Mud
� )zofri, 2017إىل معرفة العالقة بني الإ�رشاف الرتبوي التطوري
والتطور املهني لدى املعلمني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()256
معلم ًا ومعلمة يف مدار�س (حكومية وخا�صة) تابعة لبلدية
(لوك�سيوماو) يف اندوني�سيا .و�أظهرت النتائج �أن هناك ق�صوراً يف
فهم املعلمني لدور الإ�رشاف الرتبوي ،بالإ�ضافة �إىل وجود اختالف
بني نظرة املعلمني للإ�رشاف الرتبوي والإ�رشاف الرتبوي املطبق.

التعقيب على الدراسات السابقة:
وبذلك تبني مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة �أهمية
الإ�رشاف الرتبوي التطوري ،حيث اتفقت معظم الدرا�سات ال�سابقة
حول �أهمية مو�ضوع الدرا�سة وت�أثريها على حت�سني مهارات املعلمني
بينت معظم الدرا�سات �أن �أطر اال�رشاف التطوري
التدري�سية ،فلقد ّ
تعمل على حت�سني مهارات املعلمني ،وكانت نتائجها مرتفعة
كدرا�سة اللوح ( ،)2012وال�شديفات والغامدي ( )2005و�أبو �شملة
( ،)2009حيث تبني فعالية الإ�رشاف الرتبوي التطوري و�أهميته
يف تطوير النمو املهني عند املعلمني ،كما �أظهرت درا�سة اخلديدي
( ،)2015و�شل�ش ( ،)2016فعالية الإ�رشاف الرتبوي ولكن بدرجة
متو�سطة ،وقد اختلفت الدرا�سات يف ت�أثري العوامل الدميوغرافية على
ا�ستبيان املعلمني� ،إذ �أظهرت درا�سة اللوح ( )2012الفروق ل�صالح
متغري �سنوات اخلربة ،وكذلك درا�سة املبي�ض ( )2014كانت الفروق
ل�صالح امل�ؤهل العلمي واخلربة .ولقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات
ال�سابقة يف حتديد :الإطار النظري ،وم�شكلة الدرا�سة و�أهدافها ،و�أداة
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الدرا�سة وتف�سري النتائج .وتعترب هذه الدرا�سة الوحيدة_يف حدود
علم الباحث_ التي �أجريت على مدار�س حمافظة رام اهلل والبرية التي
دور يف تقييم جتربة الإ�رشاف الرتبوي
ي�أمل الباحث �أن يكون لها ٌ
التطوري يف املدار�س الفل�سطينية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ميثل الإ�رشاف الرتبوي حاجة ملحة؛ كونه ي�سهم يف تنمية
مهارات املعلمني وقدراتهم التدري�سية ،ولعل ا�ستخدام �أنواع خمتلفة
من الإ�رشاف الرتبوي من قبل �أ�صحاب ال�ش�أن جعلهم يختارون
الأن�سب ملعلميهم الذين ي�رشفون عليهم ،ولأن الباحث جزء من
منظومة التعليم يف فل�سطني ،متابع ًا للكثري من الق�ضايا التعليمية،
ومنها ق�ضية الإ�رشاف الرتبوي ،الحظ كثرياً من االنتقادات من قبل
املعلمني يف امليدان لأ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي التي ميار�سونها،
و�آخرها ما طبق من بداية العام  2017/ 2016وهي جتربة
الإ�رشاف الرتبوي التطوري ،حيث يعتقد كثري منهم �أنه مت تطبيق
التجربة دون تهيئة م�ستلزماتها ،وخا�صة فيما يتعلق بهم من حيث
االختيار الع�شوائي ،والتدريب غري الكايف ،والتطبيق املت�رسع ،من
هنا جاءت فكرة �إجراء البحث امليداين؛ ليت�سنى للباحث الإجابة
عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄ما دور ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني
ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية من
وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم؟

فرضيات الدراسة:
�سعت الدرا�سة لفح�ص الفر�ضيات الآتية:
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α =0.05يف ا�ستجابات �أفراد العينة نحو دور ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم ُتعزى �إىل
متغري اجلن�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α =0.05يف ا�ستجابات �أفراد العينة نحو دور ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم ُتعزى �إىل
متغري اخلربة.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α =0.05يف ا�ستجابات �أفراد العينة نحو دور ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم تعزى �إىل
متغري التخ�ص�ص.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 معرفة دور ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف
حت�سني املمار�سات التدري�سية يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة
نظر املعلمني.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )26كانون أول 2018

 الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات املعلمني
نحو دور ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني مهاراتهم
التدري�سية تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،اخلربة ،والتخ�ص�ص).

ويعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها جميع املمار�سات والأن�شطة
التي يقوم بها املعلم من خالل تفاعله مع جميع عنا�رص العملية
التعليمية ،وتنعك�س �إيجاب ًا على املتعلم.

أهمية الدراسة:

الطريقة واإلجراءات:

تكمن �أهمية الدرا�سة يف:
 توعية املعلمني واملعلمات ب�أهمية تنويع �أمناط اال�رشاف
الرتبوي ومدى م�ساهمته يف حت�سني مهاراتهم التدري�سية.
 الإ�سهام يف تقييم �أ�ساليب الإ�رشاف الرتبوي وتطويرها،
تلك التي تعدها وزارة الرتبية والتعليم ،بالإ�ضافة �إىل �إثرائها
بالأ�ساليب احلديثة منها.
 �إثارة اهتمام الباحثني؛ لإجراء درا�سات �أخرى يف جمال
الإ�رشاف الرتبوي؛ لتنمية العالقة بني وزارة الرتبية واجلامعات.
 كما �أنها تعد الدرا�سة الأوىل يف حدود علم الباحث التي
تبحث دور تطبيق الإ�رشاف التطوري يف حمافظة رام اهلل والبرية.

منهج الدرا�سة :ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،نظراً
ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املعلمني
واملعلمات يف حمافظة رام اهلل والبرية الذين طبق عليهم الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف العام  2018/ 2017والبالغ عددهم ()27
معلم ًا ومعلمة.
عينة الدرا�سة� :أخذت عينة قوامها  % 50من �أفراد جمتمع
الدرا�سة بواقع ( )135معلم ًا ومعلمة ،وزعت عليهم اال�ستبانة
من الباحث �شخ�صياً ،وقد ا�سرتجع منها ( )124ا�ستبانة �صاحلة
للتحليل ،ومت ا�ستثناء ( )11ا�ستبانة غري �صاحلة للتحليل ،واجلدول
( )1يبني توزيع عينة �أفراد الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة.

حدود الدراسة:

الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها:

تتمثل حدود الدرا�سة بالآتي:
 الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على املعلمني يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية يف فل�سطني.
 الزمنية� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من
العام الدرا�سي .2018/ 2017
 املكانية� :أجريت الدرا�سة يف مدار�س حمافظة رام اهلل
والبرية.

املتغري
اجلن�س

م�ستوى املتغري
ذكر

45

%36

�أنثى

79

%64

124

% 100

� 5سنوات ف�أقل

36

%29

من � 10-6سنوات

46

%37

�أكرث من � 10سنوات

42

%34

124

% 100

علمي

49

%40

�أدبي

75

%60

124

%100

املجموع

اخلربة

مصطلحات الدراسة:
امل�رشف الرتبوي :عرفته وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية
( )2016بانه قائد تربوي يعمل بال�رشاكة مع جميع من له عالقة
بالعملية التعليمية التعلمية من �أجل حت�سني هذه العملية وتطويرها.
(وزارة الرتبية والتعليم)2016 ،
ويعرفه الباحث �إجرائياً ب�أنه ذلك ال�شخ�ص الذي يعمل على
ترجمة الأهداف الرتبوية التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سة التعليمية التي
تهدف �إىل تطوير املعلمني وحت�سني ممار�ساتهم التدري�سية.
الإ�رشاف التطوري :اجتاه حديث يف الإ�رشاف الرتبوي يقوم
على قيا�س التفكري التجريدي للمعلم ،وحتديده بدقة ،وت�صنيفه
�ضمن م�ستويات التفكري التجريدي املنخف�ض ،واملتو�سط ،والعايل،
وت�شخي�صه عند املعلمني للتعامل معهم ،ومراعاة الفروق الفردية
بينهم (الهمزاين.)2007،
ويعرفه الباحث �إجرائياً ب�أنه ذلك النوع من الإ�رشاف الرتبوي
املرن الذي يعمل على حتديد م�ستوى املعلمني واختيار الطرق
املنا�سبة للعمل معهم لتح�سني ممار�ساتهم التدري�سية.
املمار�سات التدري�سية :كل ما يقوم به املعلم من �إجراءات
و�أن�شطة �أمام طلبته داخل ال�صف �أو خارجه ،بهدف حتقيق الأهداف
املو�ضوعة (ال�شديفات ،القادري� ،2005 ،ص .)135

معلم

الن�سبة املئوية

املجموع
التخ�ص�ص
املجموع

صدق أداة الدراسة وثباتها:
�أعد الباحث �أداة الدرا�سة بعد االطالع على الأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،وت�أكد من �صدقها بعر�ضها على
ثمانية من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة والكفاءة،
وهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف
جامعة القد�س املفتوحة وجامعة بريزيت ،حيث �أكد املحكمون
�أن الأداة �صادقة بعد �إدخال التعديالت املطلوبة عليها ،وذلك
بحذف بع�ض فقراتها وتعديل �أخرى ،كما جرى ح�ساب معامل
الثبات لها با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) ()Cronbach Alpha
لالت�ساق الداخلي� ،إذ كانت قيمة معامل الثبات الكلي (،)0.92
واجلدول رقم ( )2التايل يبني درجة الثبات على م�ستوى الأداة
ككل وحماورها الثالثة:
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دور استخدام اإلشراف التربوي التطوري في حتسني ممارسات التدريس
لدى املعلمني في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم

د .باسم محمد شلش

الجدول ()2

أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س (ما دور ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية؟) قام الباحث مبا يلي:
 ا�ستخرج الباحث املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات املعلمني على م�ستوى الأداة وجماالتها
الثالثة ،واجلدول ( )3يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات املعلمني.

معامل الثبات كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلألداة وللمجاالت الثالث

الرقم

معامل الثبات

املجال

1

املمار�سات املتعلقة بالتخطيط

0.93

2

املمار�سات املتعلقة بطرق التدري�س

0.70

3

املمار�سات املتعلقة بالتقومي

0.96

جميع فقرات الأداة

0.92

متغريات الدراسة:
ت�ضمنت الدرا�سة نوعني من املتغريات هما:
♦ ♦املتغريات امل�ستقلة ومتثلت بالآتي:
 اجلن�س :وله م�ستويان (ذكر ،وانثى).
 �سنوات اخلربة :وله ثالث م�ستويات (� 5سنوات ف�أقل)6( ،
 � 10سنوات)�( ،أكرث من � 10سنوات). التخ�ص�ص :وله م�ستويان (علمي� ،أدبي).
♦ ♦املتغري التابع :ومتثل بدور ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي
التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف حمافظة
رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم.

املعاجلة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات �أدخلت �إىل احلا�سوب ملعاجلتها بوا�سطة
برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم الإجتماعية ( ،)SPSSوقد
ا�ستخدمت الن�سب املئوية ،واملتو�سطات احل�سابية ،وكذلك اختبار
(ت) ،وحتليل التباين الأحادي ( )ONE WAY ANOVAال�ستخراج
النتائج ،بالإ�ضافة �إىل معامل (كرونباخ الفا) لتحديد درجة ثبات
الأداة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
لتف�سري النتائج التي خرجت بها الدرا�سة ،اعتمد الباحث
املقيا�س الآتي:
املتو�سط احل�سابي

درجة اال�ستجابة

1.8-1

قليلة جداً

2.6-1.81

قليلة

3.4-2.61

متو�سطة

4.2-3.41

كبرية

5 - 4.21

كبرية جداً

الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الدور للمجاالت الثالثة والدرجة الكلية
لفقرات استخدام اإلشراف التربوي التطوري في تحسين ممارسات التدريس لدى المعلمين في
محافظة رام اهلل والبيرة.

االنحراف
املعياري

املجاالت

متو�سط الن�سبة درجة
اال�ستجابة املئوية الدور

املمار�سات املتعلقة بالتخطيط

0.56

3.58

 % 72كبرية

املمار�سات املتعلقة بطرق التدري�س

0.84

3.66

 % 73كبرية

املمار�سات املتعلقة بالتقومي

0.67

3.56

 % 71كبرية

الدرجة الكلية

0.61

3.60

 % 72كبرية

يت�ضح من خالل اجلدول ( )3ال�سابق �أن درجة ا�ستجابة
ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س
لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر املعلمني
الكلية جلميع الفقرات
واملعلمات للمجاالت الثالثة وعلى الدرجة
ّ
جاء بدرجة كبرية.
كما يت�ضح �أن املجال الثاين املمار�سات املتعلقة بطرق
التدري�س يقع يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ن�سبته % 73
وبدرجة ا�ستجابة كبرية ،وي�أتي جمال املمار�سات املتعلقة بالتقومي
يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي ن�سبته  % 71وبدرجة ا�ستجابة
كبرية.
�أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية لفقرات الأداة فقد جاءت هي
االخرى كبرية حيث بلغ متو�سطها احل�سابي ما ن�سبته � ،% 72أي �أن
هناك دوراً �إيجابي ًا ال�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني
ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية.
ثم مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات املعلمني على م�ستوى فقرات كل جمال ،واجلدول ()4
يو�ضح ذلك:

الجدول()4
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين على مستوى فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة الثالث.

االنحراف املتو�سط

الفقرة
ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري املعلم على بناء خطط يومية ف�صلية تن�سجم و�أمناط تعلم الطلبة املختلفة.
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0.66

3.72

الن�سبة

درجة الدور

% 74

كبرية
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% 72

كبرية

0.72

الن�سبة

درجة الدور

بناء على عملية التقومي.
ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري املعلمني على تقييم خطط فردية لتح�سني التعلم ً

0.82

3.65

% 73

كبرية

يمُ كّن الإ�رشاف التطوري املعلم من �إعداد خطط مرنة قابلة للتعديل ح�سب املوقف التعليمي.

0.82

3.60

% 72

كبرية

َيبني املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري خطة بحيث تركز على طرائق التدري�س املالئمة للمواقف التعليمية.

0.69

3.66

% 73

كبرية

ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري املعلمني على تطوير �أ�ساليب تقومي متعددة لدى �إعداد اخلطط التدري�سية.

0.68

3.57

% 71

كبرية

0.72

3.63

% 73

كبرية

0.69

3.56

% 71

كبرية

0.80

3.37

% 67

متو�سطة

يمُ كن الإ�رشاف الرتبوي التطوري املعلمني من �إبراز دور الطلبة يف املواقف التعليمية التعلمية باخلطة الدرا�سية.

0.73

3.52

% 70

كبرية

ُي�ساعد الإ�رشاف الرتبوي التطوري املعلمني يف مراعاة حاجات الطلبة وخ�صائ�صهم النمائية عند التخطيط.

0.80

3.50

% 70

كبرية

َيدفع الإ�رشاف الرتبوي التطوري املعلمني نحو تنظيم عنا�رص التدري�س ب�شكل مت�سل�سل يف اخلطة التدري�سية.

0.87

3.60

% 72

كبرية

ُي�ساعد الإ�رشاف الرتبوي التطوري املعلمني يف اختيار طرائق تدري�س تنعك�س �إيجاب ًا على تطوير �أدائهم التدري�سي.

0.89

3.62

% 72

كبرية

ُينوع املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري يف �أ�ساليب التدري�س مبا يتنا�سب مع املفاهيم العلمية ،الأمر الذي ينمي
ممار�ساتهم التدري�سية.

0.78

3.66

% 73

كبرية

يمُ كن الإ�رشاف التطوري املعلمني من ربط التعلم بحياة الطالب العملية.

0.74

3.67

% 73

كبرية

ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري املعلمني على ا�ستخدام الو�سائط التعليمية مبا يتالءم مع املوقف التعليمي.

0.75

3.65

% 73

كبرية

ُيح�سن الإ�رشاف التطوري ربط التعلم اجلديد بالتعلم ال�سابق للمتعلم.

0.77

3.56

% 71

كبرية

ُيركز املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري على التعلم التفاعلي ،الأمر الذي يح�سن من ممار�ساتهم التدري�سية.

0.84

3.62

% 72

كبرية

يمُ كن الإ�رشاف التطوري املعلمني من ربط التعلم ببيئة الطالب املدر�سية.

0.88

3.42

% 68

متو�سطة

ُيوظف املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري تكنولوجيا التعليم واالت�صاالت يف تعليم الطلبة.

0.87

3.69

% 74

كبرية

َيعمل الإ�رشاف التطوري على �إ�رشاك الطلبة يف تطوير م�صادر تعلم متنوعة حتقق �أهداف املنهاج.

0.89

3.56

% 71

كبرية

َيعمل الإ�رشاف التطوري على زيادة قدرات املعلمني على تنمية مهارات التفكري العليا ،مبا فيها حل امل�شكالت لدى الطلبة.

0.83

3.50

% 70

كبرية

َيعمل الإ�رشاف التطوري على ربط الأهداف التعليمية بعملية التقومي.

0.78

3.69

% 74

كبرية

ُيطور الإ�رشاف التطوري �آليات متابعة التقدم امل�ستمر عند الطلبة طوال العام الدرا�سي.

0.77

3.58

% 72

كبرية

ُينمي الإ�رشاف التطوري القدرة على ا�ستخدام التقومي امل�ستمر.

0.82

3.65

% 73

كبرية

ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري املعلم على مناق�شة نتائج االختبارات(حتليال وتف�سريا).

0.74

3.50

% 70

كبرية

ُيزود الإ�رشاف التطوري املعلم ب�آليات ا�ستخدام الأ�سئلة ذات امل�ستويات املتنوعة.

0.80

3.48

% 70

كبرية

ُيطور الإ�رشاف التطوري قدرات املعلم على �إعداد �أ�سئلة تتنا�سب مع قدرات الطلبة التعليمية.

0.78

3.53

% 71

كبرية

ُيوجه الإ�رشاف التطوري املعلم ؛للإملام ب�أ�ساليب التقومي املختلفة وا�ستخدامها.

0.80

3.65

% 73

كبرية

ُيزود الإ�رشاف التطوري املعلم ب�آليات التغذية الراجعة الالزمة للطلبة.

0.81

3.50

% 70

كبرية

ُيطور الإ�رشاف التطوري اخلربة يف ت�شخي�ص نواحي الق�صور يف طرائق التدري�س يف �ضوء نتائج التقومي.

0.79

3.46

% 69

متو�سطة

ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري على توظيف و�سائل تكنولوجيا املعلومات يف تقييم عملية تعلم الطلبة.

0.80

3.54

% 71

كبرية

ُيوجه الإ�رشاف التطوري املعلم �إىل تقومي ما يتعلمه الطلبة يف كل خطوة من خطوات املوقف التعليمي.

0.79

3.54

% 71

كبرية

ُيوفر الإ�رشاف التطوري الأ�ساليب العملية يف �أدوات التقومي من �صدق وثبات ومو�ضوعية.

0.84

3.60

% 72

كبرية

املجموع الكلي

0.61

3.6

% 72

كبرية

ُيح�سن الإ�رشاف التطوري من قدرة املعلم على بناء خطط تن�سجم وخمرجات املنهاج.
الفقرة

3.60

االنحراف املتو�سط

ُي�ساعد الإ�رشاف التطوري املعلمني على اختيار الأن�شطة التعليمية املرتبطة بالدرو�س املختلفة ،الأمر الذي ينعك�س على
�أدائهم التدري�سي.
ُيطور املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري توظيف م�صادر املعرفة املتاحة (يف املجتمع واملدر�سة) يف ت�صميم اخلطط
التدري�سية.
ُيوفر الإ�رشاف الرتبوي التطوري مناذج متنوعة من اخلطط التدري�سية النموذجية ،الأمر الذي يعك�س �إيجاب ًا يف قدرته على
�إعداد اخلطط التدري�سية.
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دور استخدام اإلشراف التربوي التطوري في حتسني ممارسات التدريس
لدى املعلمني في محافظة رام اهلل والبيرة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم

د .باسم محمد شلش

من اجلدول( )4يت�ضح �أن من الأ�سباب التي جعلت ا�ستجابات
املعلمني كبرية على م�ستوى جمال ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي
التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س املتعلقة مبمار�سات
التخطيط لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبريةّ � ،أن الإ�رشاف
التطوري من وجهة نظر املعلمني ي�ساعد املعلم من خالل بناء خطط
يومية وف�صلية تن�سجم و�أمناط تعلم الطلبة املختلفة ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي املتعلق بهذه الفقرة ( ،)3.72كما �أنه ُي�ساعد على
بناء على عملية التقومي ،وبلغ
تقييم خطط فردي؛ لتح�سني التعلم ً
املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة ( .)3.65ويلعب التخطيط دوراً يف
اختيار الأن�شطة التعليمية املرتبطة بالدرو�س املختلفة ،الأمر الذي
ينعك�س على �أداء املعلم التدري�سي ،ويت�ضح ذلك يف تبني املعلمني
الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري خطة تركز على طرائق التدري�س
املالئمة للمواقف التعليمية ،وبلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة
( ،)3.62وبذلك تت�صف اخلطة باملرونة وقابلية التعديل ح�سب
املوقف التعليمي ،الأمر الذي ُيح�سن من قدرة املعلم على بناء خطط
تن�سجم وخمرجات املنهاج ،وتنظيم عنا�رص التدري�س ب�شكل مت�سل�سل
يف اخلطة التدري�سية .وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة
ال�شديفات ( ،)2005ودرا�سة �أبو �شملة ( ،)2009ودرا�سة اللوح
( ،)2012ودرا�سة �شل�ش ( )2016وغريهم ،واختلفت مع نتيجة
درا�سة املبي�ض ( )2014و( ،)Tadel) (2014حيث �أجمعت هذه
الدرا�سات على �أهمية دور الإ�رشاف الرتبوي يف حت�سني املهارات
التدري�سية لدى املعلمني ،خا�صة يف جمال طرق التدري�س كما يف
درا�سة ال�شديفات (، )2005ويف جمال التخطيط كما يف درا�سة (�أبو
�شملة) ( )2009واملجاالت ككل كما يف درا�سة اللوح (،)2012
واتفقت كذلك على �أهمية الإ�رشاف الرتبوي ب�شكل عام على النمو
املهني لدى املعلمني كما يف درا�سة �شل�ش وحرز اهلل ( ،)2016بينما
كانت درجة ا�ستجابة الإ�رشاف الرتبوي متو�سطة كما يف درا�سة
املبي�ض ( ،)2014وكان دور اال�رشاف الرتبوي يف درا�سة تادل
(� )2014ضعيفا .ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن الإ�رشاف التطوري
مل يوفر ب�شكل كبري مناذج اخلطط التدري�سية النموذجية التي ح�صل
البند املتعلق بها على متو�سط ح�سابي ن�سبته (� )67%أي بدرجة
ا�ستجابة متو�سطة ،ويرى الباحث �أن �سبب ذلك قد يعود �إىل ق�رص
الفرتة التي طبق فيها الإ�رشاف التطوري يف فل�سطني� ،إذ مت البدء
با�ستخدامه يف العام الدرا�سي  ،2017/ 2016كما يرى الباحث
�أن تطبيق هذا النوع من الإ�رشاف الرتبوي يحتاج اىل �إعداد املعلمني
وامل�رشفني الرتبويني �إعداداً جيداً.
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أي�ض ًا �أن املتو�سط احل�سابي
ال�ستجابات املعلمني فيما يتعلق باملجال الثاين ككل (املمار�سات
املتعلقة بطرق التدري�س) قد بلغ ( )3.66كما جاءت جميع فقرات هذا
املجال بدرجة كبرية ،حيث تراوحت بني ( )3.42-3.67با�ستثناء
فقرة واحدة وهي التي تتعلق بـ ( يمُ كن الإ�رشاف التطوري املعلمني
من ربط التعلم ببيئة الطالب املدر�سية)� ،أي �أن درجة ا�ستجابة
ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س
املتعلقة بطرق التدري�س لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية
كانت كبرية ،ويت�ضح ذلك من خالل توظيف املعلمني الذين خ�ضعوا
للإ�رشاف التطوري لتكنولوجيا التعليم واالت�صاالت يف تعليم
الطلبة .وبلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الققرة ( ،)3.69حيث يبقى
الطلبة مواكبني للتطور العلمي والتكنولوجي ،وال يكتفي املعلمون
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بذلك ،حيث ُيح�سن الإ�رشاف التطوري ربط التعلم اجلديد بالتعلم
ال�سابق للمتعلم،وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة (،)3.56
والذي ُي�ساعد يف هذا التطوير ا�ستخدام الو�سائط التعليمية مبا
يتالءم مع املوقف التعليمي ،وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة
( )،3.65حيث ينوع املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف التطوري يف
�أ�ساليب التدري�س مبا يتنا�سب مع املفاهيم العلمية ،الأمر الذي ينمي
ممار�ساتهم التدري�سية ،وبلغ املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة (.)3.66
وهذا ينعك�س على �أداء الطلبة بحيث ي�شاركون يف تطوير م�صادر
تعلم متنوعة حتقق �أهداف املنهاج ،وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه
الفقرة (.)3.62
ويرى الباحث �أن ذلك قد يعود �إىل اجلهود املبذولة يف
املدار�س التي طُ بق فيها الإ�رشاف الرتبوي التطوري ،حيث يعمل
اجلميع وبجهود جماعية لإجناح هذه التجربة؛ ملا لها من دور
كبري يف حت�سني املهارات التدري�سية عند املعلمني،وذلك من خالل
اختيارهم لطرق تدري�س حديثة تتنا�سب واملناهج اجلديدة والنه�ضة
التكنولوجية الكبرية ،ويرى الباحث �أن بند توظيف تكنولوجيا
التعليم واالت�صاالت يف التعليم الذي ح�صل على ن�سبة ( )% 74يعود
�إىل �سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم يف تبني املدر�سة االلكرتونية التي
طبقت يف كثري من مدار�س حمافظة رام اهلل والبرية .وبذلك اتفقت
الدرا�سة مع درا�سة ال�شديفات ( )2005من حيث �أهمية الإ�رشاف
الرتبوي يف حت�سني مهارات املعلمني يف جمال طرق التدري�س ،كما
اتفقت مع درا�سة �أبو �شملة ( )2009يف دور الإ�رشاف الرتبوي يف
حت�سني مهارات املعلمني يف جمال التخطيط ،بينما مل تتوافق نتائج
هذه الدرا�سة مع درا�سة �شل�ش وحرز اهلل ( ،)2016حيث كان دور
الإ�رشاف الرتبوي فيها يف تطوير الأداء املهني للمعلمني متو�سطاً،
واختلفت كلي ًا مع درا�سة تادل ( )2014التي كان فيها دور الإ�رشاف
الرتبوي يف حت�سني مهارات التدري�س �ضعيفاً.
وفيما يتعلق باملجال الثالث (املمار�سات املتعلقة بالتقومي)
فيت�ضح من اجلدول �أعاله �أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات املعلمني
قد بلغ ( ،)3.65وحازت جميع فقرات هذا املجال على درجة كبرية
ومبتو�سط ح�سابي تراوح بني ( ،)3.69 - 3.46با�ستثناء الفقرة
املتعلقة مبدى �إ�سهام الإ�رشاف التطوري يف تزويد املعلمني القدرة
على ت�شخي�ص نواحي الق�صور يف طرائق التدري�س يف �ضوء نتائج
التقومي� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لها ( )3.46وبن�سبة مئوية
 % 69ودرجة ا�ستجابة متو�سطة .وهذا يعني �أن درجة ا�ستجابة
ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س
املتعلقة بالتقومي لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية كان له
دور �إيجابي كبري ،ويت�ضح ذلك من خالل ربط الإ�رشاف التطوري
للأهداف التعليمية بعملية التقومي ،وبلغ املتو�سط احل�سابي لهذه
الفقرة ( ،)3.69كما �أن الإ�رشاف الرتبوي التطوري يزيد من قدرة
املعلمني على ا�ستخدام التقومي امل�ستمر ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
لهذه الفقرة ( ،)3.65وي�سهم الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف توجيه
املعلم للإملام ب�أ�ساليب التقومي املختلفة وا�ستخدامها ،وبلغ
املتو�سط احل�سابي لهذه الفقرة ( ،)3.65ما ُيوفر الأ�ساليب العملية
يف �أدوات التقومي من �صدق وثبات ومو�ضوعية ،وهذا ينعك�س على
قدرات املعلم يف �إعداد �أ�سئلة تتنا�سب مع قدرات الطلبة التعليمية،
وا�ستخدام الأ�سئلة ذات امل�ستويات املتنوعة ،الأمر الذي ي�ساعده يف
ثم ُيزود املعلم
مناق�شة نتائج االختبارات (حتلي ًال وتف�سرياً) ،ومن ّ
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�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لدور ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية للمجال الثاين (املمار�سات املتعلقة بطرق
التدري�س) وللدرجة الكلية جلميع الفقرات باختالف اجلن�س.
يف حني يت�ضح وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05لدور ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف
حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف حمافظة رام اهلل
والبرية للمجال الأول( املمار�سات املتعلقة بالتخطيط) ،وللمجال
الثالث (املمار�سات املتعلقة بالتقومي) باختالف متغري اجلن�س،
وذلك ل�صالح املعلمني الذكور .ويرى الباحث �أنه قد يكون لن�سبة
الذكور الذين �شاركوا يف عينة الدرا�سة والبالغة � 34%أثر يف ميل
النتيجة ل�صاحلهم يف �أثر متغري اجلن�س ،وبذلك اتفقت الدرا�سة يف
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا لأثر متغري اجلن�س مع درا�سة �شل�ش،
وحرز اهلل ( ،)2016حيث �أظهرت وجود فروق دالة اح�صائي ًا الثر
متغري اجلن�س ،مع االختالف يف �أن الفروق كانت ل�صالح الإناث،
كما اختلفت الدرا�سة مع درا�سة اللوح ( )2012ودرا�سة املبي�ض
( )2014حيث مل تظهر فروق دالة اح�صائ ًا الثر متغري اجلن�س.
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لدور ا�ستخدام
الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى
املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية للمجاالت الثالثة ،وعلى
الدرجة الكلية جلميع الفقرات باختالف �سنوات اخلربة.
احل�سابية
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخرج الباحث املتو�سطات
ّ
للدرجة الكلية للأداة ككل واملجاالت الثالثة بح�سب متغري �سنوات
اخلربة ،واجلدول ( )6يبني ذلك:

ب�آليات التغذية الراجعة الالزمة للطلبة.
وح�صل بند ربط الأهداف التعليمية بعملية التقومي على
متو�سط ح�سابي قدره ( )3.69وبن�سبة مئوية  % 74وبدرجة
ا�ستجابة كبرية .وهذا يعني جناح الإ�رشاف التطوري يف حقل
التقومي كونه عملية م�ستمرة وناجحة .وبذلك اتفقت هذه الدرا�سة
مع درا�سة كل من ال�شديفات ( ،)2005ودرا�سة (�أبو �شملة) ()2009
،ودرا�سة اللوح ( )2012التي �أجمعت على �أن دور الإ�رشاف الرتبوي
يف حت�سني ممار�سات املعلمني التدري�سية يف جمال التقومي كان
كبرياً ،واختلفت كلي ًا مع درا�سة تادل ( )2014التي جاء فيها دور
الإ�رشاف الرتبوي يف حت�سني مهارات املعلمني يف جميع احلاالت
كان �ضعيفاً.
ثانيا :النتائج املتعلقة بالفرضيات
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α =0.05يف ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة لدرجة ا�ستجابة ا�ستخدام الإ�رشاف الرتبوي التطوري
يف حت�سني ممار�ساتهم التدري�سية ُتعزى �إىل متغري اجلن�س.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)(  (�Indepen
 )dent t-testملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق للمجاالت الثالثة،
وعلى الدرجة الكلية جلميع فقرات الأداة تبع ًا ملتغري اجلن�س .كما
يو�ضحه اجلدول ( )5التايل:
الجدول ()5
يظهر نتائج اختبار (ت) ( )Independent t-testلمجموعتين مستقلتين لقياس
المتوسطات تبعاً لمتغير الجنس

ذكر
املجاالت
املمار�سات
املتعلقة
بالتخطيط
املمار�سات
املتعلقة
بطرق
التدري�س
املمار�سات
املتعلقة
بالتقومي
الدرجة
الكلية

الجدول ()6

�أنثى
(ت)

يبين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألبعاد الثالثة والمعدل العام تبعاً لمتغير سنوات
الخبرة

الداللة*

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

3.72

0.40

3.50

0.63

0.04 2.13

3.74

0.59

3.61

0.96

0.43 0.80

3.73

0.50

3.47

0.73

0.04 2.11

3.73

0.44

3.52

0.68

0.07 1.82

� 5سنوات من � 10 10 - 6سنوات
ف�أكرث
�سنوات
ف�أقل

املجاالت
املمار�سات املتعلقة بالتخطيط

3.62

3.44

3.71

املمار�سات املتعلقة بطرق التدري�س

3.74

3.51

3.75

املمار�سات املتعلقة بالتقومي

3.50

3.49

3.68

3.62

3.48

3.71

الدرجة الكلية

وا�ستخدام حتليل التباين الأحادي (،)ONE WAY ANOVA
ال�ستخراج داللة الفروق للدرجة الكلية للمجاالت الثالثة والدرجة
الكلية جلميع الفقرات تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة عند العينة،
واجلدول ( )7يبني ذلك.

يت�ضح من اجلدول ( )5ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة

الجدول ()7
يظهر نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ONE WAY ANOVAلألبعاد الثالثة والمعدل العام تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

املجاالت

املمار�سات املتعلقة بالتخطيط

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

1.65

2

0.82

داخل املجموعات

37.36

121

املجموع

39.01

123

2.66
0.31
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م�ستوى الداللة*

0.07
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املجاالت
املمار�سات املتعلقة بطرق
التدري�س

املمار�سات املتعلقة بالتقومي

جميع الفقرات

د .باسم محمد شلش

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

1.72

2

0.86

داخل املجموعات

85.64

121

املجموع

87.36

123

بني املجموعات

0.94

2

داخل املجموعات

53.79

121

املجموع

54.72

123

بني املجموعات

1.22

2

داخل املجموعات

44.92

121

املجموع

46.14

123

يت�ضح من اجلدول ( )7ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لدور ا�ستخدام الإ�رشاف
الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية للمجاالت الثالثة ،وعلى الدرجة الكلية
جلميع الفقرات باختالف �سنوات اخلربة .ويرى الباحث �أن ذلك
قد يعود �إىل الدورات التدريبية التي خ�ضع لها جميع املعلمني
الذين �شاركوا يف برنامج الإ�رشاف التطوري ،و�إىل ت�شابه البيئة
املدر�سية يف معظم املدار�س الفل�سطينية احلكومية ،وبذلك
اتفقت الدرا�سة مع درا�سة تادل ( )2014ودرا�سة �شل�ش وجرز
اهلل ( )2016حيث مل يكن هناك �أثر ملتغري اخلربة يف ا�ستجابات
املعلمني ،بينما اختلفت مع درا�سة اللوح ( )2012والتي �أظهرت

0.71

ف

1.21

م�ستوى الداللة*

0.30

0.47
0.35

0.45

0.20

0.61

النتائج فيها وجود فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لدور ا�ستخدام
الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى
املعلمني يف حمافظة رام اهلل والبرية للمجاالت الثالثة ،وعلى
الدرجة الكلية جلميع الفقرات باختالف متغري التخ�ص�ص.
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت)(  (�Indepen
 )dent t-testملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق لأداة الدرا�سة تبع ًا
ملتغري التخ�ص�ص .كما يو�ضحه اجلدول ( )8التايل:

الجدول ()8
يظهر اختبار (ت) ( )Independent t-testلمجموعتين مستقلتين لقياس المتوسطات تبعا لمتغير التخصص

علمي
املجاالت

�أدبي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

(ت)

الداللة*

املمار�سات املتعلقة بالتخطيط

3.58

0.49

3.58

0.61

-0.02

0.98

املمار�سات املتعلقة بطرق التدري�س

3.75

0.99

3.60

0.73

0.93

0.35

املمار�سات املتعلقة بالتقومي

3.49

0.60

3.61

0.71

-1.01

0.32

الدرجة الكلية

3.60

0.56

3.60

0.65

-0.02

0.99

يت�ضح من اجلدول ( )8ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة

�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05لدور ا�ستخدام الإ�رشاف خالصة بأهم النتائج والتوصيات:

الرتبوي التطوري يف حت�سني ممار�سات التدري�س لدى املعلمني يف
حمافظة رام اهلل والبرية للمجاالت الثالثة ،وعلى الدرجة الكلية
جلميع الفقرات باختالف متغري التخ�ص�ص .ومتتاز هذه الدرا�سة
بانفرادها باختيار متغري جمال التخ�ص�ص ،حيث اعتقد الباحث �أنه
قد يكون ملجال التخ�ص�ص (علمي� ،أدبي) �أثر ال�ستجابات املعلمني
وذلك من واقع عمله يف املجال الرتبوي� ،إال �أن النتائج �أظهرت
عك�س اعتقاده يف عدم وجود الفروق بني التخ�ص�ص العلمي والأدبي
للمعلمني يف هذه الدرا�سة.
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�أكدت نتائج هذه الدرا�سة �أن الإ�رشاف الرتبوي التطوري له
دور كبري يف حت�سني ممار�سات املعلمني التدري�سية وعلى جماالت
الدرا�سة الثالث (التخطيط ،طرق التدري�س ،والتقومي) حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي ( )3.6وبدرجة تقدير كبرية ،وجاء يف املرتبة
االوىل املجال املتعلق بطرق التدري�س ومبتو�سط ح�سابي (،)3.66
وكانت الفقرة املتعلقة (يوظف املعلمون الذين خ�ضعوا للإ�رشاف
التطوري تكنولوجيا التعليم واالت�صاالت يف تعليم الطلبة) يف املرتبة
االوىل ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.69وجاءت يف املرتبة االخرية يف
هذا املجال (ميكن الإ�رشاف التطوري املعلمني من ربط التعلم ببيئة
الطالب املدر�سية) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.42وجاء املجال املتعلق
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بالتخطيط يف املرتبة الثانية ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.58وكانت
الفقرة املتعلقة (بقدرة الإ�رشاف التطوري على حت�سني بناء خطط
يومية وف�صلية تن�سجم و�أمناط تعلم الطلبة املختلفة لدى املعلمني)
يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.72وجاءت الفقرة املتعلقة
"مبدى توفري الإ�رشاف الرتبوي التطوري مناذج متنوعة من اخلطط
التدري�سية النموذجية التي تنعك�س ايجابا يف قدرة املعلم على �إعداد
اخلطط التدري�سية) يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي ()3.37
وبدرجة تقدير متو�سطة ،ويف املرتبة االخرية جاء املجال املتعلق
بالتقومي ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.56وكانت الفقرة (يعمل الإ�رشاف
التطوري على ربط الأهداف التعليمية بعملية التقومي) يف املرتبة
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي ( )3.69وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة
(يطور الإ�رشاف التطوري اخلربة يف ت�شخي�ص نواحي الق�صور يف
طرائق التدري�س يف �ضوء نتائج التقومي) ومبتو�سط ح�سابي (.)3.46
و�أظهرت نتائج الفر�ضية الأوىل املتعلقة باجلن�س عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة للدرجة الكلية ،وكذلك بالن�سبة
ملجال املمار�سات املتعلقة بطرق التدري�س ،بينما �أظهرت فروق ًا
دالة اح�صائي ًا يف جمال املمار�سات املتعلقة بالتخطيط وجمال
املمار�سات املتعلقة بالتقومي وذلك ل�صالح املعلمني الذكور ،بينما
�أظهرت النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية واملتعلقة مبتغري �سنوات
اخلربة عدم وجود فروق دالة اح�صائي ًا على الدرجة الكلية وعلى
جميع املجاالت ،و�أظهرت نتائج الفر�ضية الثالثة واملتعلقة مبتغري
التخ�ص�ص عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على الدرجة الكلية وعلى
جميع املجاالت.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد �أو�صى الباحث بـ:
1 .1عقد ور�شات عمل لتدريب املعلمني على �إعداد خططهم
التدري�سية يف �ضوء نتائج التقومي.
2 .2تعميم فكرة الإ�رشاف الرتبوي التطوري يف املدار�س
الفل�سطينية ،والعمل على تقومي التجربة با�ستمرار.
�3 .3رضورة تركيز الإ�رشاف الرتبوي على ربط التعلم ببيئة
الطالب املدر�سية.
�4 .4رضورة تركيز الإ�رشاف الرتبوي على معاجلة نواحي
الق�صور يف طرائق التدري�س.
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