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 الةس  ص الر  ل  ستخمأ 
 

ف التربوي التطّوري في مدارس شراإلى تحديد واقع تطبيق اإل الدراسة  هدفت  هدف الدراسة:
 .ونروا" بمحافظات غزة وسبل تحسينه"األ

اإلشراف  استبانةجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها باستخدام تم اإل أداة الدراسة:
 .التطّوري من إعداد الباحثة

( معّلمة من 167( معّلًما و)165( فرًدا، منهم )332تم اختيار عينة مقدارها ) عينة الدراسة:
 .المجتمع األصلي، وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية طبقية

الوصفي التحليلي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة الباحثة المنهج اعتمدت  :منهج الدراسة
 .لمالءمته لموضوع وأهداف الدراسة

 :أهم نتائج الدراسة
وكذلك الدرجة  بجميع أبعادهأظهرت النتائج أن درجة تطبيق اإلشراف التربوي التطّوري 

 (≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة كما أظهرت ، مرتفعة ،الكلية
عد اإلشراف بين متوسط استجابات عينة الدراسة )المعلمين( ت عزى لمتغير المنطقة التعليمية في ب  

 ووجودالتربوي التطّوري غير المباشر وكذلك الدرجة الكلية لإلشراف التربوي التطّوري بشكل عام، 
ري ري المباشر واإلشراف التربوي التطوّ عدي اإلشراف التربوي التطوّ ائية في ب  فروق ذات داللة إحص

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عدم وجودو ة، يالتشاركي لصالح منطقة رفح التعليم
(≤ 0.05) بين متوسطي درجات استجابة أفراد عينة الدراسة )المعلمين( في اإلشراف التربوي ،
ا للنوع االجتماعي، والمؤهل األكاديمي، والتخصص وسنوات اده ودرجته الكلية تبعً التطّوري بأبع

 الخبرة.
 أهم توصيات الدراسة:

تحسين ل لمقترحها الذي يهدف دائرة التربية والتعليم في األونرواي تبنّ أوصت الباحثة بأهمية 
لتحرر القدرات واإلبداعات في  في اإلشراف التربوي جديدةي مفاهيم ري، وتبنّ سبل اإلشراف التطوّ 

توجيه البرامج واألنشطة ية، وأهمية المستقبل ربيةتالالمدارس نحو المشاركة الفاعلة لتنفيذ أهداف 
من الرؤى الوطنية والعالمية للقرن  هاقنطالباتتميز  بحيثالمدرسية التعليمية والمقررات التربوية 

م في لى تطوير دور كل من المشرف والمعلّ البرامج عالحادي والعشرين، ويجب أن تعمل هذه 
الحديثة والجديدة  لطرق واستراتيجيات اإلشراف امصدرً  المشرف يكونأن  ، وأهميةالعملية التعليمية

 إلى مصادر المعرفة المفيدة. المعلمينرشاد إعلى  ا، ويكون قادرً معلمينلل
  



 ه  

Abstract 
 
Objective of the study: The study aimed to determine the reality of the application of 

developmental educational supervision in UNRWA schools in Gaza governorates and 

how to improve it. 

Study Tool: The study questions were answered and the hypotheses were verified using 

the questionnaire developed by the researcher. 

Study sample: A sample of (332) individuals were selected, of which (165) male 

teachers and (167) female teachers from the original community, the sample was 

selected in a stratified random manner. 

Research Methodology: The researcher adopted the descriptive analytical approach to 

study the relationship between the variables of the study to suit its relevance to the 

subject and objectives of the study. 

Main results of the study: 

The results showed that the degree of application of the developmental 

educational supervision in all its dimensions as well as the total score is high, and also 

showed that there are no statistically significant differences at the level of significance 

(≤ 0.05) between the average responses of the study sample (teachers) attributable to 

the educational zone variable in the indirect developmental educational supervision. As 

well as the overall degree of developmental educational supervision in general, and the 

presence of statistically significant differences in the dimensions of direct 

developmental educational supervision and participatory developmental educational 

supervision for the benefit of Rafah education, and the absence of statistically 

significant differences at the level of significance (≤ 0.05), between the average scores 

of response The study sample members (teachers) in the supervision of the educational 

and developmental dimensions college degree depending on the type of social, 

academic qualification, specialization and years of experience. 

The most important recommendations of the study: 

The researcher recommended the importance of adopting the UNRWA 

Department of Education for its proposed vision to improve the means of evolutionary 

supervision, and the adoption of new concepts in educational supervision to free the 

capabilities and creativity in schools towards active participation in the implementation 

of future education goals, and the importance of directing school educational programs 

and activities and curricula so as to be based on the national visions These programs 

should develop the role of the supervisor and teacher in the educational process, and the 

importance of the supervisor to be a source of methods and strategies of modern 

supervision and new teachers And be able to guide teachers to useful sources of 

knowledge. 
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  ُر أَْو يَْخَشى  فَقُوََل لَهُ قَْوَلا لَّيِّناا لََّعلَّهُ يَتََذكَّ
 (44آية , طهسورة )
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ه  د ا ءـــــــــــا ل 
 

لق روح إلى   رحمه اهلل والديالكريم، صاحب الفضل الكبير ... من علمني الخ 

 حفظها اهلل ..... أميي أسمى معاني العطاءإلى من زرعت في قلب

 ... أخواتي في حياتيود طفولتي وسندي إلى ور 

 إلى أزاهير مملكتي ... زوجي وأوالدي

 إلى أساتذتي األفاضل

 إلى زمالئي

 أهدي هذا العمل
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 وتقديرشكٌر 

 
مامه له المرس   على سيده  والسالم   العالمين والصالة   ربه  هلله  الحمد    نا محمد  المتقين سيده  ين وا 

 أجمعين:ه وعلى آله وصحب  
" :ه الكريمجالله في كتابه  جلّ  اهلل   يقول   كأر  ن ع م ت ك  ن ي أ ن  أ ش  ز ع  ق ال  ر ب  أ و  آية  )سورة النمل، "و 

"عليه السالم  ويقول الحبيب   ،(19 ل  ج  كأر الل ه  ع ز  و  كأر الن اس  ل م  ي ش   .)رواه الترمذي( "م ن  ل م  ي ش 
 ماجستير على درجةه  للحصوله  العمله  اهذ نجاز  إلي  ر  بدايًة أحمده  سبحانه وتعالى أن يس  

 نجازه إمن ساهم في  لكله  والتقديره  الشكره جزيله ب أتقدم   ني أنْ وي سر   "إدارة تربوية تخصص"التربية 
 في اإلشرافه  تهوتوجيها دهعلى جه ناجي رجب سكرالدكتور سعادةه  بالشكره  وأخص   ،هذا العمل
سأله تبارك وتعالى أن يبارك  إنجازهها، وأفي  واألبرز   األساسي   ر  الدوْ  حيث كان له ،ه الرسالةعلى هذ

 بموفوره الصحةه والعافية. ي متع هله في ع مرههه في طاعتهه وأن 
نائب رئيس سلمان  إبراهيم محمد سعادةه األستاذه الدكتور من لكل   الجزيله  بالشكره  كما أتقدم  

نبيل الدكتور وسعادةه  ،فيها وأستاذ أصول التربية للدراسات العليا والبحث العلمياألقصى جامعة 
دارة الجودة أصول التربيةأستاذ  الصالحي بالجامعات الفلسطينية وأحد القيادات التربوية في  وا 

لهما موفور  الصحةه  ، متمنيةهذه الرسالة ال بمناقشةه ن تفض  يْ ذ  للوا ،مدارس وكالة الغوث الدولية
 والعافية.

 والعلماء، العلمه  حاضنةه  الشامخ، امتناني لهذا الصرحه  عن عظيمه  عبر  كما يسعدني أن أ  
 الجامعةه  رئيس  القائم بأعمال  والعاملين فيها وعلى رأسهم السيد   األساتذةه  ولجميعه  القصى جامعة  

سعادة   الدراسات العليا والبحث العلمي عميد   والسيد   أيمن محمود صبح الدكتورسعادة  األستاذ 
  .اهه مه وتقد   الجامعةه  قيه لر   من جهد   نهعلى ما يبذلو  محمد إبراهيم سلماناألستاذ الدكتور 
، أو معونة   سواء بتوجيه  ه الدراسةه هذ الذين ساهموا في إنجاحه  السادةه  جميع   أشكر  كما 

الذين  المعلمينوكذلك أشكر  القياس، اةأد في تحكيمه  لوا بالمعاونةه الذين تفضّ  األساتذةه وأخص بالذكر 
 عليهم وأتمنى لهم التوفيق. دراسةه ال أدواته  تم تطبيق  
 
 

 الباحثة/                                                              
 سمر عبد الرزاق محمد الحاج

 
 



 ط  

 اتي  و  ت  ح  س المأ ر  ه  ف  
 الصفحة الموضوع

 ن -ب الصفحات التمهيدية
 ................................................................... ب .....إقرار 
  ج ....على أطروحة ماجستير .....................................نتيجة الحكم 
 د ..ص الرسالة .........................................................ستخلم 
 Abstract ................................................................. هـ 
 و ................................................................ اآلية القرآنية 
 ز ....................................................................... إهداء 
 ح ................................................................. شكر وتقدير 
 ط ............................................................ فهرس المحتويات 
 ل ................................................................ قائمة الجداول 
 ............................................................... ن قائمة األشكال 
  ن ...............................................................قائمة المالحق 

 10  -1 الطار العام للدراسةالفصل الول: 
  3 .......................................................................مقدمة 
  6 ..................................................... وتساؤالتهامشكلة الدراسة 
 7 ............................................................. فرضيات الدراسة 
 7 ............................................................... أهداف الدراسة 
 7 ................................................................ أهمية الدراسة 
 8 ...................................................... الدراسة وأدواتها يةمنهج 
  9 ................................................................حدود الدراسة 
 9 .......................................................... مصطلحات الدراسة 

 94 -11 الطار النظريالفصل الثاني: 
 13 ....................................................................... تمهيد 

 14 .......................................... شراف التربويالطار المفاهيمي لإلأولا: 
 14 ................................................. نشأة وتّطور اإلشراف التربوي 
 17 ....................................................... مفهوم اإلشراف التربوي 



 ي  

 20 ..................................................... تعريف اإلشراف التربوي 
 22 .................................................... نظريات اإلشراف التربوي 
 24 ....................................................... أهمية اإلشراف التربوي 
 25 ..................................................... أهداف اإلشراف التربوي 
 27 .................................................. خصائص اإلشراف التربوي 
 29 ..................................................... مباديء اإلشراف التربوي 
  31 ....................................................مكونات اإلشراف التربوي 
 32 ................ أساليب اإلشراف التربوي الحديثة .. أنواعها ومميزاتها وأهدافها 
 .............................................. 33 أسس اختيار األسلوب اإلشرافي 
 49 ....................................................... اإلشراف التربوي ماطأن 
 56 ..................................................... وظائف اإلشراف التربوي 
 61 ..................................................... مبررات اإلشراف التربوي 
  61 ............................. مخرجات التعليمدور اإلشراف التربوي في تطوير 
 62 ............................................... أسس اإلشراف التربوي الحديث 
 63 ......................................... مقومات القيادة اإلشرافية ومسئولياتها 

 64 المشرف التربوي
 64 ...................................................... تعريف المشرف التروي 
 64 ...................................................... كفايات المشرف التربوي 
 65 ........................................ المرغِّب في المهنة التربوي المشرف 
 66 التربوي التطّوريإلشراف الطار المفاهيمي لثانياا: 
 66 ....................................................................... تمهيد 
 66 ............................................... نشأة اإلشراف التربوي التطّوري 
  67 ..................................... التطّوريالتربوي األسس الفكرية لإلشراف 
 68 .............................................. التطّوري التربوي مفهوم اإلشراف 
 69 .................................... التطّوري التربوي األسس الفلسفية لإلشراف 
 69 ............................................. التطّوري التربوي تعريف اإلشراف 
 70 .......................... التطّوري )محاور االستبانة( التربوي اإلشراف ساليبأ 
 75 ......... عالقة أساليب اإلشراف التربوي التطّوري بالتفكير التجريدي للمعلم 
  77 ............................................. التطّوريالتربوي أهداف اإلشراف 



 ك  

 78 ............................................ التطّوري التربوي مميزات اإلشراف 
 80 ............................................. التطّوري التربوي مراحل اإلشراف 
 82 ....................................... التحديات التي تواجه اإلشراف التطّوري 
 84 الشراف التربوي في فلسطينثالثاا: 
 87 في مدارس الونرواالشراف التربوي : رابعاا

 91 والمعلم التربوي خامساا: العالقة بين المشرف
 108 -96 الدراسات السابقة: الفصل الثالث

 97 ........................................................................ تمهيد 
 97 ............................................................. الدراسات العربية 
 104 ............................................................ الدراسات األجنبية 
 107 ............................................... الدراسات السابقة التعقيب على 

جراءاتهاالفصل الرابع:   121 -109 منهجية الدراسة وا 
 111 ....................................................................... تمهيد 
 111 ............................................................... منهج الدراسة 
 111 .............................................................. مجتمع الدراسة 
 112 ................................................................ عينة الدراسة 
 113 .................................................................. الدراسة أداة 
 114 ............................................................. الدراسة إجراءات 
 115 .............................................................. صدق االستبانة 
 118 ............................................................... ثبات االستبانة 
 120 ......................................................... اإلحصائية ساليباأل 

 145 -122 نتائج الدراسةالفصل الخامس: 
 124 ....................................................................... تمهيد 
 124 ....................................................... نتائج الدراسة الميدانية 
 125 ............................................ نتائج اإلجابة على تساؤل الدراسة 
  131 .................................................... الفرض األولالتحقق من 
 134 .................................................... التحقق من الفرض الثاني 
 135 .................................................... التحقق من الفرض الثالث 
 136 ..................................................... التحقق من الفرض الرابع 



 ل  

 137 .................................................. التحقق من الفرض الخامس 
 139 .............................................................. خالصة النتائج 
  140 في مدارس األونروا اإلشراف التربوي التطّوريالسب ل المقترحة لتحسين استخدام 
 144 ............................................................. توصيات الدراسة 
  145 ............................................................. مقترحةدراسات 
  146 ..................................................................... المراجع 
  158 .................................................................... المالحق 
  170 ............................................................. ملخص الدراسة 

 
 قائمة الجداول

 رقم الصفحة السما رقمال
 75 ......................... الفروق األساسية ألساليب اإلشراف التربوي التطّوري 2.1
 111 ........................... توزيع أفراد مجتمع الدراسة على مناطقهم التعليمية 4.2
 112 ......................................توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  4.3
 113 ...............................متغيراتهم الديموغرافيةتوزيع أفراد العينة حسب  4.4
 114 ..................... كل بعد بالنسبة لالستبانة لعباراتتوضيح النسبة المئوية  4.5
 115 .............................................. الصدق الذاتي ألبعاد االستبانة 4.6
 116 ...... ودرجة الب عد الذي تنتمي إليه عبارةمعامالت االرتباط بين درجة كل قيم  4.7
 117 .... معامالت االرتباط بين األبعاد بعضها ببعض وكذلك مع الدرجة الكليةقيم  4.8
 118 .................. مع درجة االستبانة الكلية عبارةمعامل ارتباط درجة كل قيم  4.9
 119 بطريقة حساب قيمة معامل آلفا كرونباخ ........ معامالت ثبات االستبانةقيم  4.10
 119 ........ معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد االستبانة بطريقة التجزئة النصفيةقيم  4.11
 120 ................................ لالستبانة توزيع أرقام عبارات الصورة النهائية 4.12
 124 ..................................................... تدريج ليكرت الخماسي 5.13
 125 ......... ا لقيم المتوسطات الحسابيةمعيار األوزان النسبية ومستوى الدرجة وفقً  5.14

5.15 
 انةاألوزان النسبية ألبعاد االستبالمعيارية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 125 ............................................................. والدرجة الكلية

 127 عباراتمن  عبارة واالنحراف المعياري لكلالحسابي المتوسط الوزن النسبي و  5.16



 م  

 .......................................... اإلشراف التربوي التطّوري المباشر

 عباراتمن  عبارة لكل المعياري واالنحراف سط الحسابيالمتو الوزن النسبي و  5.17
 ....................................... اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي

128 

 عباراتمن  عبارة لكل المعياري واالنحراف سط الحسابيالمتو الوزن النسبي و  5.18
 ..................................... اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر

130 

5.19 
درجات  اتمتوسط عن للكشف (ANOVA) ائج تحليل التباين األحادينت

ألسلوب  تقديرهم لمستوى تطبيق المشرفين التربويين في معلمي مدارس األونروا
 ........................... للمنطقة التعليمية اتبعً  التطّوري التربوي اإلشراف

132 

5.20 
 اتبعً  التطّوريالتربوي اإلشراف الفروق في  مصدراختبار شيفيه للكشف عن 

 133 .......................................................... للمنطقة التعليمية

5.21 
اإلشراف التربوي التطّوري المباشر اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في 

 133 ..................................................... للمنطقة التعليمية اتبعً 

5.22 
اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في 

 134 ...................................................... للمنطقة التعليمية اتبعً 

)الذكور  معلمي مدارس األونروا ي درجاتط  اختبار )ت( للفروق بين متوسه  5.23
 ...................................... التطّوري التربوي اإلشراففي واإلناث( 

135 

5.24 
)الحاملين  معلمي مدارس األونروا درجات اتاختبار )ت( للفروق بين متوسط

 التربوي اإلشراففي  لدرجة البكالوريوس والحاملين لدرجة الدراسات العليا(
 ................................................................... التطّوري

136 

5.25 
)ذوي  معلمي مدارس األونروا درجات اتاختبار )ت( للفروق بين متوسط

 ي ..التطّور  التربوي اإلشراففي  التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية(
137 

5.26 
معلمي مدارس درجات  اتمتوسط عن ائج تحليل التباين األحادي للكشفنت

 138 .................... لسنوات الخبرة اتبعً  التطّوري التربوي اإلشراففي  األونروا

5.27 
 اتبعً  التطّوري التربوي اإلشرافالفروق في  مصدراختبار شيفيه للكشف عن 

 139 لسنوات الخبرة ..............................................................

5.28 
اإلشراف التربوي التطّوري المباشر اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في 

 139 .......................................................سنوات الخبرة  اتبعً 

 
 



 ن  

 قائمة الشكال
 

 الصفحة االسم الرقم
2.1  68 التطّوري التربوي أساليب اإلشراف 
2.2  81 التطّوري التربوي مراحل اإلشراف 
2.3  88 تطّور مسميات المشرف التربوي في األونروا 

 
 قائمة المالحق

 الصفحة سمالا رقمال
1  160 (1)ملحق رقم  الصورة األولية لالستبانة 
2  165 (2ملحق رقم ) الصورة النهائية لالستبانة بدون أبعاد 
3  169 (3)ملحق رقم  قائمة بأسماء األساتذة المحكمين 



 1 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الول
Chapter One 

  

 



 2 

 لو  ال   لأ ص  الف  
 اسةر  العام للد   الطارأ 

 
 

  ّمةمقد 

 وتساؤلتها مشكلة الدراسة 

  ّات الدراسةفرضي 

 أهداف الدراسة 

 أهمية الدراسة 

 منهج الدراسة وأدواتها 

 حدود الدراسة 

 مصطلحات الدراسة 

 
 
 
 



 3 

 الفصل الول
 الطار العام للدراسة

 :ةم  قد  مأ 
 التربية على علماءه فرض مما يهائلة،  تكنولوجيةة و لميّ رات عه تطوّ هذه األيام  العالم   د  ه  شْ ي  

القوة  ن العملية التربويةكوْ ، لمواكبة هذا التطّور م والتعليمضرورة مضاعفة االهتمام بعمليتي التعلّ 
 ي أمام  لقي بمسؤولية التحدّ وهذا ي   ،ياة األمم والشعوب على مر العقودالمؤثرة، بل والحاسمة في ح

 م المتسارع.مواكبة هذا التقدّ لربية ويضعهم في مواجهة حقيقية القائمين على الت
رت لها العناية من ة في ميدان التربية التي توف  عتبر اإلدارة التربوية إحدى المجاالت الحيّ وت  

ال يتجزأ من  اإلشراف التربوي جزء   وحيث أن  جل النهوض بها، واالرتقاء بمستوى العاملين فيها، أ
واالتجاهات العلمية  راتمن النظريات والفلسفات اإلدارية، فالتطوّ  اإلدارة التربوية، فقد تأثر بكثير  

فهوم اإلشراف التربوي في م مباشر   تأثير  ، مما أدى إلى في مفهوم اإلدارة التربوية اأحدثت تغيرً 
 ومروره بمراحل متعددة منها التفتيش والتوجيه واإلشراف. اره عالميً وتطوّ 

نتظر منه أن أن اإلشراف التربوي هو أحد أركان العملية التربوية، حيث ي   وليس من شك  
في فلسطين بشكل عام  ش العملية التربوية منذ بداياتهار المنشود، فهو عايالتغيّ  على إحداثه  يعمل  

مفهوم اإلشراف التربوي  اانبثق عنه، عبر نقالت نوعية هامة ر  ، وتطوّ واألونروا بشكل خاص
يمي وتحسين مة تهدف إلى االعتناء بالموقف التعلنظ  باعتباره عملية قيادية ديموقراطية، تعاونية، م  

 .العوامل المؤثرة فيه
رات السياسية واالجتماعية التي بالتغيّ  االتربية متأثرً وي مع بداية وجود لقد نشأ اإلشراف الترب

عناه ممفهومه ب ر اإلشراف التربوي يرى أن  ، والمتتبع لتطوّ ا الحضارة خالل العصور المتعاقبةشهدته
، حيث نشأ اإلشراف التربوي افي التربية والتعليم إال حديثً  ف عليها اآلن لم يتبلورار  تع  وممارساته الم  

، حيث ن في الواليات المتحدة األمريكيةأشكاله في القرن السادس عشر في مدينة بوسطفي أول 
 ، فتمالمدارس من اآلباء لزيارة المدارس، ومراقبة أعمال المعلمين، ثم تزايدت أعداد   ت لجان  م  ظِّ ن  

بهذه  ن يقوم  ت القناعة بأ، إلى أن تولدّ نبمهام اإلشراف على المعلمي اتفريغ أحد المعلمين ليقوم جزئيً 
ه في التفتيش على أعمال   ، وقد مارس المدير  ن هو مدير التربية في المنطقةمعيّ  العملية شخص  
من  المدارس والمعلمين راقبةه ه في م  ال  ، حيث كان يمارس أعما على النواحي اإلداريةزً المعلمين، مركّ 

 ،محمودمن القرن العشرين ) تى الربع األولح اأجل ضبط عملية التعليم، وبقي هذا الشكل مستمرً 
1997 :12- 13).  

وتجديد  هنا دور المشرف التربوي كواحد من قيادات التربية القادرة على تطويره  ويبرز  
وهام  أساسي   التربوي كما أن دور المشرف ،عها إلى تحقيق المزيد من األهدافالعملية التربوية، ودف
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ثارة  دافعيتهم نحو النمو المهني، ولتنفيذ تطوير المنهاج لمساعدة المعلمين في تحسين أدائهم، وا 
امة من قبل المواطنين في ل الثقة العم في تحسين تعليم التالميذ ونيْ سهه األمر الذي ي   ،الدراسي
م، وتزويده ومن أهم أهداف اإلشراف التربوي الجديرة بالذكر، تنمية السلوك التربوي للمعلّ  ،المدارس

العالقات اإلنسانية، وتنمية القدرة على اإلبداع واالبتكار، ومساعدة  بالثقافة المناسبة لتحسين
المعلمين على رؤية غايات التربية وتحقيق الخبرة التربوية من خالل إدراك مشكالت التالميذ 

رق التربوية في الط وتحسين الظروف المدرسية والتشجيع على التجريب والبحث، والتعريف بأحدثه 
 .(2014حيفة الرأي األردنية، الشقيرات: )ص التعليم والتقييم

 هي لإلشراف التربوي األولى المهمة نأ إذ ،ًرا ملموًساالتربوي تطوّ  اإلشراف   د  هه لقد ش  و 
 .(223: 2004 أدائه )البابطين، مستوى وتحسين وتنميتها، المعلم قدرات تطوير

 وكذلك الالزمة، بالخبرات وتزويده تواجهه، التي المشكالت حل في مساعدتهباإلضافة ل
 في وتوظيفها والمواهب، القدرات تلك إلظهار الفرصة وتهيئة ومواهبه، مقدرات المعلّ  اكتشاف
 (.23: 2009 بها )الحارثي، قيوالر   والتربوية ية التعليميةالعمل تطوير

ومما الشك فيه أن المفهوم التقليدي لإلشراف التربوي، والممارسات الكالسيكية ال تتناغم 
، وال يمكن العولمةمع التسارع الكبير في المعارف وأدواتها في السنوات األخيرة، وال تواكب عصر 

شراف ا في ضوء "تنميط عمل المشرف التربوي"، لذا ظهرت اتجاهات حديثة في اإله  أن ت ؤتي  أ ك ل  
ثة مفهوم التربوي عملت على تطوير أهدافه ووظائفه وأساليبه واتجاهاته، ومن تلك االتجاهات الحدي

 .(2018)داود،  ريالتطوّ  التربوي اإلشراف
عندما طرح كارل جلكمان ، 1980يعود إلى عام ري التطوّ  التربوي اإلشرافورغم أن 

(Carl Glickman) ، نظرية اإلشراف ، اإلشراف التربوي بجامعة جورجيااألستاذ في قسم المناهج و
نى الفرضية ري، وذلك من خالل بحث ن شر في مجلة القيادة التربوية األمريكية، وب  التربوي التطوّ 

على أن المعلمين يختلفون في مستوى تفكيرهم التجريدي، وفي مستوى قدراتهم العقلية،  يةاألساس
مراعاة هذه الفروق، وضرورة السعي  التربوي على اإلشراف وفي مستوى دافعيتهم للعمل، وأنه يجب
إال أن هذا النوع من ، على درجة تحقق األهداف المنشودةالمتواصل لزيادة قدرات المعلمين إلى أ

اإلشراف لم يأخذ حقه في الميدان التربوي اإلشرافي، وأن تداوله كأحد أنواع اإلشراف التربوي ي عتبر 
أن هناك  على اإلشرافهذا النوع من  فكرة، وتقوم ة التربوية في المدارسدون المستوى في العملي

نظرة المشرف التربوي لعملية  أولهما،، مأداء المشرف وتعامله مع المعلّ  ن علىيْ ر  ثه ؤ  ن م  يْ ل  عامه 
ر العملية م هو محو أن المعلّ  كما يرى جلكمان، صفات المعلمثانيهما، اف وقناعاته حولها، و اإلشر 

وأن المشرف  ،هي مهمة اإلشراف التربوي األولى وأن تطوير قدرات المعلمين وتنميتها ،اإلشرافية
 شر  ن   ،1981وفي عام ، ، وذو تفكير تجريدي مرتفعاوخبير  د مهنًيا،عّ التربوي هو في األصل م  
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ري بعد تطبيقها ونضوجها في كتاب من إصدارات جلكمان نظريته في اإلشراف التربوي التطوّ 
 (.47: 2018)الناصري،  الجمعية األمريكية للمناهج واإلشراف التربوي

جة ية متدرّ قّدم من خالله خدمات إشرافري هو نمط من اإلشراف ت  التطو   التربوي إّن اإلشراف
دة، وعلى حل المشكالت على اتخاذ القرارات الرشي اادرً ق بعيد المدى، ليصبح   ام، تهيئ له تطورً للمعلّ 

نه أة في مجال اإلشراف التربوي، حيث التعّلمية التي تواجهه، وهو أحد االتجاهات الحديث التعليمية
إشرافية، وهي: األسلوب يهتم بالفروق الفردية لدى المعلمين، وذلك من خالل ثالثة أساليب 

وهذا التنويع يهدف إلى تطوير قدرات ، التشاركي، واألسلوب غير المباشراألسلوب المباشر، 
مكاناتهم؛ ألداء مهامهم الم   المعلمين لة لهم على أفضل وجه، ويفترض جلكمان أن هذه وك  وا 

 في ميدان التربية والتعليماألساليب اإلشرافية الثالثة تقابل جميع األذواق والفروق الفردية للمعلمين 
 .(75: 2010)القاسم، 

ري، وذلك ضمن التطوّ  التربوي ة والتعليم العالي اإلشرافوفي فلسطين، اعتمدت وزارة التربي
ا لميزاته ظرً شراف التربوي، وعملت على تطبيقه، نت اإلرؤية الوزارة التطويرية، ومواكبتها لمستجدا

مراعاة الفروق الفردية لدى المعلمين من خالل استخدام أساليب إشرافية  المتعددة ومن أهمها:
األسلوب اإلشرافي بناًء على احتياجات اختيار و تطوير وتنمية طاقات المعلمين وقدراتهم، و متنوعة، 

ري من خالل العلمي في اإلشراف التربوي التطوّ المنحى و م الشخصية والمهنية الفعلية، المعلّ 
توفير و رف التربوي، سهم في إلغاء األحكام الذاتية للمشي  و ، اة منطقيً بّ استخدام مراحل واضحة ومرت

)موقع وزارة التربية والتعليم العالي  ممعلّ ب تصّيد أخطاء الوتجنّ  ،سليم وصحي يمؤسس مناخ
 .(/http://www.moehe.gov.psالفلسطينية على الشبكة العنكبوتية 

أساليب إشرافية عّدة سبق وأن على في شموله ري التطوّ  التربوي ويبرز تمّيز اإلشراف
من خالل صهر تلك األساليب والنماذج في بوتقة واحدة، وتطويرها  ربويمارسها المشرف الت

عادة صياغتها في أ   ل في مجموعها آليات عمل واضحة تهدف حددة، بحيث تشكّ طر م  وتنظيمها وا 
ري التطوّ  التربوي من متطلبات تطبيق اإلشرافإلى مساعدة المعلمين على تحقيق النمو المهني، و 

عداده المعرفي والمهني والنفسي للتطبيق التطوّ  التربوي ذ اإلشرافرف التربوي بتنفيقناعة المش ري وا 
عدادهم لتطبيق اإلشراف التطوّ األمثل، وتمكين المعلمي شراف مفهوم اإل تيسيرارس، و ري في المدن وا 

مية من أجل تكامل أدوارها بما يكفل لّ التع ت ذات الصلة بالعملية التعليميةري لدى كافة الجهاالتطوّ 
 .الحديث التربوي اإلشرافي النموذجنجاح 

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية اإلشراف التربوي التطّوري في العملية التعليمية 
دراسة (،  2015(، دراسة موسونيدر )2016دراسة يلدريم ) ،(2018) شلشدراسة التعّلمية ومنها 

 وكانت معظم نتائجها تصف، (2010) قاسمودراسة ال ،(2012) اللوحدراسة ، (2014) البابطين
 إيجابية استخدام هذا النوع بما فيه مصلحة أركان ومكونات العملية التربوية.
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أحد  ما هو إالري التطوّ  التربوي إلشرافإلى أن اص الباحثة ل  خْ ت   وفي ضوء ما تقدم
لمين، من خالل المع، والذي يهتم ويراعي الفروق الشخصية والمهنية بين لتربويةاإلشرافية االنماذج 

المباشر، اإلشراف التربوي ري وهي: )التطوّ  التربوي ة لإلشرافاإلشرافي ساليبانتقاء أحد األ
مكاناتهم واإلشراف التربوي التشاركي، واإلشراف التربوي  غير المباشر(، لتطوير قدرات المعلمين، وا 

 التعّلمية.ة ملية التعليميالعب على المشكالت التربوية والتعليمية التي تواجههم في في التغلّ 
 :وتساؤلتها مشكلة الدراسة

ألبحاث المقترحة بالرجوع لو التربوية  العمليةفي واستناًدا ألهمية اإلشراف التربوي التطّوري 
نبعت فكرة هذه الباحثة من خالل عملها كمشرفة تربوية  تجربةإضافة ل ،في الدراسات السابقة

تقان أساليب التفكير التجريدي وا  في إدراك من نقص  يعانيه المعلمونقد للوقوف على ما  الدراسة
مهارات التفكير العليا وعدم استخدامها في طرق تدريسهم للتالميذ، كذلك إلن مفهوم اإلشراف 

ي هان القائمين على العمل التربوي فالتربوي التطّوري لم ينضج بعد بمفهومه المعروف في أذ
هذا النوع من الدراسات في البيئة الفلسطينية بشكل خاص والعربية في  النقصمدارس األونروا، مع 

بشكل عام، وعليه فقد ارتأت الباحثة طرق هذا الباب في البحث العلمي من خالل اختيار هذا 
عن تساؤل الدراسة الرئيس  كن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابةميالعنوان في دراستها الحالية و 

 وهو:
 للدراسة:التساؤل الرئيس 

 ؟وسبل تحسينه في محافظات غزة "األونروا"في مدارس  واقع تطبيق اإلشراف التربوي التطّوريما 
 التساؤلت الفرعية:

 لالشراف التربوي؟ما اإلطار المفاهيمي  -1
 لالشراف التربوي التطّوري؟ما اإلطار المفاهيمي  -2
في مدارس األونروا في  التطّوري التربوي إلشرافلالمشرفين التربويين  تطبيقما درجة  -3

 ؟محافظات غزة
( بين متوسط استجابة  ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافل تطبيق المشرفين التربويين في عينة الدراسة )المعلمين(
 المؤهل األكاديمي، جتماعي، سنوات الخبرة،ت عزى للمتغيرات )النوع اال في محافظات غزة "األونروا"

 المنطقة التعليمية(.
 اإلشراف التربوي التطّوري؟ تطبيقالسب ل المقترحة لتحسين ما  -5
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 فرضيات الدراسة:
عينة ( بين متوسط استجابة  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال -1

 "األونروا"في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافل تطبيق المشرفين التربويين في الدراسة )المعلمين(
 .جتماعيلنوع االلمتغير ات عزى  في محافظات غزة

عينة ( بين متوسط استجابة  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال -2
 "األونروا"في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافل تطبيق المشرفين التربويين فيالدراسة )المعلمين( 
 .سنوات الخبرةلمتغير ت عزى  في محافظات غزة

عينة ( بين متوسط استجابة  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال -3
 "األونروا"في مدارس  التطّوري بويالتر  إلشرافل تطبيق المشرفين التربويين فيالدراسة )المعلمين( 
 لمتغير المؤهل األكاديمي.ت عزى  في محافظات غزة

عينة ( بين متوسط استجابة  ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال -4
 "األونروا"في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافل تطبيق المشرفين التربويين فيالدراسة )المعلمين( 
 المنطقة التعليمية. لمتغير ت عزى في محافظات غزة
 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية لتحقيق ما يلي:
 التعّرف على مفهوم اإلشراف التربوي. -1
 . اإلشراف التربوي التطّوري مفهوم ىف علالتعرّ  -2
" األونروا"في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافلالمشرفين التربويين  تطبيق درجة ف علىالتعرّ  -3

 .في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين
المؤهل  جتماعي، سنوات الخبرة،ان للمتغيرات المستقلة )النوع االف على ما إذا كالتعرّ  -4

درجة تطبيق المشرف التربوي لإلشراف التربوي التطّوري في المنطقة التعليمية( دور في  األكاديمي،
 ."األونروا"مدارس 

لإلشراف المشرفين التربويين  سبل تطبيقتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتحسين  -5
 .التربوي التطّوري في مدارس "األونروا" في ضوء نتائج الدراسة

 :أهمية الدراسة
 تظهر أهمية الدراسة فيما يلي:

 أولا: الهمية النظرية
بغية استخدامهم له في النوع من اإلشراف التربوي  هذاعلى ن أن يتعّرف المشرفون التربويو  -1

 في العملية التعليمية التعّلمية.ألهميته عملية اإلشراف التربوي 
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ع أساليبهم يتنو بغية ري وفائدته لهم أهمية اإلشراف التربوي التطوّ على ن أن يتعّرف المعلمو  -2
 .وطرقهم التدريسية وطريقة تفكيرهم

التطّوري ومدى  إلشراف التربويا مفهومت عتبر هذه الدراسة إضافة نظرية للمكتبة العربية حول  -3
 .تطبيقه في مدارس "األونروا" في محافظات غزة

ع تنوّ النوع من الدراسات في ظل  اخاصة في المنطقة العربية لمثل هذحاجة الميدان التربوي و  -4
 . طرق وأساليب وأنواع اإلشراف التربوي

 مجال اإلشراف التربويفي وخاصة تعليم التربية والتفيد هذه الدراسة المعنيين بأمور قد  -5
 فيد العملية التعليميةي من اإلشراف التربوي الذي النوع بتطبيق هذا االهتمامبضرورة وتبصيرهم 

 .التعّلمية
العديد من األبحاث والدراسات العلمية  ومقترحات استجابة لنتائج وتوصياتهذه الدراسة  تأتي -6

 . التعليمي مثل هذه المواضيع المالمسة للواقعباب والمؤتمرات التي تؤكد على طرق 
تسهم نتائج هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين للقيام ببحوث مستقبلية في مجال قد  -7

 . اإلشراف التربوي وآليات عملهدراسات 
 ة العملية: الهمياثانيا 
 ع تطبيقتنوّ قد تسهم هذه الدراسة عن طريق المضامين التربوية )التوصيات( التي ستقدمها في  -1

 .ألنواع جديدة من اإلشراف التربويالمشرفين التربويين 
 .تحسين تطبيق هذا النوع من أنواع اإلشراف التربويتسهم هذه الدراسة في  من المؤم ل أن -2
 الدراسة في رفع كفاية المعلمين ورفع مستوى تفكيرهم التجريدي.قد تفيد هذه  -3
 .التنّوع والتطّور في عمل المشرفين التربويين في الحقل التربوي ظل في الدراسة هذه تأتي -4

 منهجية الدراسة وأدواتها: 
فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي لمالءمتـــه لموضـــوع  ةالباحثـــ ســـتخدمتا: يـــةالمنهج -

وأهـــداف الدراســـة، فهـــو "يتنـــاول دراســـة أحـــداث وظـــواهر وممارســـات قائمـــة موجـــودة ومتاحـــة للدراســـة 
 يتفاعـــل معهـــا ويحللهـــا"ل الباحـــث فـــي مجرياتهـــا، ويســـتطيع الباحـــث أن والقيــاس كمـــا هـــي دون تـــدخّ 

 .(43: 2002األغا، )
ــــإذ تحــــدد الدراســــ دراســــتها وهــــو مــــنهج يســــتخدم  رادة الوصــــفية الوضــــع الحــــالي للظــــاهرة الم 

أبـــو عـــالم، انات فـــي جمـــع البيانـــات علـــى أن تكـــون علـــى درجـــة مـــن الموضـــوعية والثبـــات )االســـتب
1998 :50). 
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 الدوات:  -
من  المرحلة اإلعدادية( )معلمو عينة الدراسةمن لجمع البيانات  ة كأداة قياستم بناء استبان

 .حول واقع تطبيق اإلشراف التربوي التطّوري في مدارس األونروا قبل الباحثة
 حدود الدراسة:

 نتائج الدراسة بعدد من المحددات كالتالى: تتحدد
المشرفين التربويين  تطبيق درجة واقع في معرفة الحد الموضوعي لتمثّ  الحد الموضوعي:

 .من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة "األونروا"في مدارس  التطّوري إلشراف التربويل
معلمي المرحلة اإلعدادية في مدارس "األونروا" في اقتصرت الدراسة الحالية على  الحد البشري:

 .محافظات قطاع غزة
 المناطق التعليمية في محافظات غزة.في جميع الحد المكاني ل تمثّ  الحد المكاني:
في الفصل الدراسي الثاني  أ جريتبفترة تطبيق أداة الدراسة والتي  الحد الزماني رتبطا الحد الزماني:

 .2018/2019 الدراسي من العام
 مصطلحات الدراسة:

من  ى عال  على مستو  ةم تقوم به سلطات إشرافينظ  م   هو نشاط علمي :الشراف التربوي -1
، ويساعد في النمو المهني ةميالتعلّ العملية التعليمية  ، بهدف تحسينالخبرة في مجال اإلشراف

عطائهم النصائح  للمعلمين من خالل ما تقوم به تلك السلطات من الزيارات المستمرة للمعلمين وا 
 (.16: 2006عوض اهلل، و تساعدهم على تحسين أدائهم )حسين  والتوجيهات التي

خططة المنظمة الهادفة إلى مساعدة ة بأنه العملية الميية والتعليم العالي الفلسطينبعرّفه وزارة التر وت  
م الطلبة بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف المديرين والمعلمين على امتالك مهارات تنظيم تعلّ 

ية والتعليم العالي الفلسطينية، الدليل المرجعي في اإلشراف التربوي، بالتعليمية التربوية )وزارة التر 
2009.) 

ة في مجال اإلشراف التربوي، حيث االتجاهات الحديثهو أحد  الشراف التربوي التطّوري: -2
 كما حددهالك من خالل ثالثة أساليب إشرافية، وهي وذ، ميننه يهتم بالفروق الفردية لدى المعلّ أ

ع يهدف إلى وهذا التنوّ المباشر، األسلوب التشاركي، واألسلوب غير : األسلوب المباشر، جلكمان
مكاناتهم : 2004)البابطين،  لة لهم على أفضل وجهوك  داء مهامهم الم  أل تطوير قدرات المعلمين وا 

104). 
اتجاه حديث، يهتم بالفروق الفردية لدى المعلمين، من خالل " :أيضا بأنه ريالشراف التطوّ  يأعّرفو 

ة للمعلم )مباشر، فتشاركي، ثم غير مباشر(، ت هيئ له تطوًرا بعيد ج  تقديم خدمات إشرافية متدرِّ 
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)الناصري،  "في عمله قادًرا على اتخاذ القرارات وحل المشكالت التربوية التي تواجهه المدى؛ ليكون
2018 :51.) 

 إجرائًيا اإلشراف التربوي التطّوري الباحثة ت عر ف التعريف الجرائي لإلشراف التربوي التطّوري:
المباشر واإلشراف التربوي "األساليب اإلشرافية التربوية الحديثة المتمثلة باإلشراف التربوي : بأنه

التشاركي واإلشراف التربوي غير المباشر التي يقوم بها المشرف التربوي من أجل إحداث نقلة 
تربوية تدريجية ونوعية في مستوى التفكير التجريدي لدى المعلم من المستويين المنخفض والمتوسط 

على أداة  باستجابتهم ها المفحوصين، ويقّدر بالدرجة الكلية التي يحصل عليإلى المستوى المرتفع"
 .الدراسةالقياس المستخدمة في 

، تم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنىهي  الونروا: -3
 كانون أول/ 8( بتاريخ الدورة الرابعة) 302 رقم لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة تبًعاها إنشاؤ 

 750,000بهدف االستجابة الحتياجات حوالي ، 1950مايو  1عملها في بدأت و ، 1949ديسمبر 
 .(13: 2015 بونتيفراكت،) من الالجئين الفلسطينيين

ي المدارس االبتدائية س التابعة لوكالة الغوث الدولية "األونروا" وههي المدار  :مدارس الونروا -4
الالجئين الفلسطينيين من الصف األول األساسي وحتى الصف  س فيها أبناء، والتي ي درّ واإلعدادية

 (.، غزةالتاسع األساسي )مركز التطوير التربوي في وكالة الغوث الدولية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

 
 

 الفصل الثاني
Chapter two 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 12 

 الفصل الثاني
 الطار النظري

 
 

 تمهيد 

  الطار المفاهيمي لإلشراف التربوي  

  المفاهيمي لإلشراف التربوي التطّوريالطار 

 الشراف التربوي في فلسطين 

 الشراف التربوي التطّوري في مدارس الونروا 

 العالقة بين المشرف والمعلم 
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 تمهيد:
في  مماثل في العمليات التربوية، تبعه تطّور   تطّور   تطّور الحياة في عصرنا الحالي كب  وا

اإلشراف التربوي، فتطّورت نظرياته وأهدافه وأساليبه، حيث ي عتبر اإلشراف من األسس الثابتة 
 .بشكل كبير سهم في واقع العملية التعليمية التعّلميةوالرئيسة الفاعلة في النظام التربوي، حيث ي  

 مين داخل الصفوف، ومن خالله يمكن إعادة النظر فيفعليه تتوقف ممارسات المعلّ 
، لذا ي عد تلميذية، وضمان االرتقاء بمستوى الالمناهج الدراسية، وتحسين أداء اإلدارة المدرس

 جميع جوانب العملية التعليمية. يغطت  اإلشراف التربوي عملية شمولية 
سهم في فاإلشراف التربوي ركن من األركان الرئيسة والفاعلة في أي نظام تعليمي ألنه ي  

خرجات، ويعمل على دخالت والعمليات والم  مية، من حيث الم  تعليمية التعلّ تشخيص واقع العملية ال
تحسينها وتطويرها بما يتناسب وتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع للنهوض بالعملية التعليمية 

 (.13: 2005)الطعاني، مية من الناحيتين الفنية واإلدارية التعلّ 
ية التعليمية والتربوية، حيث يقع عليه دور العملّ عتبر اإلشراف التربوي من أهم عناصر وي  

عناصر العملية التعليمة وتطويرها، إذ أن المهمة األولى لإلشراف التربوي  معظمكبير في تحسين 
 (.223: 2005)البابطين، وى أدائه م وتنميتها، وتحسين مستهي تطوير قدرات المعلّ 

يده بالخبرات الالزمة، وكذلك مساعدته في حل المشكالت التي تواجهه، وتزو وكذلك 
اكتشاف قدرات المعلم ومواهبه، وتهيئة الفرصة إلظهار تلك القدرات والمواهب، وتوظيفها في 

 (.45: 2009)الحارثي، قي بها تطوير العملية التعليمية والتربوية والر  
م، ودعمه وتسعى عملية اإلشراف التربوي بالدرجة األولى إلى الرفع من مستوى كفاءة المعلّ 

نحو النمو الذاتي، إضافة إلى دفع عجلة التجديد والتطوير والتنويع في طرق التدريس والتقويم، كما 
أنها تسعى إلى تالفي نقاط الضعف وعالجها والتشجيع على التجريب واإلبداع وعمل الدراسات 

تكاملة ال تتناول عملية شاملة مفهي الحديثة التي يتم نشأتها بتطوير برنامج اإلشراف التربوي، 
م وطرق تدريسه فحسب بل تمتد إلى كل ما يحصل من تفاعل وعالقات اجتماعية ونشاطات المعلّ 

 (.17: 2006)الحريري، وأعمال تعاونية 
م كلتيهما، وأول وظيفة اإلشراف التربوي يعمل على النهوض بعمليتي التعليم والتعلّ كذلك 

على عملية تحليل عملية  هممون ويدربالمعلمين كيف يتعل   مم أنموذج يعلِّ شرف التربوي أنه معلّ للم  
 التعّلم.

ا على ما يجري داخل ر الكبير لمفهوم اإلشراف التربوي فلم يعد مقصورً وبهذا يتضح التطو  
الصف بل أصبح يهتم بالموقف التربوي من جميع جوانبه، وهذا التطّور أدى إلى التنوع وتعدد 

ا بتنمية العالقات اإلنسانية والتنسيق باإلشراف التربوي، والذي يهتم كثيرً ناطة الوظائف والمهام الم  
 بين مختلف أوجه النشاط وتقديم المعونة الفنية وتوجيه العمل الجماعي.
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تتعلق باإلشراف التربوي وتطّوراته  األ طر المفاهيمية التيوتوّضح الباحثة في هذه الدراسة 
 م ويخدم دراستها بشكل خاص كما يأتي:بما يخدم العملية التربوية بشكل عا

 : الطار المفاهيمي لإلشراف التربويأولا 
 نشأة وتطّور الشراف التربوي:

رات السياسية واالجتماعية التي بالتغيّ  اوي مع بداية وجود التربية متأثرً نشأ اإلشراف الترب
التربوي يرى أن مفهومه بمعناه شهدتها الحضارة خالل العصور المتعاقبة، والمتتبع لتطّور اإلشراف 

، حيث نشأ اإلشراف التربوي ار في التربية والتعليم إال حديثً ارف عليها اآلن لم يتبلو تع  وممارساته الم  
في أول أشكاله في القرن السادس عشر في مدينة بوسطن في الواليات المتحدة األمريكية، حيث 

 أعمال المعلمين، ثم تزايدت أعداد المدارس، فتمّ  مت لجان من اآلباء لزيارة المدارس، ومراقبةظّ ن  
بمهام اإلشراف على المعلمين، إلى أن تولّدت القناعة بأن يقوم بهذه  اتفريغ أحد المعلمين ليقوم جزئيً 

في التفتيش على  العملية شخص معين هو مدير التربية في المنطقة، وقد مارس المدير أعماله
إلدارية، حيث كان يمارس أعماله في مراقبة المدارس والمعلمين، على النواحي ا االمعلمين، مركزً 

من أجل ضبط عملية التعليم، وبقي هذا الشكل مستمًرا حتى الربع األول من القرن العشرين 
 (.13-12: 1997)محمود، 

وفي عصر الدولة اإلسالمية اهتم المسلمون بالتربية والتعليم، إال أنه لم يكن هناك جهاز 
ا إلدراك ل تمامً هم  اف التربوي يتابع التعليم بالشكل المعروف، إال أن المتابعة لم ت  خاص باإلشر 

األمراء والحّكام أهمية التعليم في إعداد اإلنسان المسلم الصالح، فقد كان الفقهاء يتابعون المعلمين 
حيث بدأت ام، رين كان يتخذها الحكّ ن المقصّ يمجدت إجراءات تأديبية بحق المعلوو  ويحاسبونهم، 
مون في ، أما المعلمون فكانوا من العلماء، يعلّ وانتهت بالفصل من مهمة التعليم م،بالتوبيخ واللوْ 

 (.188 -145: 2008غا، األ) احترام السالطين وأولياء األموردارس والمساجد، وقد نالوا مال
تأثرت وقد تطّور مفهوم اإلشراف التربوي بسبب تطّور مفهوم العملية التربوية التي 

بالتحديات التي تفرضها عوامل التغيير والنظريات اإلدارية واتجاهاتها، وذلك ألن اإلشراف التربوي 
فرع هام من النظام التربوي العام، حيث مّرت عملية اإلشراف التربوي بمراحل متعددة من النمو 

القائم على ممارسات  والتطّور األمر الذي أدى إلى وجود تحّول بين مفهوم اإلشراف التربوي القديم
م لمسائلته عنها وتقويمها ه تقوم على إجراءات صارمة تهدف إلى تصّيد أخطاء المعلّ ت  تفتيشية مباغه 

على أساسها، إلى مفهوم اإلشراف التربوي الحديث القائم على اعتبار هذه العملية عملية ديمقراطية 
بجميع عناصر العملية التربوية  تعاونية منظمة مشتركة بين المشرف والمعلم والمدير وتهتم

 (.13: 1991)الفوارعة، 
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 ت بها عمليات اإلشراف التربوي هي:ومن أهم المراحل التي مرّ 
 :مرحلة التفتيش -1

لقد ظهر هذا النمط من اإلشراف في كافة الدول تقريبا ونشأ في ظل إطار اجتماعي يتسم 
بمبدأ العقاب، ولقد كانت المجالس المسئولة عن ط والمركزية واألخذ بالسيطرة واالستبداد والتسلّ 

ا من خارج مهنة التعليم ليتولوا عملية التفتيش التي التربية في المناطق التعليمية تكّلف أشخاصً 
: 2006تشمل األبنية والتسهيالت المدرسية واألجهزة واألثاث ودوام الطلبة في مدارسهم )الروبي، 

52.) 
فتيش كان ضعيف األثر في تطوير العملية التعليمية التعّلمية ويوّضح األدب التربوي أن الت

وكان  ،تقريبا 1962سلبية، واستمرت هذه المرحلة حتى عام  وكانت اتجاهات المعلمين نحوه  
اإلشرافي، لعملهم  سلوكًياين عدّ ا بحتا، حيث "كان المفتشون في أغلب األحيان غير م  طابعها تفتيشً 

ا للتعليم إال أن لديهم خبرة طويلة، وكان عملهم يقوم على لمؤهلين تربويً غير ا وأغلبهم من المعلمين
م وعثراته أسس غير ديمقراطية، وأحيانا غير إنسانية، وكان أسلوبهم محاولة تصّيد أخطاء المعلّ 

هدف المفتش التأكد من أن  انله، بل من أجل عقابه وتأديبه وكه وتطوير عمهيليس من أجل توج
ة والقواعد المرسومة" ة في المدرسة تتفق مع األصول المرعيّ اإلجراءات اإلدارية والمالية المتبعّ 

 (.236: 2001)عطوي، 
 عن التفتيش في مصر أيضا: (63: 2012في )أبو الجديان،  (1976، )األفندي ذكرو 

عبارة عن معاونين  ون، والمفتشعلمينأحوال المر بهم ص  بْ ن هم أعين ناظر المعارف ي  يالمفتشبأن "
 بكل ما فيهاموه بالتقارير ويعرضونها عليه له عْ ي  المدارس والمكاتب له  فيمخصوصين لناظر المعارف 

ا كان أو معنويا، وال يصوغ للمفتش أن يخاطب نظام المدارس والمكاتب وال من قبيح وحسن ماديً 
وتفتيشه مفاجأة إلمكان الحصول على الثمرة  ابهيكون ذههاب التفتيش عندهم، بل م بذه  م  له عْ ي  

 .المطلوبة
عن التفتيش في األردن: "لقد كانت عملية التفتيش عملية بوليسية يستعمل  "العمري"ويقول 

م، ثم فيها المفتش كافة الوسائل التي يستطيع بواسطتها الكشف عن درجة اقتدار كل مدير أو معلّ 
م أو المدير، وقد كان ا في تقرير مستقبل المعلّ رية المعارف ليكون منطلقً ه لمديم  ا يقدّ يكتب تقريرً 

ش على أكثر من مادة مع أنه متخصص في مادة معينة، والسبب في ذلك أن التفتيش ش يفتّ المفتّ 
ا بعد  تربويً ا إداريا أكثر مما هو تفتيش فني ولم يكن أحد منهم يحمل مؤهاًل في تلك الفترة كان تفتيشً 

 (.37: 1987)العمري، المرحلة الجامعية" 
 :مرحلة التوجيه -2

ا ما يتعلق لقد ظهرت هذه المرحلة ضمن نتائج الدراسات التربوية واالجتماعية، وخصوصً 
نظر إلى اإلشراف التربوي على م والعالقات اإلنسانية وأساليب التواصل، فبدأ ي  بنظريات النمو والتعلّ 
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م إلى أعلى درجة ممكنة، انية اجتماعية تهدف إلى رفع المستوى المهني للمعلّ أنه: عملية تفاعل إنس
ر دور المشرف ، وقد تغيّ ةوقد أصبح للموجهين خطة وأهداف يضعونها قبل القيام بزيارة المدرس

ية لمالع تطويراطية تعاونية، تهدف إلى نظر إلى التوجيه بأنه: عملية إنسانية ديمقر وأصبح ي  
عتبر ذلك خطوة في طريق  من التفتيش وي  م وحل مفهوم التوجيه بدالً وتحسين عمل المعلّ ة، يالتعليم
 (.32: 2005)الطعاني،  التربوي رالتطوّ 

ه كما يريد ولكن أصبح له رأيه وتفكيره الموجّ  هر  يّ س  ي   مالمعلّ  وفي ظل هذا المفهوم لم يعد
مكاناته بحيث يستطيع أن يشارك ويعمل ويتحمّ  ي عملية المسؤولية وبذلك أصبح التوجيه الفنّ ل وا 

ه أكثر ضوء هذه الفلسفة أصبحت مهمة الموجّ  فيدة تربوية ال تتأثر بالسلطة، و ب قياجماعية تتطلّ 
ية التعليمية لمه وكل عناصر العا بين الموجّ يجابيً  إ وأصبح التوجيه التربوي تفاعاًل ا وشمواًل اتساعً 

م من جهة، وزيادة كفاءته وفاعلية ميذ، وذلك برفع مستوى المعلّ ة للتاللتحقيق أفضل تربية ممكنّ 
فه البعض بأنه مفهوم ة في منظومة التربية والتعليم من جهة أخرى، وقد عرّ العناصر المؤثرّ 
ا كما كان األمر في ظل المفهوم التفتيشي القديم ا متحجرً ا جامدً ر وليس مفهومً ديناميكي متطوّ 

 (.25: 2002)مرسي، 
التوجيه إلى تحسين مستوى أداء المدرسين، وتطوير أساليبهم التعليمية، فهو عملية ويهدف 

 فيوالموجهين لتحسين العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، و  علمينفاعل إنساني، وتعاون بين المت
اكله، من خالل لنمو المعلم وتطويره، ومساعدته على حل مش اا تربويً ه قائدً ضوء ذلك يكون الموجّ 

ط مع إعطاء الفرصة لتبادل اآلراء وتدعيم الثقة ا عن الخوف والتوتر والتسلّ دً عيتعاون بينهما بال
م معاملة إنسانية، يحترم فيها شخصيته ويشجعه على االبتكار ه للمعلّ المتبادلة، ومعاملة الموجّ 

ه من إيجاد تمكنّ  والتجديد ويهيئ له الفرص والمجاالت الكافية للنمو المهني، والقيام بنشاطات تربوية
: 2003)البنا، ة المفاجئة ا عن الزيارات الصفيّ ة بعيدً ية والمدرسحلول مناسبة لمشكالته الصفيّ 

30.) 
 ي ما يلي: وأهم ما يميز المفهوم الحديث للتوجيه الفنّ 

  ّد األخطاء.أنه يستهدف التوجيه واإلرشاد وال يتصي 
  ّحسين مستوى أدائهم وتدريبهم.ز على مساعدة المعلمين على النمو المهني وتيرك 
 .يتميز بالطابع التجريبي واألسلوب العلمي 
  ّة ته الفنيّ اي سلطته ومكانته من قوة أفكاره ومهار ه الفنّ يقوم على أساس أن يستمد الموج

 رة.المهنية ومعلوماته المتجددة باستمرار وخبراته النامية المتطوّ 
  ّه.م والموجّ يقوم على أساس المشاركة والتعاون بين المعل 
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   ه ، فالموجّ طا لتحسين العملية التربويةخطه  م  ا متكاماًل ي الحديث برنامجً ه الفنّ عتبر الموجّ ي
يستخدم أساليب متنوعة مثل الزيارات والمؤتمرات والندوات واالجتماعات والمناقشات 

 (.187: 2002)مرسي، ويتبادل المعلومات والخبرات وغير ذلك 
 :مرحلة الشراف التربوي -3

ز مفهوم اإلشراف التربوي في هذه المرحلة بالشمول واستخدام كافة األساليب التي تميّ 
كاالجتماعات الفردية دة ، وذلك باستخدام أساليب إشرافية متعداعد على تحسين العملية التعليميةتس
أن تتم ، إضافة إلى الزيارات الصفية على وتبادل الزيارات، وورشات العمل، والندوات يةر مز وال

ر في مفهوم اإلشراف التربوي الذي واكب ، وعلى الرغم من هذا التطوّ محاجة المعلّ قدر ا على انتقائيً 
، فقد بقيت ممارسات ا بارزاعيً ا نو ات اإلشرافية لم تتغير تغيرً ر العالمي، إال أن الممارسالتطوّ 

 (.30: 2003)البنا، لى التفتيش القديم رب ما تكون إالمشرفين التربويين أق
تيش كان من خالل مراحل تطّور عملية اإلشراف يظهر أن التفوتخلص الباحثة إلى أنه و 

علمين لتنمية واكتشاف ذواتهم ه مباشرة للموج  ه التربوي ي  ي، بينما التوجّ يبحث عن العيوب والنواقص
مية تتم بين مجموعة من عملية تعليعتبر ي  ، بينما اإلشراف التربوي حقيقية وتفجير كامل طاقاتهمال

، وبذلك يكون المشرف اا ومسلكيً مين مهنيً مية سلوك المعلّ مشرف ومعلم ومدير( من أجل تناألفراد )
 .  ي قائد يشرف على زمالئه المعلمينالتربو 

 مفهوم الشراف التربوي:
لة له إلى غاية أساسية تتمثل في وك  والمهام الم  من خالل أدواره  اإلشراف التربوي ىع  سْ ي  

التعليم  تييلمصاحبة لعم وتحسين نوعيته، كونه من العمليات التربوية الحيوية الم  يتحقيق جودة التعل
تصال فاعلة بين المدرسة واألجهزة اإلدارية والفنية في ام في المدرسة، إلى جانب كونه حلقة والتعلّ 

 (.1: 2008)عيسان والعاني، مديريات التربية ووزارة التربية والتعليم 
تصال بين الميدان التربوي واألجهزة المسؤولة عنه، فهو يرتبط ل حلقة االكما وأنه يمثّ 
ويمدها بالمعلومات الحقيقية عن إيجابيات العمل ومناحي  التربية والتعليم بالجانب الفني لوزارة

 .)42-37: 2002)اإلبراهيم، تطويره التي في ضوئها يتم إتخاذ القرارات 
نظم، وعمل إيجابي، ويمكن تحديد المفهوم الحديث لإلشراف التربوي على أنه: مجهود م  

م والتعليم والتدريب؛ وذلك لتنسيق وتوجيه النمو الذاتي للمعلمين إلى تحسين عمليات التعلّ  يهدف
يمانهم بأهداف التعليم، وبذلك )عبد  يؤدون دورهم بصورة أكثر فاعلية ليزداد فهمهم التربوي وا 

 .)12: 2002الهادي، 
أنه: عملية قيادية ديمقراطية  من باب" مفهوم اإلشراف التربوي جلكمان كارل" وتناول

م عنى بالموقف التعليمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلّ تعاونية منظمة، ت  
 .)1990Glickman ,(9 : التعليم والتعلموطالب، للعمل على تحسينها وتنظيمها وتحقيق أهداف 
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جيه النمو المستمر وتو  بذل إلستثارة وتنسيقبأنه المجهود الذي ي   "بوردمانوصفه "و 
 .)6: 2014)طافش،  بصورة أكثر فاعلية مؤدوا وظائفهوجماعات لي ىللمعلمين فراد
 على أنه جهود تربوية تطويرية اإلشراف التربوي بين مفاهيم اأن هناك إتفاقً الباحثة رى تلذا 

دارية تهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلّ  ن تنوعت في أساليب ووسائل وعملية قيادية وا  م، وا 
 .تحقيق هذا الهدف

ة وعليه تتوقف ممارسة العملية يم في العملية التعليممفتاح التقد  وي عد اإلشراف التربوي "
الستغناء عن اإلشراف كعملية م سليمة ومناسبة، فال يمكن افإذا كانت أسس إعداد المعلّ التعليمية، 

عليم مما يحقق األهداف التربوية" م حيث له التأثير الكبير في تحسين أساليب التدة للمعلّ مساعه 
  .(11: 2006)حسين وعوض اهلل، 

د تكاملها إلى نمتكاملة من العمليات التي تسعى عكما ي عد اإلشراف التربوي منظومة 
  .(19، 2008ية التعليمية )مريزيق، لمالع هدف عام واحد يتمثل في تجويدتحقيق 

فتنفيذ السياسة  ،أحد العناصر المهمة في منظومة التربيةعتبر اإلشراف التربوي "كما ي  
ال يعمل على تحسينها، وتوجيه اإلمكانات البشرية والمادية يحتاج إلى إشراف تربوي فعّ التربوية 

، كما يقع على ةتواجه تنفيذها بالصورة المرجو  ي المشكالت التبوحسن استخدامها واالهتمام  ،فيها
رشادهم أثناء الخدمة لمواجهة التغيرّ  ات العالمية المعاصرة اإلشراف التربوي عبء توجيه المعلمين وا 

لعملية التعليمية وتحقيق أهدافها" )حسين وعوض في المعرفة العلمية والتكنولوجية وتوظيفها لخدمة ا
 ( 11: 2006اهلل، 

ر تطوّ كي يواكب الوأساليبه  هئلحدثت وساا جديدة واست  شراف التربوي أخذ أبعادً أن اإل كما
ر ينبغي أن يعتمد األسس ، فالمشرف التربوي في ظل هذا التطوّ الحاصل في العملية التربوية

 .(14: 2003 ،واألسدي إبراهيم) السليمة لإلدارة العلمية
، مثل المدرسة ةر امع تطور نظريات اإلد ا إلى جنبر جنبً كما أن اإلشراف التربوي تطوّ 

، وقد اعتبر النظام التربوي من األنظمة االجتماعية الهامة حيث ظملسلوكية االجتماعية ونظرية الن  ا
م مة الفاعلة في بناء وتقدّ أن اهتمام النظام التربوي هو بناء إنسان صالح قادر على المساه

داريين، وأبنية، ووسائل تعليمية هذا النظام بجميع عناصره من طلبة، ، مجتمعه وهيئة تدريسية وا 
 (.17: 2005)الطعاني،  ظم االجتماعية األخرىأنه شأن الن  ، فالنظام التربوي شجومناه

أن اإلشراف التربوي هو خدمة فنية تقوم على أساس من التخطيط  "هارولد آدم"ويرى 
 (.73: 2014، م )طافشى تحسين عملية التعليم والتعلّ السليم الذي يهدف إل

هـوم الدراسة التي أجراها مكتب التربية العربية للبحوث التربوية إلى تعريف شـامل لمفتشير و 
ر العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ عملية التي يتم فيها تقويم وتطوياله وتنص على أن التربوي اإلشراف

كل ما يتعلق بها لتحقيق األهداف التربوية وهو ما يشمل اإلشراف على جميع العمليات التـي تجـري 
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النشـــاط التربـــوي فـــي المدرســـة أو  فـــي المدرســـة تدريبيـــة كانـــت أم إداريـــة تتعلـــق بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع
 .(166 – 165: 2012زي، عزاا )مبينه ةجها والعالقات والتفاعالت الموجودر اخ

، ةقيادي يةعمل عملية اإلشراف التربوي هي تربوي بأنويتضح من مفهوم اإلشراف ال
، لذا على عليمية ويعمل على تطويرهاوالمشرف هو قائد تربوي يسعى إلى تحسين العملية الت

تعينه على ؛ والتي ف التربوي إلى تحقيقهاراسعى اإلشاألهداف التي ي ي  عه المشرف التربوي أن ي  
 إدراك مهمته وتساعده على القيام بها على أكمل وجه.

لذا ال ، يط التربية العامة الذي نعيش فيهن مح عاإلشراف التربوي لم يكن منعزاًل فمفهوم 
، في وقتها كانت هي األفضل واألنسبراء إلى المراحل السابقة ألنها في الغالب دينبغي النظر باز 

عنى بالموقف ة، ت  عملية تعاونية قيادية ديمقراطية منظم هو، لتربويلمفهوم الحديث لإلشراف ااو 
دارة وتهدف  ميالتعليمي التعلّ  بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب وا 

دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمل على تحسينها وتنظيمها من أجل تحقيق 
 .(19: 2005مية )الطعاني، التعليمية التعلّ اف العملية أهد

فاإلشراف التربوي عملية فنية شورية قيادية إنسانية شاملة غايتها تقويم وتطوير العملية 
م من خالل رعاية وتوجيه يهدف إلى تحسين التعليم والتعلّ ، حيث يمية والتربوية بكافة محاورهاالتعل

 .(166: 2012، عزازي) لم والمشرفوتنشيط النمو المستمر لكل من الطالب والمع
 يؤدي إلىأن ظهور الكثير من اآلراء المختلفة حول مفهوم اإلشراف التربوي  ةرى الباحثتو 

، إال أن هناك من وجود بعض االختالف فيما بينهاالرغم وب، ميةالتعليمية التعلّ  تحسين العملية
تربوية والتعليمية بكافة أهمها: تحسين العملية ال ،ا عريضة وقواسم مشتركة متفق عليهاخطوطً 

كيزة تهم، باعتبارهم ر ا، وتطوير مهار يرها، والتأكيد على تدريب المعلمينو ، والعمل على تطعناصرها
ع المستوى التعليمي ، وبالتالي يرتفبنجاحهم تنجح العملية التعليمية ؛ إذأساسية في العملية التربوية

، لدقيقجاح العملية اإلشرافية مرهون بقيام المشرف التربوي بالتخطيط ا، كما أن نلدى التالميذ
والتنفيذ السليم، والمتابعة المستمرة، ومن ثم القيام بعملية التقويم من أجل تقديم تغذية راجعة هدفها 

ى أن اإلشراف ا التأكيد علاألساسي التحسين والتطوير للعملية التربوية من جميع جوانبها، وأيضً 
ة تؤهله للقيام بها ات وقدرات عاليءديه كفالابتكارية، يقوم بها من و بوي عملية فنية، إبداعية، التر 

في نمو  في العملية اإلشرافية لهما أهمية بالغة، كما أن الجانبين القيادي واإلنساني على أحسن وجه
التربوي لما لهما من  ، ومطلبان مهمان يجب توافرهما لدى المشرفميةم العملية التعليمية التعلّ وتقدّ 
 كبير في نجاح العملية اإلشرافية.أثر 
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 تعريف الشراف التربوي:
ب واحـد فـي النهايـة هـو النهـوض ب في مّصـها تصّ تعددت التعريفات لإلشراف التربوي ولكنّ 

ن أك و ن تحـرّ أن تنسـق و تشـرف"، هـو أأن " ىيم، فقد ذكر بعض الباحثين أن معنم والتعلبعملية التعلّ 
 .(8: 1976في اتجاه واحد محدد، باستخدام ذكاء التالميذ )األفندي،  عّلمينه عمل المتوجّ 

ونظًرا لشمول وتعدد مهام المشرف التربوي، فقد تعددت تعريفات اإلشراف التربوي، فالباحث 
لمجهود الـذي بأنه ا التربوي وفي كتابه "اإلشراف الفني في التعليم" يعّرف اإلشراف "تشارلز بوردمان"
مـين فـي المدرسـة، فـرادى وجماعـات، لكـي يفهمـوا توجيه النمو المستمر للمعلّ ق و بذل الستثارة وتنسيي  

 ا أحسـن، ويؤدوهـا بصـورة أكثـر فاعليـة، حتـى يصـبحوا أكثـر قـدرة علـى اسـتثارةالتعلـيم فهًمـ وظـائف
الــديموقراطي  وتوجيــه النمــو المســتمر لكــل تلميــذ نحــو المشــاركة الذكيــة والعميقــة فــي بنــاء المجتمــع

 .)67: 2002 ،الحديث )السعود
ســـتخدم لمســـاعدة المعلمـــين وتحســـين حـــالتهم المهنيـــة فـــه "جـــيمس" بأنـــه الوســـيلة التـــي ت  ويعرّ 
 .(17: 2006، وعوض اهلل حسينوالعملية )

بأنــه كــل الجهــود التــي يبــذلها القــائمون علــى شــؤون التعلــيم  ف "جــود" اإلشــراف التربــويويعــرّ 
 (.102: 2010الالزمة لتوجيه المعلمين من أجل تحسين التعليم )ريان وآخرون، لتوفير القيادة 

عنى بالموقف قيادية ديمقراطية تعاونية منظمة، ت   ف اإلشراف التربوي بأنه عمليةرّ ع  و 
، وتهدف إلى دراسة م وطالبعناصره من مناهج ووسائل وأساليب، وبيئة ومعلّ  ، بجميعالتعليمي

ق أفضل ، من أجل تحقيينها وتنظيمهاك الموقف وتقييمها للعمل على تحسالعوامل المؤثرة في ذل
 .(231: 2001، يم والتعليم )عطو ألهداف التعلّ 

من الخبرة في  م تقوم به جهات إشرافية على مستوى عال  بأنه نشاط علمي منظّ  فرّ كما ع  
مجال اإلشراف يهدف إلى تحسين العملية التعليمية ويساعد في النمو المهني للمعلمين من خالل ما 
عطائهم النصائح والتوجيهات التي تساعدهم  تقوم به السلطات من الزيارات المستمرة للمعلمين وا 

 (.16 –15: 2006وعوض اهلل،  حسين)ن أدائهم على تحسّ 
ثـــارة وتوجيـــه نمـــو المعلمـــين لغـــرض إثـــارة ويعـــرف "برجـــز" اإلشـــ راف التربـــوي بأنـــه "تنســـيق وا 

 (29: 2005، هتمع والعالم الذي يعيش فيه )صليو وتوجيه نمو كل طفل للمشاركة الذكية في المج
عن وظيفة أساسية للمدرسة وليس " اإلشراف التربوي بأنه عبارة Harrisف هاريس "كما ي عرّ 

ه نحـو الحفـاظ علـى عمليـات ، فاإلشراف على التدريس موجّ المحددة  أو مجموعة من األساليباًل عم
 (.41: 2013م في المدرسة وتطويرها )نوري، التعليم والتعلّ 
" اإلشــراف التربــوي بأنــه عمليــة قياديــة، ديمقراطيــة، تعاونيــة، 1990 جلكمــان ف "كــارلعــرّ وي  
م وطالـب أسـاليب وبيئـة ومعلّـعنى بـالموقف التعليمـي بجميـع عناصـره مـن منـاهج ووسـائل و منظمة، ت  
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وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمل وتنظيمها من أجل تحقيق أفضل 
 (.73: 2009م )علّيان وآخرون، ألهداف التعليم والتعلّ 

وي عّرف اإلشراف التربوي، بأنه العملية التي يتم فيها تقويم وتطوير العملية التعليمية ومتابعة 
: 1996تنفيــذ عمــل مــا يتعلــق بهــا لتحقيــق األهــداف التربويــة )مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج: 

45.) 
وي عـــّرف بأنـــه: عمليـــة تهـــدف إلـــى تحســـين أداء المعلمـــين وتطـــوير أســـاليب ووســـائل عملهـــم 

لعلــوم، بقصــد الرفــع مــن مــردود العمليــة التربويــة وتحقيــق أهــدافها )المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة وا
1984 :10.) 

ـــو  مجموعـــة مـــن األنشـــطة المدروســـة التـــي يقـــوم بهـــا تربويـــون اإلشـــراف التربـــوي بأنـــه "ف رّ ع 
مختصون لمساعدة المعلمين على تنمية ذواتهم وتحسين ممارساتهم التعليمية والتقويمية داخـل غرفـة 

تحقيق ، و المناهج المقررةنوا من تنفيذ ؛ ليتمكّ ذليل جميع الصعوبات التي تواجههمتالصف وخارجها و 
؛ فــي ســلوك التالميــذ وطرائــق تفكيــرهمات مرغوبــة ، بهــدف إحــداث تغيــرّ األهــداف التربويــة المرســومة

 (.23: 2014 ،طافش) ، والدفاع عن وطنهم"فيصبحوا قادرين على بناء مجتمع
المـؤثرة ، وتهـدف دراسـة العوامـل م وطالـبلـعيادية وأساليب وبيئـة ومعملية قبأنه " فرّ كما ع  

م ها وتنظيمهــا مــن أجــل تحقيــق أفضــل ألهــداف الــتعلّ فــي ذلــك الموقــف وتقييمهــا للعمــل علــى تحســنّ 
 (.15: 2003 ،واألسدي إبراهيم)والتعليم" 

 طريـق تـوفير اإلمكانــات عــننشـاط قيــادي يهـدف إلـى تحســين العمليـة التربويـة بأنـه " فرّ وع ـ
عيســـان ) بصـــورة مســـتمرة مأفـــاقهم ومعلومـــاته وتوســـيعة يـــالالزمـــة للمعلمـــين لتطـــوير أســـاليبهم التعليم

 (.322: 2008 ،العانيو 
ضــافة دم بقصــد مســاعدة ّقــمجموعــة مــن الخــدمات والعمليــات التــي ت  ف بأنــه "إلــى ذلــك ي عــرّ  وا 

 يســاعد فــي بلــوغ أهــداف التعلــيم" مــين علــى النمــو المهنــي فــي مجــال التــدريس ممــامــات والمعلّ المعلّ 
 .(93: 2008، زايد)

 يذ بخدمات أفضل"عملية توجيه وتقويم العملية التعليمية بقصد تزويد التالمف بأنه "عرّ كما ي  
 (.128: 2013)العرنوسي وآخرون، 

ة متخصصـــة يقـــدمها اإلشـــراف التربـــوي، هـــي خدمـــة فنّيـــة جمـــع التربويـــون علـــى أن عمليـــوي  
م والتعلـيم، الـتعلّ  الـذين يعملـون معـه، بقصـد تحسـين عمليـة المشـرف التربـوي المخـتص إلـى المعلمـين

م مــــن المعرفــــة العلميــــة المطلوبــــة والمهــــارات األدائيــــة تمكــــين المعّلــــ وتعمــــل الخدمــــة اإلشــــرافية علــــى
ن مـن اتجاهـاتهم هم وتحّسـت قدم بطريقة إنسانية تكسب ثقـة المعلمـين وتزيـد مـن تقـبلّ  الالزمة، على أن

 (.231: 2001)عطوي، 
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لخبـــراتهم  رجـــعإلشـــراف التربـــوي يقـــادة اعنـــد التعريفـــات  اخـــتالفن وتخلـــص الباحثـــة إلـــى أ
لقول بأن اإلشـراف التربـوي عمليـة منظمـة ن ايمكلذلك ، تجاهاتهم ومفاهيمهم ونظرتهم إليهاو  الواسعة

خـالل تقـديم الخبـرات المناسـبة للمعلمـين والعـاملين ن ومخططة تهدف إلى تحسين الناتج التعليمـي مـ
والظروف المناسـبة للتـدريس الجيـد الـذي يـؤدي إلـى نمـو  في المدارس، والعمل على تهيئة اإلمكانات

 .اواجتماعي اا وعلميً الطالب فكريً 
 :نظريات الشراف التربوي

، فإن ذلك سوف يفتح رية وفهم عميقبنى إدراكنا للممارسات اإلشرافية على أبعاد نظحين ي  
ا في المواقف ا متباينً تحديدً ، وتحديدها ف على األنماط السلوكية الممارسةة للتعرّ ا عدّ أمامنا طرقً 

همنا في ضوء نظرية واضحة ا في ميدان التربية والتعليم غير أن فصادفنا يوميً المتباينة، التي ت  
في عملية تنظيم الممارسات اإلشرافية وسبل تطبيقها، وعليه  فاعل   سوف يكون له أثر   المعالم

ادئ وأصول علمية مستمدة على مب ة إلى تأسيس الممارسات اإلشرافيةأصبحت هناك ضرورة ملحّ 
    .(175: 2004وتحديده وتفسيره )البابطين،  هم في الوقوف على السلوك الممارسست   من نظرية

ولقد تعددت النظريات المتعلقة باإلدارة بين التربويين، فمنهم من أطلق عليها نظريات 
اآلخر أطلق عليها نظريات أطلق عليها نظريات اإلشراف، والبعض من اإلدارة التربوية ومنهم 

 ظريات نورد أشهرها وأكثرها ذكرا:ومن هذه الن ،القيادة
 نظرية المجال لليفين:  -1

زت على دور اإلدراك في المدرسة األمريكية التي ركّ  بلقد نشأت هذه النظرية في رحا
يفوق  د منها مام الفر بها العمل اإلداري ويفترض أن يتعلّ م لمهارات اإلدارة التي يتطلّ حدوث التعلّ 

، وهذا يعني أن رجل اإلدارة إذا أتقن مهارات ومعارف اإلدارة استطاع احتياج العمل اإلداري منها
ر من استجابته طبقا ، أي أنه يغيّ داري فيختار األنسب من المهاراتر باحتياجات الموقف اإلالتبصّ 

 لظروف الموقف.
 ؤسس هذه النظرية على أربع افتراضات هي: وت  

بيئتهم بل في ظل قيم األفراد وحاجاتهم ورغباتهم وكل ما يرتبط الموقف اإلداري يتشكّ أن  .1
 . تهم الوظيفيةاواالجتماعية وسلوكي النفسية

التغيير في االتجاه المرغوب  يخضع السلوك اإلداري لمجموعتين من القوى إحداهما تدفع .2
 . القوى الدافعة دون حدوث التغيير ل من، واألخرى تقلّ فيه

 . اإلدارية إلى االستقرار والتوازنتميل الجماعات  .3
فرض على الهياكل اإلدارية إما زيادة القوة الدافعة أو خفض يث التغيير و حدأن الرغبة في  .4

 .(49 –48: 2013، القوة العارضة )الدليمي
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 لماكجريجور:   X , Yتي ينظر  -2
ن تقسيم المشرفين يمك( أنه في ضوء هذه النظرية 237 –236 :2004يذكر البابطين )

 سلوبهم القيادي إلى قسمين:إالتربويين حسب 
المشرف التربوي الذي يتصف بالروح القيادية: يمكن النظر إلى هذا النوع من  القسم الول:

 ، وتفترض هذه النظرية اآلتي: ماكجريجورل( Yالمشرفين التربويين على أنهم ينتمون إلى نظرية )
لون تبعاته ا، وبالتالي يتحمّ بون عملهم، ويقبلون عليه تلقائيً أن المشرفين التربويين يح .1

 ومسؤولياته. 
 . ذاتي والتزام نحو العمل اإلشرافييتمتع المشرفون التربويون بانضباط  .2
يتصف هؤالء المشرفون التربويون بثقة رؤسائهم وزمالئهم المعلمين بالبراعة واإلبداع في  .3

 .التربوي تي تواجه نظام اإلشرافحل المشكالت ال
 .ثقة رؤسائهم وزمالئهم المعلمينيحظى هؤالء المشرفون التربويون ب .4

ن تنطبق عليه يالقيادية: هذا النوع من التربوي المشرف التربوي ال يتصف بالروح القسم الثاني:
 ، وهي كما يلي: ماكجريجور( الذي نادى بها Xافتراضات نظرية )

، وال يحبون عملهم اإلشرافي، وخشيتهم ممكن لمشرفون التربويون بأقل جهديعمل هؤالء ا .1
 من العقاب تحملهم على أداء بعض مهامهم المنوطة بهم رسميا. 

كما أنهم  لون التبعية لآلخرين،، ويفضّ ل المسؤوليةمشرفون التربويون تحمّ ب هؤالء اليتجنّ  .2
 . حدد أعمالهميحبون أن ت  

م هؤالء المشرفون التربويون بقلة الطموح، ويمارسون مهامهم اإلشرافية بشكل )روتيني( يتسّ  .3
 تقليدي، بعيد عن روح اإلبداع واإلبتكار. 

 يعاني هؤالء المشرفون التربويون من أزمة ثقة مع زمالئهم المعلمين.  .4
  نظرية الموقف:  -3

ا على أن القيادة ال ترتبط بسمات أو يرى بعض العلماء أن نظرية الموقف تعتمد أساسً 
ماتها ها ترى أن القيادة ترتبط س، ولكنّ بعينه يمكن أن يقوم بدور القيادةمواصفات شخص 

 ،قف القيادية هي التي تفرز القائد: إن المواوخصائصها بموقف قيادي معين، وبعبارة أوضح
فه في موقف إدارته أو سالمة تصرّ ، نتيجة لحسن إدارة معينة، أو ه جديرا بقيادة مؤسسة ماوتجعلّ 
 .(179 :2001ن )آل ناجي، معيّ 

، ومن تلك "إال أنها واجهت بعض االنتقادات وبالرغم من مميزات نظرية الموقف،
االنتقادات عدم وجود اتفاق بين أصحاب نظرية الموقف حول األنماط السلوكية المناسبة للقائد 

 . (243: 2004)البابطين، " ي في المواقف المتباينة)المشرف( التربو 
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 نظرية السمات: -4
ي بالسمات المتصلة بالطاقة اإلداري من الرئيس التحلّ  الموقف وفق هذه النظرية يتطلب

مرونة ، والقدرة على التوجيه والحزم والاعي والود والتعاطف مع المرؤوسينالجسمية، والذكاء االجتم
الفنية المرتبطة باإلحساس والمهارات اإلدارية و ل اإلحباط ، وتحمّ والقدرة على امتصاص الصراع

، والقدرة على المبادأة وصنع القرار ل ضغوطهمالمرؤوسين، وتحمّ ، واالتصال الشفهي ببالهدف
ل نتائجه، واألصالة واالبتكار في تناول المشكالت اإلدارية ووضع الحلول لها، والحماس وتحمّ 

 .(49: 2013اح اإلداري )الدليمي، ج عن النجوالمغامرة والقدرة على إرجاع اإلشباع النات
ان أصبح قائدا ناجحا سفي اإلن تبمعنى أن تكون هناك صفات محددة إذا توافر 

 . (242، 2004)البابطين،
( في عدة 242 :2004الباطبين ) جهت لهذه النظرية ذكرهالكن هناك عدة انتقادات و  

 : وهي نقاط
 . ي القائدب توافرها فاعتماد النظرية على صفات يج .1
 . رض نفسها في عملية اختيار القائدتجاهل بعض الظروف التي تف .2
 . ب السمات حسب أهميتهاتر لم ت   .3
 خلطت النظرية بين الصفات األساسية لتأهيل القيادة والصفات المطلوبة للمحافظة عليها. .4
 نظرية السمات هي نظرية سطحية تكتفي بوصف السلوك القيادي.  .5

 التربوي:أهمية الشراف 
مها والمتمثلة في متابعـة أهميته من خالل الخدمات الفنية التي يقدّ  اإلشراف التربوي يكتسب

الميـدان العملية التربوية ومعايشة مشكالتها، ثم وضع الحلول المناسبة لها، فهو حلقة اإلتصـال بـين 
ــ ع فــي الخــدمات بــأن التوّســ ام، علًمــعلــى عمليــة التعلــيم والــتعلّ ة التــي تشــرف واألجهــزة اإلداريــة والفنّي

زدياد عددها يفرض الحاجة إلى وجود مشرفين متخصصين في مواد  التعليمية مع إنتشار المدارس وا 
وتمكيــنهم مــن تحقيــق  الدراســة المختلفــة ليقومــوا بمهمــة اإلشــراف علــى أعمــال المعلمــين، ومســاعدتهم

 .(Silva & Dana, 2001: 305)األهداف المنشودة 
ولعـل موقـع المشـرف التربـوي كحلقـة وصــل بـين مسـتوى التخطـيط فـي إدارة التعلـيم ومســتوى 

فترض في ترشـيد عطي دوره المزيد من األهمية، وهذه األهمية تأتي من دوره الم  التنفيذ في المدرسة ي  
التخطـيط عـن طريـق تزويـده المخططـين هنـاك بالمعلومـات المطلوبـة عـن صناعة القرار في مستوى 

مكاناتــه، وهــي معل نطالًقــ تخــاذومــات ضــرورية الظــروف الواقــع وا  مــن هــذا  اقــرارات قابلــة للتطبيــق، وا 
ح أهـــداف فتـــرض أن يقـــوم المشـــرف التربـــوي فـــي مســـتوى التنفيـــذ بتفســـير السياســـات ويوّضـــالموقـــع ي  

بيقها، ويعمل بالتعـاون مـع العـاملين فـي المدرسـة علـى أن تكـون الجهـود القرارات والخطط وآليات تط
 .)27: 2001هة لتحقيق األهداف )عطوي، موجّ 
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لكافة األساليب والطرق التي يمكن أن  افي المشرف التربوي أن يكون مدركً فترض وي  
ختيار األسلوب اسير نحو األفضل، وأن يكون منطلق ر والتطوير والتساعد المعلمين على التغيّ 

ستعمال ارف التربوي إنسان مبدع قادر على يستلزمه الموقف اإلشرافي بكل أبعاده، فالمش الذي
األساليب والوسائل التي يراها مناسبة في ظروف معينة مع أشخاص معينين ولديه إمكانية التبديل 

لمشرف التربوي الذي والتعديل في هذه األساليب بالشكل الذي يتطلبه الموقف التربوي، ويستطيع ا
للمواقف التعليمية  األساليب الجديدة تبعً يقود عملية إحداث التغيير والتطوير التربوي أن يمارس ا

الطارئة ما دام هدف هذه األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء المعلمين 
 .)225 -224: 2001من ناحية أخرى )الخطيب وآخرون، 

 :الشراف التربويأهداف 
م في مختلف البيئات يهدف اإلشراف التربوي بصورة عامة إلى تطوير عمليات التعليم والتعلّ 

 التعليمية وتقويم مخرجاتها بما يحقق جودة األداء التربوي والتعليمي وتحسين نوعيتها.
بوي لتر أبرز أهداف اإلشراف ا يليفيما ، هداف التي تضمنتها سياسة التعليمفي ضوء األ

رصد : ، وهي(21: 2006، اهلل)حسين وعوض و(، 55: 2009، باداودلتي يتفق عليها كال من )ا
اور ، واإلفادة من ذلك في التعامل مع محالواقع التربوي وتحليله، ومعرفة الظروف المحيطة به

الميدان لين في ، وأيضا تطوير الكفايات العلمية والعملية لدى العامالعملية التعليمية والتربوية
محور للعملية التعليمية ، وأيضا التخطيط لتحسين موقف التعليم لصالح التلميذ كالتربوي وتنميتها

براز دورها في المدرسة وأيضا التربية والتعليم واالعتزاز بها، وكذلك تنمية االنتماء لمهنة ميةالتعلّ  ، وا 
طيط وتنفيذ وتطوير التربوية والتخالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل في برامج األبحاث 

، وكذلك برامج التعليم، والتدريب، والكتب، والمناهج، وطرائق التدريس، ووسائل التدريس المعنية
تساعد على نقل  لعاملين في حقل التربية والتعليمالعمل على بناء جسور اتصال متينة بين ا

ا العمل على ترسيخ القيم ، وأيضً نسانيةظل رابطة من العالقات اإل الخبرات والتجارب الناجحة في
، وأيضا تنفيذ الخطط التي يذ العملية التعليمية في الميدانواالتجاهات التربوية لدى القائمين على تنف

ه ، وكذلك النهوض بمستوى التعليم وتقوية أساليبالتربية والتعليم بصورة ميدانية تضعها وزارة
ر في التربية الرسمية ومتابعة إدارة توجيه عمليات التغيّ  ، وأيضاللحصول على أفضل مردود للتربية

 ة وكذلك تحقيق االستخدامانتظامها للعمل على تأصيلها في الحياة المدرسية وتحقيقها لآلثار المرجوّ 
، ى استثمارها بأقل جهد وأكبر عائد، حتاا، وماليً ا، وماديً يً نا، وفاألمثل لإلمكانات المتاحة بشريً 

عالقة المدرسة مع البيئة المحلية من خالل فتح أبواب المدرسة للمجتمع لإلفادة منها ا تطوير وأيضً 
م التالميذ وكذلك تدريب العاملين في الميدان وتشجيع المدرسة على االتصال بالمجتمع لتحسين تعلّ 

 .ة التقويم الذاتي وتقويم اآلخرينعلى عملي
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ستثمار وتوظيف اإلمكانات ا سنإلى غاية أساسية تتمثل في ح   التربوي اإلشراف   ويهدف
من البرامج التطويرية  المتاحة في المدرسة التي تخدم عملية تنفيذ المناهج والخطط المنبثقة

 .)25: 2001)فيفر ودنالب،  المستحدثة
ما من شأنه تحقيق هدف اإلشراف التربوي إلى تحسين البيئة الصفية وتفعيل كل ي كما
، وذلك لتحسين مخرجات النظام التربوي من الناحية النوعية وفي سعي اإلشراف الفائدة للطلبة

ان األساسية للنظام التربوي افر الجهود لإلحاطة باألركظلتربوي لتحقيق هذا الهدف البد من تا
إذ يقع ضمن مسؤوليات اإلشراف التربوي المساهمة في تناول والمعلم والمنهاج "الب لة بالطثمالمت

  .(19 :2008)مريزيق،  "فية التي يتلقون فيها تعليمهمالسلوكيات التعليمية للطلبة والبيئة الص
 يتفق كل من "فهمي والقطان" على أن أهداف اإلشراف التربوي تتمثل فيما يلي:و 

 على معرفة األهداف الحقيقية للتربية والفرق بين الغاية والوسيلة.يساعد المعلمين  -
م من إدراك الصلة التي تربط مدرسته بغيرها من المدارس في مراحل التعليم تمكين المعلّ  -

 ومستوياته.
واد األخرى ومعرفة م من رؤية مادته الدراسية في وضعها الصحيح مع باقي المتمكين المعلّ  -

 .العالقة بينهم
 وحاجاتهم. شءمساعدة المعلمين على إدراك مشكالت الن -
 تحسين العالقة بين المعلمين وتقويم روابط التعاون بينهم وبين المشرفين. -
م وبث الحماس االستفادة المثلى من المعلمين بإسناد األعمال المناسبة لهم وتشجيعهم على التقدّ  -

 والتنافس الشريف بينهم.
 التعليمية في مهنتهم ومدارسهم ومعالجة الصعوبات التي يواجهونها. ترغيب أعضاء الهيئة -
ما تقابله من طريق إشراك البيئة مع المدرسة فيتقوية الصلة بين المدرسة والمجتمع عن  -

 صعوبات واقتراح الحلول لها.
تقويم   تفوق قدراتهم وطاقاتهم معض للنقد الظالم أو إعطائهم أعماالً حماية المعلمين من التعرّ  -

 نتائج جهودهم بمقاييس موضوعية.
حداث التطوّ  اتالمدرسية المتميزة وتوجيه اإلدار مكافأة اإلدارات  - ر األخرى لمعالجة القصور وا 

 (.40: 2005، هصليو المناسب )
 والطلبة كمساعدة المعلمين، والمديرين، لإلشراف التربوي متنوعة اأهدافً  وتلّخص الباحثة

، ورفع كفاءة تحسين العملية التعليميةعلى التطوير الذاتي ورفع الكفايات الذاتية مما يؤدي ل
، ألن الهدف الحقيقي من اإلشراف ين وتنمية سلوكهم المهني والشخصيومستوى الطلبة والمعلم

تقاء بجميع العوامل ا من خالل االر م، وتحسين بيئتهمم والتعلّ يهو تحسين عمليتي التعلالتربوي 
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وسيلة مهمة لتحقيق أهداف السياسة ، أي أنه امومعالجة الصعوبات التي تواجهه ،امالمؤثرة فيه
 .عليمية خاصة وأهداف التربية عامةالت

 خصائص الشراف التربوي:
: أن اإلشراف التربوي عملية ديمقراطية التربوي بالعديد من الخصائص منهايتميز اإلشراف 

 م والمشرف التربوي من أجل النهوضعلى التعاون واالحترام المتبادل بين المعلّ  منظمة تقوم
التدريسية التي ف و ر ظن خالل توجيه المعلم إلى أفضل ال، وذلك مبالعمليتين التربوية والتعليمية

التقنيات مالئمة لطبيعة المادة  ا أكثر  فً ا موظه ا عمليً ، ومن ثم تدريبه عليها تدريبً تالئم مادة تخصصه
ه من اشتقاق وصياغة األهداف ولموضوع الدراسة وذلك بعد تبصيره باألسس السليمة التي تمكنّ 

 .(77: 2014، لقياس )طافشالسلوكية القابلة للمالحظة وا
وأيضا اإلشراف التربوي عملية قيادية تتمثل في المقدرة على التأثير في المعلمين والطالب 

م ممن لهم عالقة بالعملية التعليمية لتنسيق جهودهم من أجل تحسين تلك العملية وتحقيق وغيره
بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية  ىعنكما أن اإلشراف التربوي عملية شاملة ت  ، فهاأهدا

 (.35: 2003الخطيب، )الخطيب و  ر العام ألهداف التربية والتعليمالتعليمية وتطويرها ضمن اإلطا
وأيضا أنه عملية تفاعلية تتغير ممارستها بتغير المواقف والحاجات التي تقابلها ومتابعة 

 .(105: 2001، وآخرون م العلمي )الخطيبالفكر التربوي والتقدّ كل جديد في مجال 
تابعة( من تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقويم ومة تعاونية في مراحلها المختلفة )كما أنه عملي

، وينظم القة السلبية بين المشرف والمعلم، مما يقضي على العوجهات النظر ترحب باختالف
يجاد الحلول المناسبةالعالقة بينهما لمواجهة المشكالت  عنى بتنمية ، وأيضا أنها عملية ت  التربوية وا 

، بحيث تتحقق الترجمة الفعلية لمبادئ اركة الوجدانية في الحقل التربويالعالقات اإلنسانية والمش
، والبعد عن استخدام السلطة ة في العطاءخالص والمحبة واإلرشاد في العمل، والجديّ لشورى واإلا

ا بالنمو ال هو العملية األكثر التصاقً د األخطاء، كما أن اإلشراف التربوي الفعّ وكثرة العقوبات وتصيّ 
واإلدارية المساندة  ،التعليميةطوير كفايتهم األدائية ا في تالمهني للعاملين التربويين، واألقوى أثرً 

زيادة كفايات األنظمة م، وفي تطوير المناهج التربوية والمواد التعليمية للعمليات التعليم والتعلّ 
نتاجيتها، كما أن اإلشراف التربوي المتطوّ التربوية  في ن يكون شاماًل ر ينبغي أ، وزيادة مردودها وا 

ا، يعمل على ترميم وتطويريً  ،ابنائيً ، احافظً  ،اوقائيً ، اعالجيً  ،ا، فيكون تشخيصيً أهدافه وأساليبه
صالحهاالممارسات ال ب العملية التعليمية ما ينقصها ، ويسعى إلى إكساحالية غير المرغوب فيها وا 
 .(11: 2006)الشهري، 

مشرف وتنقضي ، ال تبدأ عند زيارة ملية مستمرة في سيرها نحو األفضلوأيضا أنه ع
 .(31: 1987رف الالحق مسيرة المشرف السابق )العمري، ، بل يتمم المشبانقضاء تلك الزيارة
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، وعلى دلة الميدانية والممارسة العمليةمة باألكما أنه عملية تعتمد على الواقعية المدعّ 
 .(2: 1998ة التربوية )العاجز، الصراحة التامة في تشخيص نواحي القصور في العملي

فتقبل المعلم الضعيف  ها،الفردية بين المعلمين وتقدرّ وأيضا أنه عملية تحترم الفروق 
ء اإلشراف الذاتي لدى ، كما تقبل المعلم المبدع والنشيط، كما أنه عملية تهدف إلى بناالمتذمرو 

 .(36: 2006المعلمين )الشهري، 
ن يعتمدان على أنموذج كما أن اإلشراف التربوي يتميز بصفتي اإليجابية والعمق اللذيْ 

سلوك المعلمين  المفتوح في حوار المشرفين والمعلمين وتفاعلهم والذي يؤدي إلى تغييرالتواصل 
 .(36: 2005طعاني، الالتعليمي الصفي )

أن اإلشراف التربوي البد أن يقوم على جميع هذه الخصائص وأن تكون  ةرى الباحثتو 
ل الفروق اإلنسانية وتقبّ ة على أساس االحترام والعالقات هناك عالقة بين جميع األطراف مبنيّ 

الفردية فيما بينهم وتشجيع اآلراء وتأكيد العمل الجماعي لالرتقاء والتحسين في العملية التعليمية 
 مية.التعلّ 
 :أهمهانقاط مجموعة من التوضيح أهم خصائص عملية اإلشراف التربوي في  يمكنو 
ف إلى تهيئة فرص والطالب، وتهدم احترام رأي كل من المعلّ  عملية استشارية، تقوم على -1

والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات من  ،على االبتكار واإلبداع من ناحية ع، وتشجّ تعليمية متكاملة
 ى.أخر  ناحية

 عملية منظمة تعتمد على التخطيط لها. -2
 على التأثير في المعلمين والطالب وغيرهم ممن لهم عالقة عملية قيادية، تتمثل في القدرة -3

 .جهودهم من أجل تحسين تلك العملية وتحقيق أهدافها بالعملية التعليمية، لتنسيق
م إلنجاح العملية التربوية المشرف ومدير المدرسة والمعلّ  عملية تعاونية، حيث يتعاون كل من -4

 .والتعليمية
 .عملية مستمرة، بمعنى أنها تتم على مدى العام الدراسي -5
ن ا، لكي يتمكّ الفرد، بصفته إنسانً  دف قبل كل شيء إلى االعتراف بقيمةعملية إنسانية، فهي ته -6

 .(16: 2006، وعوض اهلل م )حسينمن بناء صرح الثقة المتبادلة بينه وبين المعلّ 
 عدة خصائص أخرى وهي: ا" أضافوالفوزان كما أن "السعود

 .التربويةالعوامل المؤثرة في سير العملية  عملية شاملة، فهي تهتم بجميع -1
 .كالتدريب والتخطيط والتقويم والتنسيق عملية تتألف من مجموعة كبيرة من النشاطات التربوية، -2
رشادهم  ، بل هياعملية اإلشراف التربوي، ليست هدفا في حد ذاته -3 وسيلة لتوجيه المعلمين وا 

وتطويرها داخل تحسين مهاراتهم التعليمية  وتزويدهم بكل جديد في مجال عملهم مما يكفل لهم
 .(4 – 3: 2008)الفوزان، و (71 :2002حجرة الصف وخارجها )السعود، 
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أن المشرف التربوي يجب أن يتميز بخصائص القائد الناجح في قوته  إلى ةالباحث تخلصو 
ه األول ، وأن يكون همّ علمينالكلمة في تعامله مع الموحزمه بقراراته، وأن يكون إنسانا بمعنى 

 واألخير العملية التربوية لتعم الفائدة على الطلبة. 
 مبادئ الشراف التربوي:
ين الذين يتعاونون ختصاصي بصورة رئيسية على مجموعة من االيستند العمل التربو 

لتحقيق أهدافه، وهذا التعاون المبني على أسس سليمة ومتينة شرط ال بد منه  اويتفاعلون معً 
 .)73: 2014ت تامة )طافش، للوصول إلى مخرجا

من هذا المنطلق ال بد من إرساء قواعد متينة يقوم عليها اإلشراف التربوي، ليؤدي دوره في 
 .)47: 2007تحقيق األهداف التربوية المنشودة في أسرع وقت وأقل تكلفة ممكنين )صيام، 

 أنها: ومن أبرز هذه المبادئ
على أنها عملية تهتم بكل جوانب الموقف التعليمي النظر إلى عملية اإلشراف  ة:عملية شامل -

ل وأساليب وبيئة وتسهيالت مدرسية والعم وطالب ومنهج عّلمعناصر العملية التعليمية من م وبجميع
عنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية التعليمية كما أنها ت  ا، على تحسينها واإلرتقاء بمستواه
 م.ألهداف التربية والتعلي وتطويرها ضمن اإلطار العام

يعتمد اإلشراف في المقام األول على األسلوب الديمقراطي، الذي ال يؤمن  عملية ديمقراطية: -
د التربوي، بأن يعمل كل فرد كما يحب ولكن بما يشمله من الديناميكية والفهم والحساسية لدور القائ

والمشتركين في تنفيذ البرنامج المدرسي من ندماج كل األعضاء العاملين اباإلضافة إلى تعاون و 
 خالل العالقات الرسمية وغير الرسمية.

وذلك من خالل العمل على توضيح حاجات العاملين في الحقل التربوي،  عملية إنسانية: -
سمية ومنها العالقات اإلنسانية بين أعضاء هيئة التدريس التي تعتمد الصداقة والمعاملة غير الر 

عنى بتنمية العالقات اإلنسانية والمشاركة الوجدانية في فهي عملية ت  ، ادلة واإلحتراموالثقة المتب
الحقل التربوي، بحيث تتحقق الترجمة الفعلية لمبادئ الشورى واإلخالص والمحبة واإلرشاد في 

)الحريري،  ءد األخطاستخدام السلطة وكثرة العقوبات وتصيّ اة في العطاء، والبعد عن العمل، والجديّ 
 .(109: 2004)نشوان ونشوان، و (185: 2006

ويتم ذلك عن طريق التفكير اإلبداعي، حيث يكون الوصول لكل جديد في  تشجيع البداع: -
الرأي والعمل نتيجة التفكير العميق والبحث والتجريب، ويستطيع المشرف التربوي نتيجة اإلبداع 

شراكهم في تحسين األهداف والمحتويات والمنهج واإلبتكار عند المعلمين إتاحة حرية التفك ير لهم، وا 
وطرق التدريس والتقويم وتشجيعهم على التجريب، وبث الثقة بالنفس واإلعتراف بجهودهم واإليمان 

 .(47: 2007)صيام،  مبقدراته
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تتمثل في المقدرة على التأثير في المعلمين والطلبة وغيرهم من ذوى العالقة  عملية قيادية: -
، أجل تحسين هذه العملية وتطويرها مية في المدرسة، لتنسيق جهودهم منبالعملية التعليمية التعلّ 

تتوافر فيها مقومات الشخصية القوية التي تستطيع التأثير في المعلمين والطالب  وهي عملية
وغيرهم ممن لهم عالقة بالعملية التربوية، وتعمل على تنسيق جهودهم، من أجل تحسين تلك 

 لعملية وتحقيق أهدافها.ا
م من خالل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو هدف إلى تحسين التعليم والتعلّ تأي  عملية فنية: -

آخر له أثر في تحسين العملية م والطالب والمشرف نفسه وأي شخص المستمر لكل من المعل
 .(30: 2002بد الهادي، )ع ةميالتعليمية التعلّ 

 إشراك المشرفين والمديرين والمعلمين والطالب وأولياء األمور،تحرص على  عملية تعاونية: -
وهي عملية تعاونية في مراحلها ، ل من خالل الجماعةالعم أي ،وذلك بتنسيق جهودهم وتنظيمها

ختالف وجهات النظر، مما يقضي اق وتنفيذ وتقويم ومتابعة( ترحب بالمختلفة )من تخطيط وتنسي
يجاد على العالقة السلبية بين  المشرف والمعلم، وينظم العالقة بينهما لمواجهة المشكالت التربوية وا 

 .(35: 2003)الخطيب والخطيب،  ةالحلول المناسب
تقوم على أساس البحث والمالحظة والتجريب، وذلك من أجل تطوير العملية  عملية علمية: -

نتائجها لتحسين التعليم، وتقوم على ف لتشجيع البحث والتجريب واإلبداع، وتوظّ  ،ميةالتعليمية التعلّ 
 السعي لتحقيق أهداف واضحة قابلة للمالحظة والقياس.

عملية مرنة متطورة، وقد أثبتت مرونتها عن ، اإلشراف التربوي عتبر عمليةت   عملية مرنة: -
رة تتحرر فهي متطوّ  ،أجل الوصول إلى األهداف المرجوة ليب ووسائل متعددة منطريق إتباع أسا

من القيود الروتينية، وتشجع المبادرات اإليجابية، وتعمل على نشر الخبرات الجيدة والتجارب 
 .(50: 1987)العيساوي،  بالناجحة، وتتجه إلى مرونة العمل وتنويع األسالي

ع المشكالت التي تواجه العمل، المشرف القدرة على توقّ حيث يكتسب  إستشراف المستقبل: -
ه من تالفيها قبل وقوعها، ويكتسب المشرف هذه القدرة من فيتخذ اإلجراءات الوقائية التي تمكنّ 

 ر.خالل خبرته في الحياة ومن دراسته العلمية للماضي والحاض
يقبل المشرف التربوي  ،مسارها القديمحتى ال تنحرف العملية التربوية عن  النقد والنقد الذاتي: -

فهو صمام األمان الذي ال  ب الفريق الذي يعمل معه على تقبله،بمبدأ النقد والنقد الذاتي، ويدرّ 
اء والتصحيحي الذي نحراف إلى أهداف غير مرغوبة، ويقوم النقد بدوره البنّ االبلسلوك ليسمح 

 .(75: 2014)طافش،  فيساعد على وضوح الرؤية وال يسمح بتزييف المواق
ر المواقف والحاجات التي تقابلها ومتابعة كل جديد في تتغير ممارستها بتغيّ  ة:عملية تفاعلي -

 م العلمي.مجال الفكر التربوي والتقدّ 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/100181/posts
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في سيرها نحو األفضل، ال تبدأ عند زيارة مشرف وتنقضي بإنقضاء تلك الزيارة،  عملية مستمرة -
 المشرف السابق. بل يتمم المشرف الالحق مسيرة

مة باألدلة الميدانية والممارسة العملية، وعلى الصراحة التامة المدعّ  عملية تعتمد على الواقعية -
 في تشخيص نواحي القصور في العملية التربوية.

م الضعيف أو المتذمر، كما رها، فتقبل المعلّ بين المعلمين وتقدّ  عملية تحترم الفروق الفردية -
 بدع والنشيط.تقبل المعلم الم

م بما يجنبه الخطأ في أثناء ممارسته العملية التربوية، هدفها تبصير المعلّ  عملية وقائية عالجية -
 ه.م له العون الالزم لتخطي العقبات التي قد تصادفه في أثناء عملكما تقدّ 

 مكونات الشراف التربوي:
 ات العملية اإلشرافية فيما يلي:يمكن تلخيص مكون

  ويتمثل عادة في فرد مؤهل للقيام بالعمل اإلشرافي.المشرف 
  والوكيل،  ، مثل المدير،واإلداريين د العاملينا كالمعلم، أو أحفرادً أموضوع اإلشراف ويكون

، أو عملية تدريسية ا، أو عاماًل والمراقب، وفني الوسائل والمواد التعليمية، أو موضوعيً 
 بوية.كالمنهج، ومواد التعليم، والتسهيالت التر 

 البيئي الذي يتم فيه اإلشراف، وتمر عبره رسالة  ضاءال اإلشراف، وهو النطاق أو الفمج
وقد يكون مجال اإلشراف الغرفة  االتصال من المشرف وردود فعلها، التغذية الراجعة

، الدراسية، أو اإلدارة المدرسية، أو التسهيالت التعليمية كالمكتبة، وقاعات التربية الفنية
 .المسرح، والبيئة المدرسيةوالرياضية، و 

  غرض رسالة اإلشراف وتتمثل في الغاية التي يرمي اإلشراف إلى تحقيقها وتكون عادة
 مالحظة التدريس ووصفه وقياسه وتقويمه وتحسينه.

 ويكون هذا بصيغة بيانات تتوفر من أعمال المراقبة والمالحظة التي  ،محتوى اإلشراف
يعمد المشرف إلى معالجتها بالقياس والتقييم للحكم على قيمة موضوع التربية الذي يشرف 

 أدوات التسجيل المسموعة والمرئيةكبطاقات التدريس، والنماذج واالستطالعات و  ،عليه
 .(9: 2007)صالح، 

 نات اإلشراف التربوي باآلتي:ويصف "البدري" مكو 
 :لمشرف ويتكون من األفراد الذين يديرون عمليات اإلشراف كا المشاركون في اإلشراف

داريين( ثم الطلبة.و ، واإلدارة المدرسية )معلمين  ا 
 :المكان الذي يتم فيه عمليات اإلشراف الميدانية. محيط اإلشراف 
 :الغرض منه أو التركيز على  اإلشراف أووقد يكون التركيز على موضوع  تركيز اإلشراف

 أو اإلداري أو أحد العوامل التدريسية المدرسية. علمالم



 32 

 :ويقصد بها الوسيلة التي يستعان بها لجمع المعلومات الخاصة بموضوع  وسيلة اإلشراف
 .اإلشراف

 :تم  ويقصد بها القرارات التقويمية الناتجة عن المعلومات والبيانات التي نتائج اإلشراف
 (.26: 2001البدري، جمعها ثم التعديل والتطوير )

 :أساليب الشراف التربوي الحديثة .. أنواعها ومميزاتها وأهدافها
ف أساليب اإلشراف التربوي بأنها مجموعة من أوجه النشاط يقوم بها المشرف التربوي عرّ ت  

التربوي وكل أسلوب من م والتالميذ ومديري المدارس من أجل تحقيق أهداف اإلشراف والمعلّ 
م ومرتبط بطبيعة الموقف التعليمي نظّ ق وم  نسّ أساليب اإلشراف التربوي ما هو إال نشاط تعاوني م  

 مختلف الطرائق التقنية التي" ف بأنهاكما ت عرّ  ،اتجاه األهداف التربوية المنشودةه في ومتغاير بتغيرّ 
 :2001 ،)عطوي ضمن برنامجه اإلشرافي"التربوية  يعتمدها المشرف التربوي لمواجهة المواقف

271.) 
قال عنه ستخدم في اإلشراف التربوي يمكن أن ي  الحظ أنه ليس هناك أسلوب واحد ي  وي  

أفضل األساليب التي تستخدم في جميع المواقف والظروف حيث أن كل موقف تعليمي يناسبه 
ل الواحد أكثر من أسلوب )دليقف التعليمي ستخدم في المو أسلوب من األساليب، كما أنه قد ي  

 (.58 :1998السعودي،  المشرف التربوي
أنها: بأساليب اإلشراف التربوي ( 25 :2006) الفلسطينية ف وزارة التربية والتعليمعرِّ ت  و 

قويم المحتوى واألداء ستخدم من أجل تالنشاطات اإلشرافية الفردية والجماعية العلمية العملية التي ت  "
 .م"ن التعليم والتعلّ وتحقق النمو العلمي المهني، وتحسّ والتسهيالت، 
ا األساليب الفردية ر اإلشراف نفسه فمنهت بتطوّ عت أساليب اإلشراف التربوي وتطورّ تنوّ وقد 

 .مباشرةالغير و ، ومنها المباشرة جماعيةالوأخرى 
على طبيعة  لذا يمكن القول أنه ينبغي على المشرف التربوي تنويع أساليبه اإلشرافية بناءً 

 .مين واحتياجاتهم التدريبية واإلمكانات المتاحةالموقف التعليمي والفروق الفردية بين المعلّ 
 ومن تلك األساليب: 

 .ةيزيارة المدرسال .1
 . صفيةزيارة الال .2
  .المقابلة الفردية بعد الزيارة .3
 . الخبراتالتزاور وتبادل  .4
 . االجتماع بالهيئة التعليمية .5
 .المؤتمرات التربوية  .6
 الدروس النموذجية.  .7
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 لقاءات المشرفين.  .8
 .االجتماع بمعلمي المادة .9

 .الدورات التدريبية .10
 .هةالقراءات الموجّ  .11
 . (20: 2007)نبهان،  النشرات التوجيهية .12

 :أسس اختيار السلوب الشرافي
عليه  في العملية التعليمية التعلمية المناسب التربوي حتى يختار المشرف التربوي األسلوب

 (:1983االعتماد على مقومات أساسية منها ما ذكره متولي )
 سهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية ت  التي لخبرات ل التربوي شمول األسلوب اإلشرافي

 والتربوية ونمو المعلمين المهني.
 رات والقدرات واإلعداد مالءمة األسلوب اإلشرافي لنوعية المعلمين من حيث الخب

 والخصائص.
  ستخدم من أجله.قف التعليمي وتحقيقه للهدف الذي ي  مالئمة األسلوب اإلشرافي للمو 
 .أن يتم التخطيط لألسلوب اإلشرافي وتقويمه بالتعاون بين المعلمين والمشرفين 
 .مرونة األسلوب اإلشرافي ليراعي ظروف المعلم والمشرف والبيئة المحلية 
  المشكالت التي هو  التربوي ي تدور حوله أساليب اإلشرافذالمحور الرئيسي الأن يكون

 تواجه المعلمين واإلسهام في حلها.
  أن يؤدي تطبيق أساليب اإلشراف المختارة إلى المشاركة اإليجابية للمعلمين والعمل

 .(287 -286: 1983)متولي،  الجماعي والعالقات االجتماعية
 إلى ما سبق: (1987ويضيف الخطيب وآخرون )

  داريين في اختيار األسلوب اإلشرافي إشراك بعض العاملين في الحقل التربوي من خبراء وا 
 وتخطيطه وتنفيذه.

  دراكهم ألهمية األسلوب اإلشرافي الذي يختارونه ثقة المشرفين بقدرة المعلمين على النمو وا 
 (.223 :1987الخطيب وآخرون، وقدرتهم على استخدامه )

بسبب التطورات التي طرأت على مفهوم  اا كبيرً نالت األساليب اإلشرافية اهتمامً وقد 
اإلشراف التربوي وظهرت أساليب أكثر فعالية وعناية لما تحققه من أهداف رئيسية تتركز في 

 (.37 :2000، و المهني )السلميساعد المعلمين على النمتحسين العملية التربوية وت  
لكافة األساليب والطرق التي يمكن أن تساعد  ابوي أن يكون مدركً في المشرف التر فترض وي  

ن ما ر والتطوير والسير نحو األفضل وأن يكون منطلق اختيار األسلوب المعيّ يالمعلمين على التغي
فالمشرف التربوي إنسان مبدع قادر على استعمال األساليب  ،يستلزمه الموقف اإلشرافي بكل أبعاده
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ا مناسبة في ظروف معينة مع أشخاص معينين ولديه إمكانية التبديل والتعديل والوسائل التي يراه
ويستطيع المشرف التربوي الذي يقود عملية  ،في هذه األساليب بالشكل الذي يتطلبه الموقف التربوي

للمواقف التعليمية الطارئة ما دام  اأن يمارس األساليب الجديدة تبعً  إحداث التغيير والتطوير التربوي
ية هدف هذه األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء المعلمين من ناح

 (.225 -224 :1987، أخرى )الخطيب وآخرون
، ضمن عّلمة تتناسب مع إمكانيات وظروف الميقوم المشرف التربوي بعدة أساليب مختلفو 

التعليمية منذ بداية العام الدراسي، عدت من طرف جميع عناصر العملية خطة مرسومة ومحددة أ  
 ومن هذه األساليب ما يلي:

 أولا: الزيارات الصفية
الة التي تمنح المشرف التربوي الزيارة الصفية هي أحد أساليب اإلشراف التربوي الفعّ  مفهومها:

في  ي تواجه المعلمينم ليرى التحديات التالفرصة ليرى على الطبيعة سير عمليتي التعليم والتعلّ 
طالع على الطرق واألساليب المستخدمة في تعليم التالميذ واكتشاف المهارات والقدرات تدريسهم واال

والمواهب التي يتميز بها المعلمون لالستفادة منها وتنمية جوانب القصور وتحديد نوعية العون 
 (.19: 1997المنيف، م لتحسين مخرجات التعليم )التربـوي الذي يحتاجـه المعلـ

ع من ا يستخدمها المشرف ليطلّ وهي من أقدم األساليب اإلشرافية المعروفة وأكثرها شيوعً 
مدى تحقيق  ،علمين، نقاط القوة والضعف عند المخاللها على طريقة التدريس، مستوى التالميذ

كي يستطيع المشرف التربوي أن يخطط برنامجه اإلشرافي لعالج الضعف  تفق عليهااألهداف الم  
م مواطن القوة، ليصل إلى تحقيق هدف اإلشراف األول وهو تحسين عملية التعليم والتعلّ وتعزيز 

 .(233 -232: 1991)نشوان، ا ا وشخصيً ونمو المعلم مهنيً 
م تعاونية بين المشرف التربوي والمعلّ و تقويمية و توجيهية و  يةالزيارة الصفية عملية تحليل أهدافها:
 اا جيدً ما وظفها المشرف التربوي توظيفً  من أنشطة التربية العملية، خاصة إذا اا هامً ل جانبً وتشكّ 

 (.60: 1997وأعطاها من وقته وجهده ما تستحق )دليل المشرف التربوي السعودي، 
 وفيما يلي أبرز األهداف التي يمكن تحقيقها خالل الزيارة الصفية:

 هم من استيعابها وحاجاتهم وتمكنّ  معرفة مدى مالءمة المواد الدراسية لقدرات التالميذ
 وفائدتها في تحقيق أهداف التربية.

 طالع على الطرق واألساليب المستخدمة في تعليم التالميذ ومدى صالحيتها ومالءمتها اال
 م.لسيكولوجية التعلّ 

  ّم ف على الوسائل المستخدمة في تقويم نتائج التعليم وفي الكشف عن صعوبات التعلّ التعر
 عالجها.وتشخيصها و 
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 ن عدد من المعلمين لجعلها اكتشاف األخطاء والمشكالت والصعوبات المشتركة بي
يجاد الحلول المناسبة لها. اموضوعً   الجتماع يدعو إليه المشرف لتدارسها وا 

  مساعدة المعلمين في تقويم أعمالهم ومعرفة نواحي القوة والضعف في تدريسهم وحل
 ورفع مستوى أدائهم لمهامهم.المشكالت الخاصة التي يعانون منها 

  اكتشاف حاجات المعلمين ومميزات كل منهم والقدرات والمواهب التي يتمتع بها لالستفادة
 (.234 -133: 1987، منها على أفضل وجه )الخطيب وآخرون

 .مالحظة الموقف التعليمي والفعاليات التربوية بصورة طبيعية 
  ّتالميذه والوقوف على مدى تقدمهم. علىم مالحظة أثر المعل 
 ألفكار المطروحة في الزيارات السابقة.لاستجابة المعلمين ومدى ترجمتهم  معرفة مدى 
 .الوقوف على حاجات الطالب والمعلمين الفعلية والتخطيط لتثبيتها 
  توثيق عالقة المشرف التربوي بالميدان ألخذ الواقع بعين الحسبان عند تخطيطه لبرامج

 اف بغية إغناء البرنامج بما يفيد المعلمين في تأدية واجباتهم.اإلشر 
  ّنماء خبراته بما يط  لع عليه من أساليب جديدةزيادة رصيد المشرف التربوي من المعرفة وا 

 (.61: 1998)دليل المشرف التربوي السعودي،  ونشاطات فاعلة وتجارب مبتكرة
 :العداد للزيارة الصيفية
ف على المعلمين الذين يقوم ة ينبغي على المشرف التربوي التعرّ الصفيّ  ةقبل البدء بالزيار 

م م على تفهّ بزيارتهم ومناقشتهم على انفراد في موضوعات هامة وعامة ومهنية، هذا يساعد المعلّ 
عن بعض الجوانب الشخصية  ويسهل للمشرف تكوين صورة واضحة أراء المشرف واتجاهاته

متميزة وتؤدي وظيفتها ينبغي أن تكون مدتها طويلة لفترة مناسبة حتى  للمعلمين، ولكي تكون الزيارة
يتمّكن المشرف من تكوين تصّور واضح عن الموقف التعليمي قبل وضع مقترحات لتحسينه 

ا واضحا وتطويره، ولكي تكتمل مهمته ينبغي أن تكون الزيارة متكررة ألن تكرارها يعطي انطباعً 
لى  ويوصل إلى  قرار يتسم بالموضوعية ويحقق الرضا لكل من المشرف والمدرسنتيجة مقنعة وا 
 .(233 -232: 1991)نشوان، 

 إن اإلعداد الواعي للزيارة الصفية يساعد على نجاحها ومن أبرز ما يتناوله هذه اإلعداد ما يلي:
 .تحديد الهدف من الزيارة الصفية بدقة 
  م صفه لمعرفة ما إذا كان المعلّ  زيارةتمت م الذي التي سبق أن ق دمت للمعلّ معرفة المساعدة

 ن إلى األفضل أم ال.ر وتحسّ قد تطوّ 
  مكن أن يطبقها في هذه الزيارة.يالحقائق التربوية والعلمية التي مراجعة المشرف للنظريات و 
 .أن يحصل المشرف على معلومات عن الطالب الذين سيزور صفهم 
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  في جو نفسي طيب وليحذر القيام بها أن يقوم المشرف بالزيارة الصفية في وقت مالئم و
 في مالحظاته. انه في هذه الحالة لن يكون دقيقً ر المزاج ألوهو متعكّ 

  ًزار بعد الزيارة مباشرة على أن يهتم م الم  مع المعلّ  افرديً  اأن يعقد المشرف التربوي لقاء
بأسلوب م ويعمل على تعزيزها وعرض نقاط الضعف خالله بإبراز جوانب القوة لدى المعلّ 

، ة إلبداء آرائه ومقترحاته )عطويغير مباشر للعمل على تالفيها، وأن يترك للمعلم الفرص
2001: 272- 273.) 

 أنواع الزيارة الصفية:
تفاق مسبق وترتبط هذه اي يقوم بها المشرف دون إشعار أو وهي الزيارة الت الزيارة المفاجئة: -1

التفتيش وهذا النوع يتناقض مع المفهوم الحديث لإلشراف مين بممارسات الزيارة في أذهان المعلّ 
 (.61: 1998التربوي ويهدم جسور الثقة بين المشرف والمعلم )دليل المشرف التربوي السعودي، 

شرف التربوي بمفاجأة المعلم في أي وقت يشاء، إذا أنه من مولكن ال بأس على اإلطالق من قيام ال
وأن يكون المشرف الحقيقي  االستعداد للعطاء التربوي واحدة من م في حالةالمفروض أن يظل المعلّ 

تعارف عليها عليه هو ضميره وفي هذه الحالة يجب على المشرف التربوي أن يراعى األصول الم  
 (.58 :1988ي الزيارات الصفية )طافش، ف
على تخطيط مسبق وهذه الزيارة تتم بناًء  الزيارة المرسومة أو المتفق عليها أو المخطط لها: -2

م تحسين وبالتالي يحاول المعلّ  ،م ويتم تحديد موعدها بالتشاور فيما بينهمبين المشرف التربوي والمعلّ 
أدائه أو إبراز قدراته الحقيقية وتقديم أفضل ما عنده وهذا النوع من الزيارات هو الذي ينادي به 

 دليل المشرف التربوي( )58 :1988)طافش،  شاور والتعاوناإلشراف الحديث ألنه يقوم على الت
 (.61 :1998، السعودي

 -وهذه الزيارة نوعان:: المطلوبة أو القائمة على الدعوة الزيارة -3
  ّمن  ام، وهذه تتطلب نوعً إما أن تكون بناًء على طلب من مدير المدرسة أو من المعل

المعلمين بلغوا درجة من النضج بحيث ال يخجل أحدهم من طلب المساعدة إذا احتاج إليها 
كالتشاور حول موقف تعليمي معين أو حل مشكلة عارضة وفي مثل هذا الموقف ال بد أن 

 .التربوي اك ثقة بين المعلم والمشرفنيكون ه
 ما أن يطلبها المعلم المتميز ليعرض على المشرف التربوي بعض الخطط أو األساليب  وا 

ألنه يتطلب وجود عالقة  كرة وهذا النوع من الزيارات نادرالجديدة أو سجالت متابعة مبت
زمالة خاصة ورفيعة قائمة على االحترام المتبادل بين األطراف المتعاونة للنهوض بالعملية 

 التربوية.
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فيما لو تمت الزيارة بصورة  مومن إيجابيات الزيارة المطلوبة أنها تقضي على ارتباك المعلّ 
ة طلبها مفاجئة أو بصورة مخطط لها، ثم أن التركيز في مثل هذه الزيارات يكون حول نقاط معينّ 

 (.60 :1988، ن هو أخطأ )طافشإم، ولن يشعر بالحرج أو االضطراب المعل
 ثانياا: المداولت الشرافية

ات بين المشرف التربوي وأحد من مناقشالمقصود بالمداوالت اإلشرافية هو ما يدور  مفهومها:
شترك في ممارستها سواًء حول بعض المسائل المتعلقة باألمور التربوية العامة التي ي   علمينالم

 (.129 :1976 ،لها )األفندي اضية أو مرتبً ة، عر مفصلّ  وزة أكانت هذه المناقشات موج
 أهدافها:
 ق يميوله وكل ما يؤثر في عمله أو يعاتجاه المعلم نحو مهنته والوقوف على آماله و  معرفة

 نموه.
  ّل المسؤولية وتقدير الظروف.تهيئة المعلمين لتحم 
  تبادل اآلراء واألفكار والخبرات، وذلك ألن المشرف يأخذ بقدر ما يعطي، ويشارك غيره

 م لقبول ما يقترحه.داد لدى المعلّ سهم في إيجاد جو من المحبة وحسن االستعالرأي، وي  
 ل إلى أفضل والتوصّ  ،كفاياتعرفة ما لديهم من قدرات ومواهب و مساعدة المعلمين على م

 بل الستثمارها على الوجه األكمل.الس  
  ّألن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مداوالت  ،مين وتكميلهامؤازرة اجتماعات المعل

 تتضح األمور الغامضة لديه.م على حده لإشرافية مع كل معلّ 
  تقدير العاملين والتعبير عن شكرهم ومكافأتهم بالتركيز على األعمال البناءة والجوانب

 (.69: 1998المشرقة والجهود الموفقة )دليل المشرف التربوي السعودي، 
 .إزالة الشكوك وتوضيح النقاط الغامضة لدى المعلمين 
  لديهم. أوجه القصور عالجمساعدة المعلمين في 
  ّي المشرف التربوي في المعلمين الثقة بالنفس واألمل والطموح والحماسة والتصميم أن ينم

 -134 :1976 ،ثمر والعمل الجاد )األفنديوقوة اإلرادة والتي تعينهم على اإلنتاج الم
140.) 

 إجراءاتها:
 عقد بعد فترة ل أن ت  فضّ م في وقت مناسب لكليهما، وي  علّ مأن تتم المداولة بين المشرف وال

 عد لها اإلعداد المناسب.ة بحيث تتيح للمشرف فرصة لي  وجيزة من الزيارة الصفيّ 
  ّم ويأمن فيه من كثرة المقاطعات.أن تكون في مكان هادئ يرتاح إليه المعل 
  ّعلى تبادل الرأي  اا قائمً اء فردي وأن يكون النقاش موضوعيً م في لقأن تتم مناقشة المعل

 دل.واالحترام المتبا
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  ّبأهمية النقد الذاتي من أجل تعزيز ثقته بنفسه. م  أن يقنع المشرف التربوي المعل 
  ّم أن يبدأ المشرف التربوي اللقاء بذكر اإليجابيات ألن ذلك أدعى إلى تعزيز ثقة المعل

 ل ملحوظات المشرف وتنفيذ توجيهاته.بنفسه وتقبّ 
  ّالتربوية البعيدة عن التطبيق في الواقع ب المشرف إلزام المعلمين بالنظريات أن يتجن

 الميداني.
  ّم بعد أن أن يغض المشرف الطرف عن األخطاء اليسيرة التي يمكن أن يتخلص منها المعل

 يشتد عوده في الميدان.
  ّل إلى م بالنواتج التعليمية بغرض التوصّ أن يهتم المشرف في أثناء النقاش بربط أداء المعل

 دليل المشرف التربوية في تحقيق األهداف )وأكثرها فاعلي أفضل األساليب التعليمية
 (.70 :1998، السعودي

 مينتبادل الزيارات بين المعلّ ثالثاا: 
م ويزيد من ثقته بنفسه في نفس المعلّ  اال مرغوب فيه يترك أثرً هو أسلوب إشرافي فعّ  مفهومها:

 (.72: 1986لها )المساد، سبة ومخطط ويطلق إبداعه خاصة إذا تمت العملية وفق ضوابط منا
في نقل الخبرات بين  اا مهمً خدامه لهذا األسلوب أن يلعب دورً ويمكن للمشرف التربوي عند است

المعلمين الذين يشرف عليهم حيث يحتفظ بسجل للمعلمين المتميزين الذين يمكن االعتماد عليهم 
للمساعدة في تنمية زمالئهم، فإذا الحظ المشرف قصور في أداء بعض المعلمين بسبب نقص في 

بالتنسيق معه وبيان  معرفتهم أو مهاراتهم فيمكن ترتيب زيارة لهم إلى أحد المعلمين المتميزين
 (.287: 2001للمعلمين الزائرين )عطوي،  أهدافها واألساليب التي يرغب في تقديمها وعرضها

 أهدافها:
 الجة بعض تبادل الخبرات بين معلمي المادة الواحدة في أساليب التعليم وطرائق مع

 السليم أثناء الشرح. التدريسمهارات الموضوعات وتوظيف بعض 
  ّعمله من خالل مقارنة أدائه بأداء اآلخرين. متقويم المعل 
 .تقريب وجهات النظر بين معلمي المادة الواحدة والمعلمين بوجه عام 
 .تشجيع المعلمين على إبداء آرائهم وطرح مشكالتهم 
 .تشجيع المعلمين المبدعين وتطوير ممارساتهم 
  1998عودي، )دليل المشرف التربوي الس فهم المعلمين واحترام بعضهم بعضاتعميق :

78.) 
  تعريف المعلم بالمتطلبات األساسية للنجاح في مهنة التدريس من خالل إطالعه على

طالعه على أساليب زمالئه  نموذج تقرير تبادل الزيارات ومن خالل إعداده للزيارة وا 
 ومناقشته للموقف التعليمي أثناء الزيارة.
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  السبورة  اعليمية المتاحة خصوصً الوسائل التأن يتضح للمعلمين كيفية االستفادة من
والكتاب المدرسي واألجهزة المتوفرة من أجل تحقيق األهداف في جو  ةنوالطباشير الملوّ 

 (.227 -226 :1987 ف )المنيف،طبيعي بعيد عن التكلّ 
 ضوابطها:

  ّن من ترك األثر الحميد ، بحيث يتمكّ ز فعاًل زار ذا مستوى فني متميّ م الم  أن يكون المعل
 المنشود في نفوس الزائرين.

   زار على زيارة زمالئه له دون أن تتسبب هذه الزيارة في عرقلة البرنامج أن يوافق المعلم الم
 المدرسي.

  ًا وواضحاأن يكون الهدف من الزيارة محدد. 
  توضيح األسباب الكامنة وراء اختيار الهدف المنشود.بأن يقوم المشرف التربوي 
 ين الزائرين.ملبحيث تراعي حاجات المع الها وفق خطة معدة سلفً  خططارة وي  أن تتم الزي 
  ّة وخروجهم مع نهايتها.أن يتم دخول المعلمين الزائرين مع بداية الحص 
  ِّة زار حول فعاليات الحصّ م الم  الزائرين والمعلّ مين أن يعقب الزيارة جلسة مناقشة بين المعل

رفع مستوى ن التوصيات التي من شأنها ومدى تحقيق أهدافها ومن ثم الخروج بالعديد م
 .أداء المعلمين مستقباًل 

  أن يأخذ المعلمون والمشرف التربوي بعين االعتبار اختالف الظروف لمراعاة ذلك من أجل
 (.87 :1988ج أو التقليد األعمى )طافش، ب النقد الخار تجنّ 

 : الدروس التطبيقيةارابعا 
الدرس التطبيقي هو نشاط علمي يقوم به المشرف التربوي أو أحد المعلمين المتميزين  مفهومها:

مين وذلك لمعرفة مالءمة األفكار النظرية داخل أحد الصفوف العادية وبحضور عدد من المعلِّ 
ة لمعرفة مدى فاعليتها أو تجريب طريقة تعليمية مبتكرّ للتطبيق العلمي في الميدان أو  المطروحة

شرح أساليب تقنية فنية أو استخدام وسائل تعليمية حديثة أو توضيح فكرة أو طريقة يرغب المشرف 
)دليل و( 81 :1988)طافش،  وأهمية تجريبها ومن ثم استخدامهاالتربوي إقناع المعلمين بفاعليتها 

 (.77 :1998، السعودي المشرف التربوي
 أهدافها:
  ث عنها س التطبيقية الدليل على إمكانية تطبيق األفكار واألساليب التي يتحدّ تعطي الدرو

 المشرف.
  مكانياته في مختلف تتيح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وا 

 الظروف.
  ّم بنفسه.تزيد من ثقة المعل 
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  ّتطوير وتحسين  م أساليب مبتكرة مما يساعد بالتالي علىاستخدامين مهارة اكتساب المعل
 أدائهم.

  مكانياته في مختلف تتيح مناقشة األفكار والصعوبات التي تعترض عملية التطبيق وا 
 الظروف.

  ّمين والمشرفين من خالل التعاون المشترك بين التخطيط والتنفيذ توثيق الصلة بين المعل
 مين.والتقويم مما يتيح الفرصة للتواصل اإليجابي بين المشرف والمعلّ 

 مكانية تطبيقها في الظروف المتاحة  إتاحة الفرصة للمشرف التربوي الختيار فعالية أفكاره وا 
 .(289 -882 :2001)عطوي،

 خطوات إجراء الدرس التطبيقي:
  التخطيط الجيد للدرس التطبيقي من حيث األهداف والوسائل وقناعة المعلمين بأهمية

 الدرس.
  افرض الدروس على المعلمين فرضً ت   الس لتوضيح فكرة محددة وواضحة وأأن ينظم الدر 

 بل يجب إقناعهم بضرورة هذا الدرس.
 عداد والتنفيذ والتخطيط.ركة المباشرة للمشرف في مراحل اإلالمشا 
  اختيار معلم كفء لديه الخبرة واالتزان الخلقي والمسلكي ولديه القدرة على إعداد الدروس

 التطبيقية وتقديمها بحضور زمالئه.
  عداده إعدادً هدف تحديد ومناقشته مع المشرف التربوي أو مع  اا جيدً وموضوع الدرس وا 

 زمالئه قبل تقديمه حتى يتم إجراء التعديل أو اإلضافة المناسبة إذا لزم األمر.
  ّمين الذين سيحضرون اختيار الصف الدراسي المناسب الذي يستوعب الطالب والمعل

عادية غير مصطنعة بحيث يكون مستوى  الدرس وأن يتم إعطاء الدرس في بيئة تعليمية
 الطلبة عادى وغير متميز.

 .اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموضوع 
 .أن يكون الموضوع المراد شرحه مناسب لزمن الحصة 
  ّن للمشاركة ين آخر ميع معلّ قيام بتطبيق األفكار بل يشجّ م واحد للأال يركز المشرف على معل

 ع الخبرات والطرق واألساليب.في هذا البرنامج حتى ينوّ 
   ب من المعلم وهذا يتطلّ ، مين المشاهدين للدرسع على المعلّ وزّ إعداد بطاقة لتقويم الدرس ت

 عداد نفسه للزيارة ليستطيع مناقشة األفكار المطروحة في الدرس بفعالية.إالمشاهد 
 مين المعلّ عاد على مسامع ل لي  ن خطواته بشكل مفصّ ر للدرس يدوّ ره ق  م   معلم تخصيص

 ة.المشاهدين بعد انتهاء الحصّ 
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  أن يعقب نهاية الدرس مناقشة حول الموضوع الذي تم طرحه يشترك فيها المعلمون
 والمشرف التربوي ومدير المدرسة.

 تجمع اإليجابيات والسلبيات والتوصيات التي تم  ،الخروج بخالصة كتابية بعد المناقشة
 تها وتوزيعها على المعلمين بما يضمن استفادتهم.ل إليها بحيث يمكن كتابطرحها والتوصّ 

  القيام بعملية متابعة لنتائج الدروس التطبيقية للوقوف على مدى تأثير هذه الدروس على
 (.289: 2001 ،)عطوىو( 231 :1997، )المنيف مين في صفوفهملمعلّ األداء الفعلي ل

 : المشغل التربوي )الورشة التربوية(اخامسا 
مين تحت إشراف قيادات تربوية ذات خبرة هو نشاط تعاوني عملي لمجموعة من المعلّ  مفهومه:
وجماعات في وقت واحد متعاونين تحت إرشاد منسق من  ااسعة يعمل فيها المشتركون أفرادً مهنية و 

أجل تجريب أحسن طرق التدريس أو دراسة مشكلة تربوية مهمة أو إنجاز عمل تربوي محدد مثل 
وحدات دراسية أو إنتاج وسيلة تعليمية معينة في مادة أو وحدة معينة لصف معين تحليل محتوى 
دليل المشرف التربوي )و (381 :1983 ،)متولي الخ…قيام بإحدى التجارب أو التخطيط لل

 .(80 :1998 ،السعودي
 أهدافه:
  ّمين لحل المشكالت التي تواجههم بأسلوب علمي.إتاحة الفرصة للمعل 
  كسابهم خبرات جديدة.المعلّ تنمية مهارات  مين وا 
  ّمين خبرات جيدة في العمل التعاوني.إكساب المعل 
 بتكارى داخل الورشة.تحقيق النشاط اال 
  ّمين في مواقف تساعد على إزالة الحواجز بينهم.وضع المعل 
 .إتاحة الفرصة للمعلمين لرفع روحهم المعنوية 
  ًوأساليب يستطيعون استخدامها في صفوفهم المدرسية. اتعريف المعلمين طرق 
  ّمين لكي يتعاونوا مع غيرهم إلنتاج أدوات ووسائل تعليم مفيدة في توفير الفرص للمعل

 تدريسهم.
  ّ222 :1997 ،)المنيف ستطيعون فيها تقييم جهودهمقف يامين في مو وضع المعل -

223.) 
 خطوات إجراء المشغل التربوي:

 الجيد لموضوع المشغل ومكانه وزمانه ومواده التعليمية وأنشطته وأهدافه  التخطيط التعاوني
 والتجهيزات الالزمة إلنجاحه.

  ّمين والميدان.الحرص على اختيار موضوعات لمعالجتها في المشغل تلبي حاجات المعل 
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  ّتاحة الفرصة لهم تهيئة المعل قناعهم بأهمية المشكلة التي هي موضوع البحث وا  مين وا 
 كة الفعلية في أنشطة المشغل.للمشار 

  ّمين أنفسهم وخاصة المبدعين منهم لما في ذلك من فائدة لآلخرين.اإلفادة من خبرات المعل 
 .االستعانة بنخبة من ذوى الكفاءات العالية والخبرة الكافية في المواضيع المطروحة للبحث 
 لنشرات والمجالت وضع كل ما يحتاج إليه المشتركون في المشغل من المراجع والكتب وا

 تحت تصرفهم وفي أي لحظة.
  تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة واختيار رئيس ومقرر لكل مجموعة يتولى عرض

 ت إليه مجموعته بعد كل نشاط.ما توصلّ 
  ّمين وأال يزيد عدد المجموعات عن خمس أال يزيد عدد كل مجموعة عن ستة معل

 مجموعات.
  بشكل جيد للمشاركة في المشغل حتى يشعر المعلمون أنهم أن ي عد المشرف التربوي نفسه

 يستفيدون من المشغل لما في ذلك من ترغيب لهم في االستمرار بحضوره.
  إعداد وسيلة التقويم للمشغل التربوي عند االنتهاء منه ليكون بمثابة تغذية راجعة يستثمر

 نتائجها في التخطيط لبناء مشاغل تربوية جديدة.
 دليل المشرف  د من تحقيق أهداف المشغل التربويركين في الميدان للتأكمتابعة المشا(

 (.292 :2001 ،)عطويو( 81 -80: 1998السعودي،  التربوي
 : النشرات الشرافيةاسادسا 

توزيعها اهم المشرف التربوي في إعدادها و هي وسيلة اتصال إشرافية كتابية يقوم أو يس مفهومها:
ليمات والمعلومات التي تهدف إلى عليهم ويتضمن عادة مجموعة من التعمين الذين يشرف للمعلّ 

من األمور مين على صور من المقررات الدراسية أو األنشطة التعليمية المعنية وغيرها طالع المعلّ إ
 (.92 :1967التعليمية المهنية )البزاز، 

 أهدافها:
  ّمين.تساعد على توثيق الصلة بين المشرف والمعل 
  ًكبيرة من المعلمين في أماكن متباعدة. اتخدم أعداد 
  ّيمكن الرجوع إليه عند الحاجة. اا ونموذجً ا مكتوبً ر للمعلمين مصدرً توف 
  ف المعلمين ببعض األفكار والممارسات واالتجاهات التربوية الحديثة على المستوى يتعر

 المحلي والعالمي.
 واقتراح الحلول المالئمة لها. تثير بعض المشكالت التعليمية لحفز المعلمين على التفكير 
 .تساعد في تعميم الخبرات المتميزة التي يشاهدها المشرف 
  ّح أهداف خطة المشرف للمعلمين وتحدد بعض أدوارهم فيها.توض 
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  رشادات خاصة باإلعداد والوسائل التعليمية تزويد المعلمين بإحصائيات ومعلومات وا 
 الحديثة والنشاطات واالختبارات.

 مقاالت المعلمين وبحوثهم وخبراتهم المتميزة وأساليبهم المبتكرة. تتيح تعميم 
 السعودي،  دليل المشرف التربوي) ى بعض المراجع العلمية والمهنيةالمعلمين إل يتهد

 (.293 :2001 ،)عطويو( 71 :1998
 إجراءاتها:

 .أن تتضمن مقدمة واضحة تبرز األهداف المراد تحقيقها 
  سهلة واضحة تتضمن حقائق ومعلومات دقيقة وحديثة تؤثر في أن تكون قصيرة ذات لغة

 تغيير سلوك المعلمين وممارساتهم العملية.
  ًوأن يلبي هذا الموضوع حاجة مهمة لدى المعلمين. اا واحدً أن تتناول موضوع 
  أن تكون عملية بعيدة عن اإلغراق في التنظير ومشتملة على أمثلة من واقع المعلمين

 .وخبراتهم وظروفهم
 .أن تثير دافعية المعلم لنقد ما يقرأ 
 ى يتسنى لهم قراءتها أن يتناسب توقيت إرسالها مع ظروف المعلمين المدرسية والخاصة حت

 واستيعابها.
   (.82 :1998 ،السعودي دليل المشرف التربويإشرافية أخرى ) عزز بأساليبأن ت 
 هة: القراءة الموج  اسابعا 

هي أسلوب إشرافي هام يهدف إلى تنمية كفايات المعلمين في أثناء الخدمة من خالل  مفهومها:
 .مدروسا امنظمً  اواقتنائها وتوجيههم إليها توجيهً إثارة اهتمامهم بالقراءة الخارجية وتبادل الكتب 

 أهدافها:
 .تحقيق أسباب النمو األكاديمي والمسلكي في مجال العمل التربوي 
  ات التعلم الذاتي )المستمر(.إكساب المعلم مهار 
 .تطوير معلومات المعلم وتحسين أساليب عمله وحل مشكالته التربوية 
  قع التربوي الذي يعيشه المعلم.اتكييف وتطوير الخبرات العالمية المتنوعة لتتالءم مع الو 
 .مواكبة التطورات التربوية بما يفيد في تحصيل التالميذ وتقدمهم 

 أساليبها:
  ّالمشرف التربوي من وقت آلخر إلى قراءات تتعلق بالمشكالت التربوية التي يواجهها ه يوج

هم بالكتب والمجالت المهنية التي تظهر بشكل دوري ثم بعد ذلك يقوم المعلمون كما يعرفّ 
 بقراءة فقرات من هذه الكتب والمجالت ويناقشها في اجتماعات المعلمين.
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 ربوية إلعالم المعلمين بالكتب الجديدة مع كتابة يستخدم المشرف التربوي النشرات الت
 تعليقات عن أهميتها ومحتواها.

  تظهر من وقت آلخر مقاالت عديدة في مجالت تربوية متنوعة تناقش العديد من المواضيع
ت وتوزيعها على المعلمين وهنا يمكن للمشرف التربوي طبع هذه المقاال ،التي تهم المعلمين

 هم.لمناقشتها مع اتمهيدً 
  ّقدم للمعلمين في اجتماعاتهم بشأن المشكالت ع المشرف التربوي في الكتب التي ت  ينو

 المختلفة.
 نتائج هذه القراءات في  وه بتطبيقأبوي المعلمين على اإلفادة مما قر شرف التر ميعاون ال

 عملهم.
 :تقويمها

المعلمين أن يالحظ أثر يمكن للمشرف التربوي أثناء زياراته الصفية واجتماعاته الدورية مع 
، دليل المشرف التربويهذه القراءات في ممارسات المعلمين وبحوثهم الميدانية وثقافتهم التربوية )

1998: 82- 83.) 
 : الجتماعات واللقاءات الشرافيةاثامنا 

اللقاء اإلشرافي هو اجتماع هادف يعقده المشرف مع معلم أو مجموعة من المعلمين  مفهومها:
الذين يقومون بتدريس مادة  ما ويكون في الغالب قبل الزيارة الصفية أو بعدها أو في بداية العام 

 لفصلية أو السنوية.ف على المعلمين ومناقشة خططهم االدراسي للتعرّ 
 :شروطها
  يكون اللقاء في مكان هادئ ومريح مكانه بحيثتحديد موعد اللقاء و. 
 .أن تكون أهداف اللقاء واضحة ومحددة 
 في اختيار أسئلته  الفظي وغير اللفظي وأن يكون دقيقً أن يتقن المشرف أساليب االتصال ال

 ع هذه األسئلة المعلم على الحديث.أثناء اللقاء بحيث تشجّ 
  ّويعزز ثقته بنفسه.د المشرف التربوي عالقته مع المعلم أن يوط 
  ّر عن نفسه.ر الوقت الكافي للقاء حتى يستطيع المعلم أن يعبّ أن يتوف 
  أن يكون لدى المشرف سجل تراكمي عن المعلم يتوفر فيه معلومات عن أحواله الشخصية

 أو المهنية أو االجتماعية لتساعده في اختيار األسلوب المناسب لمعاملته والحديث معه.
  الجلسة والمقاعد متقاربة ال توحي بوجود فوارق رسمية أو اجتماعية.مراعاة أن تكون 
 لتقديم المساعدة كلما شعر بحاجته إليها. اا صادقً ر المعلم أن لدى المشرف استعدادً أن يشع 
  ّر عن أفكاره م أن يعبّ أن يحترم المشرف آراء المعلم حتى لو خالفت رأيه حتى يستطيع المعل

 (.29 :2001ية )عطوي،خر بحرية وال يشعر المعلم بس
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 أهدافها:
 .تزويد المعلمين ببعض المفاهيم التربوية وشرح أبعادها 
 .ثراءها بالمناقشة والتحليل والتطبيق  طرح بعض التجارب الريادية وا 
  رفع الروح المعنوية للمعلمين عن طريق إشعارهم بأهمية الدور الذي يمارسونه وأهمية

 المقترحات التي يقدمونها.
  الفرصة لمواجهة المشكالت التربوية بصورة عامة واإلسهام بشكل مثمر في اقتراح تتيح

 الحلول وتقديم البرامج العالجية في مواجهة الضعف.
  تحقيق قدر واف من الفهم المشترك والمسؤولية المشتركة، وتكوين رأي عام بين جماعة

 المعلمين.
 ليها مما ينعكس على أسلوب إدارة إتاحة الفرصة لممارسة األساليب الشورية والتدريب ع

 المعلمين لصفوفهم.
  ّل المسؤولية )دليل مساعدة المعلمين الجدد أو من تنقصه الثقة بالنفس على المشاركة وتحم

 (.75 :1998، السعودي المشرف التربوي
 : الندوات التربويةاتاسعا 

 :مفهومها
محدد ثم فتح المجال  وهي عبارة عن عرض عدد من القادة التربويين لقضية أو موضوع

 (.193 :1996 ،الحبيببعد ذلك للمناقشة الهادفة المثمرة للحاضرين )
 أهدافها:
 .إثراء موضوع معين أو خبرة محددة بأكثر من رأي وأكثر من رافد 
 .إتاحة الفرصة لنقاش هادف ومثمر حول ما يتم عرضه من أفكار 
 ا المعلمون مع قضايا تربوية تتم تحقيق التواصل بين المشاركين وتوفير فرص يتفاعل فيه

ثراؤها.  مناقشتها وا 
 دليل المشرف التربوي  المهني وتحقيق األهداف التربوية المساعدة على تحقيق النمو(

1998: 74.) 
 إجراءاتها:

  ّم مع تحديد األهداف والموضوعات المراد طرحها وتحديد الزمان والمكان التخطيط المنظ
 لعقدها.

  بحاجات ومشكالت التربية  ا وثيقً  اتصاالً ع بحيث يكون متصاًل الموضو االهتمام باختيار
 والتعليم.
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 رجع إليها وقت في محاضر ي   مع تدوين النتائج ار الندوة بواسطة رئيس محدد مسبقً أن تدا
 (.193 :1996، )الحبيب الحاجة

 : البحث الجرائياعاشرا 
 فهومه:م

إلى تطوير العملية التربوية وتلبية البحث اإلجرائي هو نشاط إشرافي تشاركي يهدف 
الحاجات المختلفة ألطراف هذه العملية خاصة من خالل المعالجة العلمية الموضوعية للمشكالت 

 (.81 :1998السعودي،  ف التربويالمباشرة التي يواجهونها )دليل المشر 
 أهدافه:
 الحيتها.تجربة األفكار والبرامج واألساليب الجديدة والتأكد من مدى صحتها وص 
 .يحسم الخالف في كثير من المشكالت بتقديم حلول مقنعة 
   لمعرفة إمكانات مدرسته وزمالئه وبيئته. ام للمعلم فرصً قدّ ي 
   يته ووصوله إلى ساعد في تكامل شخصوي   اا واجتماعيً ا ومهنيً سهم في نمو المعلم فرديً ي

 نفعالي المطلوب.مستوى التوازن اإل
  ّمكاناته ونقاط القوة ونقاط الضعف عنده بحيث يعدّ  ام للمعلم فرصً يقد ل من إلدراك قدراته وا 

 (.294 :2001يسيه نحو األفضل )عطوي، أساليبه التدر 
 .تدريب المعلمين على استخدام األساليب العلمية في التفكير وحل المشكالت 
 قيامهم  مما يؤدي إلى زيادة احتمال" الميداني" المعلمين مهارات البحث العلمي إكساب

 بإجراء بحوث ودراسات فردية وجماعية بمبادرات ذاتية.
 ل وجهات نظر اآلخرين: النقد البناء وتقبّ إيجابية لدى المعلمين من أبرزها تنمية اتجاهات 

 (.81 :1998السعودي،  ل المشرف التربوي)دلي نفتاح على أفكار اآلخرين وآرائهماالو 
 فيما يلي: يص خطوات البحث العلميخلخطواته: يمكن ت

 .الشعور بالمشكلة وتحديد مجالها 
 .صياغة المشكلة وتحديد أبعادها بشكل محدد 
 .وضع فرضيات العمل الالزم لحل المشكلة 
 .تصميم خطة تنفيذ العمل واختبار الفرضيات 
 .تسجيل النتائج وتفسيرها 
 (.296 -295 :2001ات )عطوي وضع التوصيات والمقترح 

 نجاحه:أهم العوامل المساعدة على 
 بأساليب البحث العلمي ووسائله. االتربوي ملمً  أن يكون المشرف 
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  ّد المشرف التربوي للفكرة بإتاحة الفرصة للمعلمين لدراسة ومناقشة بعض البحوث أن يمه
 الميدانية التي أجريت في بعض المدارس أو إدارات التعليم أو الجامعات.

  ورته.أن يقتنع المعلمون بأهمية البحث اإلجرائي وضر 
   في اختيار مشكلة البحث توافر الظروف الموضوعية لمعالجتها. ىراعأن ي 
 السعودي،  دليل المشرف التربويللقيام بالبحث ) أن تتوافر جميع المراجع واألدوات الالزمة

1998: 81.) 
 رإحدى عشر: التعليم المصغّ 

 مفهومه:
التدريسيه يقوم على تحليل العملية ستراتيجيات التدريب على المهارات استراتيجية من اهو 

 بحوكية والعمل على تقويتها حتى يصالتعليمية وتحليل أداء المعلم إلى مجموعة من المهارات السل
 على تأدية عمله على أحسن وجه. اقادرً 

بأداء مهارة محددة يمكن مالحظتها وقياسها أمام عدد قليل من زمالئه  معلموفيه يقوم ال
: 1999، والمنوفي يحيى( دقيقة بحضور المشرف )20-5) زمن محدد منفي أفراد، ( 4-10)

131.) 
 أهدافه:
 .تدريب المعلمين أثناء الخدمة على المهارات التعليمية وأساليب التعليم الحديثة 
  ّر بصفته تقنية إشرافية إبداعية في مجال اإلشراف التربوي.استخدام التعليم المصغ 
  ّتدخل في الموقف التعليمي.ة التي تيسير العوامل المعقد 
 .ثارة دافعيتهم للموقف التعليمي ومشاركة المعلم  تعزيز بواعث الطالب وا 
  االستفادة من التغذية الراجعة أكثر من الممارسة نفسها ألن المعلمين المتدربين يستفيدون

 )دليل يستفيدون من المشرف التربوي نفسهمن نقد زمالئهم المعلمين المشاهدين أكثر مما 
 (.85 :1998، السعودي المشرف التربوي

 مميزاته:
   ومهما كان عدد الطالب  احقيقي فعلي مهما كان الدرس صغيرً عتبر التعليم المصغر تعليم ي

 قلياًل.
  ّط العوامل المعقدة التي تدخل في الموقف التعليمي ألنه يتيح الفرصة التعليم المصغر يبس

 األكثر. للتركيز على مهارة واحدة أو مهارتين على
  ّه وفق أهداف محددة.ز وموجّ التعليم المصغر يتيح القيام بتدريب مرك 
 م المصغر موجز مختصر يسمح لكل تلميذ أن يمر بسلسلة من الخبرات في جو يالتعل

 ز ومضبوط.مركّ 
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 أدق وأفضل. اتربوي الذي يصطنعه المعلم توجيهً التعليم المصغر يسمح بتوجيه األسلوب ال 
  يفسح المجال لتغذية راجعة فورية حول نقطة أو نقاط محددة.التعليم المصغر 
  يستفيد المعلم المتدرب من المالحظات التي وجهت إلى أدائه فيقوم بإعادة تخطيط الدرس

عادة عرضه من جديد لمجموعة أخرى من الطالب.  وا 
  ّم م بسلبياته قبل أن يقو ر المعلّ يتسم التعليم المصغر بالصدق واألمانة حيث أنه يبص

 (.77 -76 :1987، )طافش طالبه في الصف الذي يقوم بتدريسهبممارستها على 
 :خطواته
  تزويد المعلم المتدرب بخلفية نظرية حول المبادئ النفسية والتربوية التي تستند إليها

 المهارات واألساليب المختلفة ألدائها مع تبصيره بشروط معينه الستخدامها بفاعلية.
 ات وذج حسي الستخدام المهارة في موقف تعليمي مصغر مع تعليقإطالع المعلم على نم

 .اا أو صوتيً  مرئيً  تسجياًل ا ما يكون هذا النموذج مسجاًل مسجلة على هذا األداء وغالبً 
  ّر.م الستخدام المهارة في موقف تعليمي مصغّ تخطيط المعل 
  ّاأو صوتيً  مرئًيار وتسجيله تنفيذ التعليم المصغ. 
  المصغر للتقويم الذاتي عن طريق مناقشة المشرف والزمالء للمهارة التي إخضاع التعليم

 ن المعلم المتدرب من تقويم نفسه.تتم تأديتها حتى يتمكّ 
 ( مرات إلى أن يتقن المعلم المتدرب أداء المهارة.5-3إعادة الخطوات ما بين ) 
  ر في الصف المصغّ التدريب على التركيب بين المهارات المرتبطة وذلك باستخدام أسلوب

 (.86 :1998 السعودي، )دليل المشرف التربوي امواقف أكثر تعقيدً 
 المقابلة الفرديةعشر:  ةثاني

المقابلة الفردية وسيلة إشرافية من وسائل تحسين األداء المهني للمعلمين ورفع كفاءاتهم المهنية وتتم 
أو أحد المعلمين كما أنها ال تخضع ا على استدعاء من مدير المدرسة بمبادرة من المشرف أو بناءً 

لوقت محدد وتنعقد لمناقشة بعض المستجدات، أو إلتمام مناقشة قضية ما تمت إثارتها في جلسة 
 سابقة، أو حول أسلوب تعليمي جديد يريد تطبيقه في الميدان وتهدف المقابلة الفردية إلى مايلي:

  ّالجوانب الشخصية والمهنية للمعلمف على التعر. 
 ي مواهبه وقدراتهم على معرفة نفسه فيكشف نقاط قوته ونقاط ضعفه، فينمّ دة المعلّ مساع ،

 المهنية. ة في حياتها ما إلى نقاط قوة مشعّ ويعمل على تالفي نقاط الضعف وتحويلها نوعً 
 .تنمية الثقة بالنفس وغرس الطموح وقوة اإلرادة لدى المعلمين 
  ّم.طويلة األمد للنمو والتقدّ ع على وضع خطة مساعدة المعلمين في التطل 
 .إزالة المخاوف والشكوك وتوضيح األمور الغامضة 
 شرف والمعلمتبادل اآلراء واألفكار بين الم. 
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 بتحديد الهدف المرجو بوضوح ومراجعة ومن أجل اإلعداد للمقابلة يقوم المشرف أواًل 
ت التي يبحث عن المالحظات التي يقرر المشرف أن تكون موضوع المقابلة وكذلك اإليضاحا

لمعلم( ويكون إجابات محددة لها وينبغي أن تتم المقابلة في وقت يناسب كال الطرفين )المشرف، ا
 .(40،:2018)بليل عفاف:  المكان هادئ ومناسب

 الجتماع بالهيئة التعليميةعشر:  ةثالث
والوقت مقارنة  ا من الجهدر كثيرً لقد انتشر استخدام هذا األسلوب لكونه أكثر فائدة ويوفّ 

، وأنه يتيح الفرصة للتعامل الجماعي مع المعلمين، ويساهم في تحقيق قيم باالجتماع الفردي
ضرورية للعمل التربوي مثل: اإليمان بأهمية وقيمة العمل الجماعي وتقدير المسؤولية التضامنية 

ل على تحسين ويزيد من وحدة المعلمين وتماسكهم ويرفع مستواهم ويساعدهم على نموهم ويعم
 البرنامج التعليمي، أما فيما يخص األهداف التي يسعى هذا األسلوب اإلشرافي إلى تحقيقها فهي:

  ّر عام عن معنى التربية وبالوظائف الخاصة بالمدرسة.مين بتصوّ تزويد المعل 
 .االتفاق على بعض الوسائل التعليمية التي تؤدي إلى تحسين العملية التربوية 
 ف على حاجاتهم وتحليل مشكالتهم.ى مساعدة أنفسهم في التعرّ حث المعلمين عل 
  إدراك المشكالت التربوية والعمل على مواجهتها واالشتراك في اقتراح الحلول المناسبة لها

 .(88-85: 1984)حمدان،  وتحقيق التكامل بين المعلمين
، ليرى بعينه المعلم في الفصل ةار أن أهم األساليب اإلشرافية وأنجحها هي زي ةؤكد الباحثتو 

م، ومع أساليبه وطرقه المستخدمة في العملية التعليمية، كما م وتفاعل الطلبة مع المعلّ مهارات المعلّ 
نما من أجل فحسب عتبر باقي األساليب التربوية ضرورية ليس من أجل التواصل مع المعلمينت   ، وا 

 ة.النمو المهني للمعلمين وتحسين العملية التعليمي
 الشراف التربوي: أنماط

يعتمد على "يزة في العملية التعليمية فإنه ولكي يحقق اإلشراف التربوي أهدافه وأدواره المتم
، وطبيعة خبرته وشخصيته يلمشرف بحسب طبيعة الموقف اإلشرافأنواع متعددة يستخدمها ا

اإلشراف م الذي ي شرف عليه، مثل اإلشراف البنائي، ته، وبحسب طبيعة المعلّ اوقدراته ومهار 
اإلشراف ي، اإلشراف اإللكترون اإلشراف التنوعي،ري، اإلشراف التطوّ العيادي، اإلشراف باألهداف، 

 ،حيحيالتصاإلشراف العملي  اإلشراف، اإلبداعياإلشراف  ،الديمقراطياإلشراف  ،التفتيشي
 .(75: 2012، )القرزعيالوقائي اإلشراف و 
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 ومن هذه النواع:
 الشراف الوقائي:  .1

ووقوفه على  علمين، وأثناء زياراته للمعلمكم عملهاكتسب خبرة أثناء  المشرف التربوي
 علمأ بالصعوبات التي قد تواجه المعلى أن يتنبالقدرة س التي يتبعونها، لذا فلديه يأساليب التدر 

أن المشرف التربوي بقوة مالحظاته قادر أن  باإلضافة إلى ،لجديد عند مزاولته لمهنة التدريسا
زعاجه وقلقه، وخلق  علمي تؤدي إلى إحراج الميستشف روح التالميذ، وأن يدرك األسباب الت وا 

، وهنا تأتي مهمة المشرف التربوي في ا فيهامهنة أو متمرسً المتاعب له، سواء أكان حديث عهد بال
ة وأن يأخذ بيد ها الضارّ ، والتقليل من آثار على تالفيها ن يتنبأ بهذه الصعوبات والعراقيل، وأن يعملأ

ب عليها، والصعوبات هنا متنوعة والتغلّ  نفسه ومواجهة هذه الصعوبات ، ويساعده في تقويمعلمالم
وعلى المشرف التربوي أن يسلك من الطرق ويستعمل من األساليب ما يتناسب  والمواقف متعددة،

، أو ب عليهخطة مواجهة والتغلّ  علمينح الموقف ويضع مع المقد يشر مع الموقف الذي يواجهه، ف
ا أخرى مع ، وقد يسلك طرقً وحكمتهم وحسن تصرفهم علمينات المتالفيه قبل حدوثه، مع  إيمانه بثب

ر ، كأن يجبرهم معه في مناقشات وافتراضيات واقتراحات تؤدي إلى تصوّ علمينفريق آخر من الم
ما قد  علمون، وبهذا يدرك هؤالء الممتاعب في المستقبلث من أخطاء أو لما يمكن أن يحد

 .(95: 2001على تخطيها وتالفيها )الدويك وآخرون،  اعملو لم ييعترضهم من متاعب إذا 
مهمة المشرف التربوي هي أن يتنبأ بالصعوبات والعراقيل التي تواجه المعلم وأن يعمل و 

على تقويم ومواجهة هذه  بيد المعلم ويساعدهعلى تالفيها والتقليل من آثارها الحادة وأن يأخذ 
، وتماشيا مع هذا المنطلق نجد اإلشراف الوقائي يتخذ من التدابر ما يكفل تحقيق الصعوبات

أغراضه كاالجتماع بالمعلمين في بداية العام الدراسي لمناقشة المناهج والكتاب المدرسي ودليل 
لمين ت التوضيحية والمداوالت الفردية مع بعض المعالمعلم وتقديم الدروس التطبيقية وتوزيع النشرا

 . (132: 2013عرنوسي وآخرون ، الالذي يحتاجون مساعدة خاصة )
د ثقته بنفسه عندما تواجهه متاعب، لم يعد نفسه واإلشراف الوقائي يعصم المعلم من أن يفق

االحتفاظ بتقدير الطالب ن بأنها توشك أن تحدث ويمنحه القدرة على ، ولم يستطع أن يتكهّ لمالقاتها
ر شجاعة وأقدر على كثلمهنة ومواجهة مواقف جديدة وهو أواحترامهم إياه وعلى مواصلة النمو في ا

 . (40 :1976، األفنديالتحكم فيها )
ا في الميدان التربوي كمعلمين متميزين بو تر  ننمط المشرفون التربويون الذييستفيد من هذا ال
، لتي قد تواجه المعلمين المستجدينع الصعوبات امتنوعة تساعدهم على توقّ واكتسبوا خبرات طويلة 

لمتوقع حصول مشاكل افيعمل المشرف المبدع معهم على اجتنابها بتوظيف أساليب تناسب المواقع 
 .(86: 2014م من التغلب عليها في حال وقوعها )طافش، ن المعل، فيتمكّ فيها
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دور ي نفوس المعلمين واالحتفاظ بتقدير التالميذ لهم و واإلشراف الوقائي يتسم بغرس الثقة ف
: 2008، زايدصرف )ع المعلم في الخطأ ووضع البدائل الممكنة وحسن التو المشرف هنا هو منع وق

113) . 
بعض ، هو أن يعمل على أن تستقر في نفس المعلم وخير ما يفعله المشرف التربوي

ب الوقوع ، وتجنّ ي المتاعبيستطيع أن يعمل على توقّ ، وعن طريقها المبادئ، يؤمن بها ويثق فيها
 (  345: 2013ينذر بأن المتاعب وشيكة الحدوث )البستان وآخرون، ، في أي موقف يمكن أن فيها
 الشراف الكلينيكي )العيادي(: .2

ز على عد اإلشراف اإلكلينيكي من االتجاهات الحديثة في عملية اإلشراف التربوي التي تركّ ي  
 .وطرق التدريس بقصد تحسين التعليمالتعليمية  المهارات

إكلينيكي(: التقويم، التحليل، ومعالجة حاالت حقيقية ومشكالت  Clinicalويعنى مصطلح )
ويتضمن هذا المصطلح: المالحظة المباشرة ويعتمد  الميادين الخاصة، ضواقعية ملموسة في بع

 لإلشراف اإلكلينيكي، وقد اختير مصطلحل أحد الخصائص الرئيسة المميزة عليها، وهذا يشكّ 
 ة، وتحليل سلوك المعلم والطالب)اإلكلينيكي( ليلفت النظر إلى أهمية التركيز على المالحظة الصفيّ 

 .خالل عمليات التعليم والتعلمكل ما يحدث في غرفة الصف  باعتماده وتسجيل
ه العمل اإلشرافي الموجّ ف )كوجان( أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي: بأنه ذلك النمط من ويعرّ 

، وممارساتهم التعليمية الصفية بتسجيل كل ما يحدث في غرفة نحو تحسين سلوك المعلمين الصفي
م وعن المتعلمين في أثناء تفاعلهم في عملية التدريس، الصف من أقوال وأفعال تصدر عن المعلّ 

، بهدف شرف التربوي والمعلمائمة بين الماط هذا التفاعل في ضوء عالقة الزمالة القموبتحليل أن
م وممارساته التعليمية الصفية )العاجز، م التالميذ عن طريق تحسين تدريس المعلّ تحسين تعلّ 

1998 :4 – 5). 
يل لويهتم هذا النوع من اإلشراف بتحسين العمل الصفي من خالل الزيارات الصفية وتح

، وهذا قوته وضعفه أثناء اللقاء التربوي، وتقديم التغذية الراجعة للمعلم على نقاط يميالموقف التعل
 .ة إلقامة عالقات وثيقة مع المعلمالنوع يراعى فيه خطوات منتظم

 ن من القيام بمالحظة، فهي تمكّ (ةإكلينيكي) ةطبيداللة  لهاكلمة العيادي في القاموس و 
، فيها واقتراح خطة عالجية مالئمة وعدم التوازنة بغية تشخيص أسباب القصور الة معينّ ح

، ويعني فحص إكلينيكي بفحص الحالة ويشخص، ثم يصف العالج المناسب فالطبيب يقوم خالل
ة ملموسة في ة ومشكالت واقعيي، ومعالجة حاالت حقيق)إكلينيكي(: التقويم، والتحليل مصطلح

 ف الصفي نسبة إلى الصف الذي هوا اإلشرا، وقد جاءت تسميته أيضً بعض الميادين الخاصة
 . (16: 2006المكان األصلي للتدريس )الشهري، 
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ا إشرافيا تم تطويره في السبعينيات من القرن العشرين كما أن اإلشراف العيادي ي عد نمطً 
م ، وكان كوجان يركز على تحليل عمليات التعليم والتعلّ بجامعة هارفارد "موريس كوجان"ط من بنشا

عتقد أن وظيفة المشرف األساسية ليست في ي  إذ  ،ن المعلم والمتعلم داخل غرفة الصفوالتفاعل بي
دور المشرف  أما ،ترك لكليات التربية ومعاهدهافهذه المهمة ت   ،إعداد المعلم قبل االلتحاق بالمهنة

نهج المشرف ، بمعنى أن يكون مداخل غرفة الصف تماما علميةية الفينحصر في فحص العمل
االرتباطات من أي نوع كانت بين أساليب و  عد على اكتشاف العالقات السببيةتحليليا يساا يمعل

 صورة التغيرات في سلوك الطلبة كما تظهر ،المعلمين واستراتيجياتهم ونتائج عملية التعليم
 (.133: 2013لعرنوسي وآخرون، ا)

قبل المشرفين : أسلوب إشرافي متبع من أنه( ب346: 2013فه البستان وآخرون )ويعرّ 
 .ن لمراقبة أداء المعلم وتقويمهالتربويي

، ويهدف إلى معالجة نواحي القصور في تدريب المعلمين أثناء الخدمة وي ستخدم هذا النمط
شراكه في عم ليات الموقف التدريبي لدى المعلم عن طريق زيادة التفاعل بينه وبين المشرف وا 

، ويتواجد بينهما جو من الثقة التي ل دور المشرفوهذه المشاركة العملية تهيئه لتقبّ  ئهلتحسين أدا
، ويطلب ه بالصعوبات التي تواجهه في عملهمن شأنها أن تجعل المعلم يطمئن للمشرف فيصارح

، طافشذية الراجعة التي يحصل عليها )مساعدته للتخلص منها فيتحسن موقفه الصفي نتيجة للتغ
2014 :81). 

ن المشرف والمعلم في جو كما يؤكد اإلشراف اإلكلينيكي على العالقات القوية والطيبة بي
ل هذا ما يعطي ، وليس عالقة رئيس بمرؤوس، ولعّ قةداحترام المتبادل والزمالة الصيسوده اال

اإلكلينيكي ، ويتجه اإلشراف ميزة بين أساليب اإلشراف التربوياإلشراف اإلكلينيكي تلك المكانة المت
ر والتغيير لدى المعلمين؛ ؛ بغية إثارة الرغبة في التطوّ حو تحليل عمل المعلم وعمل الطالبن

لتحسين أنماط سلوكهم التعليمي، كما يتناول اإلشراف اإلكلينيكي سلوك المعلمين التعليمي ومواقفهم 
هداف التعليمية األعمق في ضوء الل مساعدتهم على إدراك سلوكهم بالصفية بشكل مباشر من خ

ثارة الدافعية لديهم القتراح أساليب تدريبية جديدة ذات أثر أفضل في الوصالتي يقررونها ل إلى و ، وا 
  . (77: 2008ة )مريزيق، جوّ األهداف المر 

 : الشراف التصحيحي .3
يالحظ المشرف التربوي لدى زياراته الميدانية للمعلمين في مدارسهم بعض األخطاء في 

الطرق التي ينتهجها إعداد الخطط اليومية أو الفصلية، أو أثناء عمله التربوي بعض العيوب في 
، ويجد بأن بعض المعلمين، أو ضعف في إدارة الصف، أو في الوسائل التعليمية المستخدمة

، وتعريفه بالبدائل التي يمكن هذه األخطاء بالتحاور مع المعلم يساهم في تصحيح مثلبإمكانه أن 
أن تكون أكثر مناسبة للمادة الدراسية أو للمرحلة التعليمية، فقد ال ينتبه المعلم إلى أن الطريقة التي 
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، أو قد ةإنها قد ال تناسب الصفوف األولييستخدمها ولو كانت مناسبة للمراحل الدراسية العليا ف
تغيب عن بال المعلم األهمية بالنسبة ألهداف تعليمية كالتحليل والتطبيق والتقييم والتمييز بدل 

لم ألهمية مشاركة الطالب أنفسهم في عالتركيز على المعرفة والفهم وحدهما، أو قد ال ينتبه الم
ر بين المشرف والمعلم ، فيكون للنقاش الذي يدو هتمام الكلي على دور المعلم نفسهم بدل االالتعلّ 

 – 220: 2001ر مواقف المعلم من هذه الجوانب )عريفج، بهذا الخصوص دور إيجابي في تغيّ 
221) 

 الشراف البنائي:  .4
حالل الجديد الصالح محل القديم يتعدّ  ى اإلشراف هنا مرحلة التصحيح إلى مرحلة البناء، وا 
ن نمتلك المقترحات المناسبة والخطة ، بل أا أن نعثر على الخطأ ونصححهس مهمً الخاطئ، فلي
، واالستفادة من تجاربه، وينبغي أن تكون نظرة كل من لمساعدة المعلم على النمو الذاتيالمالئمة 

المشرف والمعلم نظرة مستقبلية، إذ أن الغاية من اإلشراف البنائي هو إشراك المشرف للمعلمين في 
المنافسة بينهم على أداء  ع نموهم ويثيرأن يشجّ رؤية ما ينبغي أن يكون عليه التدريس الجيد و 

مية ؤية المشرف التربوي لألهداف التعلير ، ويوجهها لصالح العمل التربوي، وهذا يعتمد على األحسن
، ته وتجديد أساليبه وطرقه ووسائله، مما يثير لدى المعلم الدوافع للسعي نحو تطوير ممارسابوضوح

 جهده نحو مساعدة من يعملون معه، ا ببذلالنوع أن يكون متعاونً ومن أهم سمات المشرف في هذا 
، فخبراته ومهاراته موقوفة ات ويعد بكل جديد في مجال تخصصهميدرس المواقف ويحصر اإلمكانو 

 . (358: 2003مو المهني )البستان وآخرون، اعة بما يحقق لهم النلصالح الجم
المستقبل والعمل على النمو والتقدم، ويكون تركيز المشرف التربوي والمدرس هنا على 

 ومهمات اإلشراف البنائي هي:
 يجابية وتحسين وتطوير الممارسات الجيدة.العمل على تشجيع النشاطات اإل 
 .إحالل أساليب أفضل محل األساليب غير المستحبة وغير المجدية 
 .إشراك المدرسين في رؤية وتحديد ما يجب أن يكون عليه التدريس الجيد 
 ثارة روح المنافسة : 2006 ،عبد الهاديالشريفة بينهم ) تشجيع النمو المهني للمدرسين وا 

40). 
 : الشراف البداعي .5

ال يقوم فيها ، وال يقرر من الجهات العليا و اءة ال يحدد فيها برنامج التعليمهو عملية بن
نتائج البحث  ف على جهد فردي بل يقوم على جهد تعاوني تستخدم فيهراتطوير برنامج اإلش

 (.36: 1976األفندي، ز )كاء وتميّ العلمي بذ
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ه على زمالئه وال يجبرهم على ء، وال يفرض أفكاره وأدالمشرف المبدع ال يتقيد بالحرفياتوا
نما ه ير من ، ويأخذ منه العبرة في الكثو الذي يستفيد مما يفعله اآلخروناإليمان بها واتباعها، وا 

: 2010)العبيدي، ا صفوف المعلمين، وال يحرص على تصدرهم دائموهو الذي يعمل في  ،األحيان
204.) 

يعتمد اإلشراف اإلبداعي على اإليمان بإمكانات المعلمين والثقة بقدراتهم على تطوير 
حداث نقلة نوعية في مجال العمل التعليمي من خالل تجريب طرق جديدة واستنباط  أنفسهم وا 

يم أو إجراء أساليب ذات عالقة في الصفوف أو تنظيم مواقف التعلواستحداث  تعليمية مميزة وسائل
، وهكذا يعمل المشرف التربوي على تشجيع هذا النوع من المبادرات من االختبارات وتصحيحها

قدم علنيا لكل انجاز متميز كما يقدم المؤازرة للتجديد جانب المعلمين ويعمل على تعزيزها بمكافآت ت  
  .(130: 2013، وآخرون شجيع للمعلمين اآلخرين لألخذ به )العرنوسيتالنافع بالتنويه وال

 كما أن اإلشراف اإلبداعي يتسم بحرصه على إتاحة الفرصة للمعلم كي ينمو مهنيا بتحفيزه
يكون ، و سليما ، ذلك بواسطة تنمية قدراته ومهاراته وتوجيهه توجيهاعلى االبتكار واإلبداع والتجديد
، ويقوم باالستفادة و مستحدث في مجال التربية الواسعكل ما هباطالع المشرف التربوي دائما على 

ثراء ح  (.114: 2008)زايد، صيلتهم مما يطلع عليه بعرضه على المعلمين وا 
 الشراف الرشادي: .6

 يستند هذا النموذج إلى ضرورة دراسة المؤثرات المختلفة التي تؤثر على جوانب شخصية
، وهذا يتطلب أن يمتلك قلية وتوجه سلوك المعلم التعليميالمعلم من الناحيتين االنفعالية والع

المشرف كفايات إرشادية تتعلق بالمالحظة وتحليل االنطباعات وتفسير المواقف )عبد الهادي، 
2006 :41.) 

 لكتروني: الشراف ال  .7
الوسائط المتعددة على الحاسب هو نمط إشرافي يقدم أعمال ومهام اإلشراف التربوي عبر 

اآللي وشبكاته إلى المعلمين والمدارس بشكل يتيح لهم إمكانية التفاعل النشط مع المشرفين 
ان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة مع إمكانية إتمام هذه التربويين أو مع أقرانهم سواء ك

المشرفين التربويين فضال عن إمكانية ناسب ظروف تالعمليات في الوقت والمكان وبالسرعة التي 
 . (288: 2014)خلف اهلل،  العمليات من خالل تلك الوسائط إدارة هذه

ذا كان التعليم اإللكتروني م باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب هو طريقة للتعلّ  وا 
، ترونيةه ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث ومكتبات إلكآلي وشبكات

، المهم هو استخدام التقنية بجميع سواء عن بعد أو في الفصل الدراسيوكذلك بوابات اإلنترنت 
، فإن إسقاط التعريف بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم

هو نمط لإلشراف باستخدام  اإلشراف اإللكترونيأن إلى  يشراف اإللكتروني يفضالسابق على اإل
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، ه ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسوماتآليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكات
في مكتب التربية  ، أوذلك بوابات اإلنترنت سواء عن بعدوآليات بحث ومكتبات إلكترونية وك

واعها في إيصال وتبادل ، وهو استخدام التقنية بجميع أنأو في المدرسة أو الفصل الدراسي ،والتعليم
 . (2: 2010الغامدي، أقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة )المعلومات والخبرات للمعلم والمشرف ب

ويرى آخرون أن اإلشراف اإللكتروني هو ذلك النمط من اإلشراف الذي يعتمد على 
والمؤسسة  بين المشرفين، و االتصال بين المشرفين والمعلمين استخدام الوسائط االلكترونية في

 . (17 :2008، )الشمرانيل حقيقي وليس افتراضيا ، فاإلشراف يكون بشكالتعليمية
 : الشراف بالهداف .8

، ويتم تحديد اعً أن يحدد كل من الرئيس والمرؤوس األهداف م" :اإلشراف باألهداف هو
ف األهدا، بحيث تؤخذ هذه كان المعلم أو المشرف أو المدير أنماط المسئولية لكل شخص سواء

 (. 49: 2007،نبهان)" كمعايير للحكم على أداء المعلم
مية ووضع أهداف معينة ويعمل اإلشراف باألهداف على تحسين العملية التعليمية والتعلّ 

ومن األهداف تحسين وتطوير  ،وواضحة مأخوذة من الهدف الرئيسي لعملية اإلشراف التربوي
الدراسي للتالميذ وسد احتياجات المدرسة وتحسين ل يالمناهج الدراسية وطرق التدريس والتحص

 لدى المعلمين وذلك ألنهم ويلقى نمط اإلشراف باألهداف قبواًل ، ة التفاعل بين المعلم والتالميذعملي
، ون بتحقيق األهداف بحماس وفاعليةيشاركون في التخطيط في كل مرحلة من مراحله فيقوم

هداف يجب أن يحدد أهدافه في كل مجال من والمشرف التربوي الذي يؤمن باإلشراف باأل
إلشراف باألهداف معنيون ، ألنهم حسب مبادئ ات السابقة بالمشاركة مع المعلمينالمجاال
إلى زيادة حماس المعلمين لها، والعمل على  م تؤدي، والمشاركة بين المشرف والمعلّ بتحقيقها

 . (215: 2010)العبيدي، تحقيقها بفاعلية 
 : التنوعي )التمايزي(الشراف  .9

بما ( ويقوم على فرضية وهي "Glatthornيرجع تطوير هذا النمط إلى آالن جالتثورن ) 
بد من تنوع اإلشراف عليهم فهو يعطي المعلم ثالثة أساليب إشرافية  أن المعلمين مختلفون فال

ينه وبين اإلشراف ك تشابه بير قدراته وتنمية مهاراته ليختار منها ما يناسبه وقد يكون هناو لتط
أن اإلشراف التنوعي يعطي المعلم الحرية في تقرير األسلوب الذي يريده  الفارق بينهماو  ، ريالتطوّ 

 ,Glatthorn) يعطي هذا الحق للمشرف التربوي رين اإلشراف التطوّ أاسبا له في حين أو يراه من
1997: 5.) 

، ويختلف متعددة خالل العام الدراسيات أن المشرف التربوي يقوم بزيار  ةؤكد الباحثتوهنا 
قوم المشرف ، فغالبا ما يبمحاولة إنجازه المشرف يقوممن أجله الذي اختالف الهدف نوع اإلشراف ب

، ويزور بعض ايً ورهم بعد فترة ويكون هدفه تصحيح، ويز ابزيارة المعلمين الجدد ويكون هدفه وقائيً 
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، وفي جميع هذه الزيارات يقوم اهدفه بنائيً ممارسات خاطئة ويكون المعلمين الذين يقومون ب
 ، فالمشرف التربوي يحدد نوعية إشرافه بنوعيةبةالمشرف بالمالحظة الدقيقة لتصرفات المعلم والطل

 . الهدف المراد تحقيقه من الزيارة
 الشراف التربوي:ومهام وظائف 

فإذا كان هناك  التالميذم عند إن الوظيفة األساسية لإلشراف هو تحسين موقف التعلّ 
ا أفضل فإن م في الفصل ثمارً ، وال يسهم في العمل على أن يؤتي التعلّ بوظيفة اإلشراف مشخص يقو 

العالقات بين أعضاء و ، والتنظيم واإلعداد شخص في تلك الوظيفة ال يجدي نفعاوجود مثل هذا ال
، التالميذم عند تعلّ ، كل هذه إن هي إال وسائل لتحسين فرص المهيئة المدرسة، ورفاهية المعلّ 
، ين على أداء وظيفتهم بطريقة أفضل، يوجد من أجل معاونة المعلمواإلشراف هو نشاط ذو غاية

، وهناك عوامل كثيرة تحول بين مقدار أكبر من ذلك الذي يبذلونه والمعلمون جميعا لديهم من الجهد
فتقار إلى اإللهام أو التجارب ، وهذه العوامل هي االبين االنتفاع بمهاراتهم وقدراتهمالمعلمين و 

لى التكيف في العالقات اإلنسانية، وضعف إدارة المستخدمين، وعدم القدرة على ، واالفتقار إقةالساب
 Kimball) كامالالمعلمين على بذل الجهد  ، ووظيفة المشرف في المدرسة هي معاونةتقويم عملهم

Wiles, 2005: 35) . 
حاجات اإلشراف واإلمكانات المتاحة له والواجبات  ومن هذه الوظائف أن يدرك المشرف

، تتعلق بشخصه وباستعداده العلمي ا يقتضي أن تتوافر فيه صفات خاصةالمطلوبة منه وهذ
أن من  ، كماته للقيام بعمل قيادي ودور متميزوالمهني وقدراته وطريقة تعامله مع الجماعة وكفاي

مهامه أن يكون له قدرة على العمل المستمر؛ لمساعدة المعلمين في النمو المهني بإبراز قدراتهم 
ورعاية ميولهم ومساعدتهم في فهم االتجاهات االجتماعية السائدة وتفسيرها وفي وضع المناهج 

ف في التعرّ  بهمواستمالة المعلمين وترغي اتوجماع اوالبرامج التي تنبع من حاجات التالميذ أفراد
ا على استخدام األساليب ، كما أن من مهام المشرف أن يكون قادرً على أحدث طرق التدريس

ا ذا روح طيبة ا صادقً ا صريحً الديمقراطية في كل ما يقوم به من عمل مع غيره وأن يكون مخلصً 
عد النظر واالعتماد ا ببا بشخصية ديناميكية جذابة متصفً ا للفكاهة والمرح متمتعً ة للمودة محبً ميالّ 

عمله ليكون  ر في مجالعلى النفس والقدرة على االبتكار ويسعى دائما للنمو والتجديد والتطوً 
في العمل المدرسي  هر و مية ودلتعلّ بالتالي ذا فاعلية تربوية حقة تؤدى إلى تحسين المواقف التعليمية ا

  .(23 – 22: 2005)الطعاني، 
وي ومهامه العملية اإلشرافية تحديد وظائف المشرف التربومن األمور المهمة في نجاح 

ف ، حتى يستطيع المشرف التربوي تحقيق األهداف التي يسعى إليها اإلشراا دقيقاوتوصيفها توصيفً 
، وحاول العديد منهم تحديد ناول التربويون هذا الجانب المهم؛ لذا تالتربوي بدرجة عالية من النجاح
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مكتبة التربية العربي ه ت، ومن تلك الوظائف ما ذكر وم بها المشرف التربويام التي يقالوظائف والمه
 وهي:( 71: 1985لدول الخليج )

توضيح أهداف التربية واألهداف السلوكية للمعلمين وترشيد تنويع طرق التدريس بحسب  -
، وتدريب المعلمين في مجال اختصاصه يحضرها المعلمونوتقديم دروس نموذجية  ،اتالموضوع

على استخدام األساليب التربوية الحديثة وتنظيم العملية التعليمية وتقويم األداء التعليمي وتعليم 
جراء البحوث والدر المعلمين كيف يعلّ  اسات العملية مون ويتدربون على تحليل عملية التعليم وا 
ل مسؤولية مّ ، وحفز المعلمين على ذلك كأساس لتحسين ممارستهم التعليمية وتحالتجريبية التربوية
 .(99: 2001، وآخرون )الدويكل التربوي القادة في العم

العمل على غرس القيم األخالقية والمبادئ اإلسالمية والعالقات اإلنسانية واالهتمام بالمعلمين  -
عداد المواد من المراجع  ، إلثراء والدوريات حول المواضيع المختلفةالجدد وتهيئتهم لعملية التدريس وا 

 .(150: 2008األغا، صهيب )موقف التعليمي التعلمي وتنظيمه واإلشراف على الالمنهج 
، والمهام اإلشرافية من الوظائف م يمكن القول بأن المشرف التربوي يقوم بالعديدمن خالل ما تقدّ 

 :ية اإلشراف التربوي، ومن ذلكخالل تنفيذه لفعاليات وبرامج آل
، واختيار األساليب اإلشرافية اإلشراف التربويوعات والبرامج المقدمة في التخطيط الجيد للموض -1

لمين من مدارس المناسبة في تنفيذها حسب االحتياجات التدريبية للمعلمين والتنسيق بين المع
قامة الدر تنفيذ برامج الزيارات المتبادلة ، من أجلمختلفة يشرف عليها س النموذجية لنقل و ، وا 

 ، عن طريق التعليممين على أداء بعض مهارات التدريسادة منها وتدريب المعلالخبرات واالستف
 (.1998، )العاجزر المصغّ 

، وتنويعها حسب عناصر دام األساليب الحديثة في التدريستقديم المساعدة للمعلمين الستخ -2
ودوريات، لمختلفة، من مراجع الدرس واستخدام أسلوب القراءات الموجهة عن طريق المصادر ا

ا ، تساهم في تطوير المعلمين عمليً مقاالت منشورة عبر شبكة اإلنترنت، و وصحف، ونشرات تربوية
ها وربطها بمحتوى المقرر ، وصياغتربوية المساهمة في توضيح األهدافوعقد المشاغل الت اوتربوي

)البابطين، حصيلية ت، والبناء الجيد لالختبارات الخدام الوسائل التعليمية المناسبة، واستالدراسي
2004 :81.) 

مهمة اإلشراف على الحاجة إلى وجود مشرفين متخصصين في مواد الدراسة المختلفة ليقوموا ب -3
 :Silva & Dana, 2001) كينهم من تحقيق األهداف المنشودة، ومساعدتهم وتمأعمال المعلمين

314) . 
الحديث وفلسفته اتجه إلى أسلوب وهذا يؤكد على أن نظام اإلشراف التربوي في مفهومه 

ن سياسة اإلشراف التربوي تنظر إلى العملية التعليمية على أم، حيث م والتعلّ يتهيئة جو أفضل للتعل
نعملية تأتى من األعلى إلى األسفلأنها ليست  ا هي حركة ذات اتجاهين متبادلين، فالمشرف م، وا 
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لكشف ل، وال يسعى عن سلبياته ويوجهه ويرشده  يفتشالتربوي أو المدير شريك للمعلم يعمل معه وال
أنها ليست وظيفة فوقية أو هذه السياسة تنظر إلى وظيفة المشرف على  أن عن أخطائه، إذ

نما هي وظيفة قيادية، وأن المشرف التربوي هو قائد ورائد تربوي يؤمن فكرً ةتسلطيّ   ا وعماًل ، وا 
، ويتعاون معه على حل ةعلى أنه زميل له في المهنم أو ينظر إلى المعلّ  بالديمقراطية ومبادئها،

ويشجعه على االبتكار والتجديد، ، لى أساس من التفاهم واالحترامالمشكالت ويبني عالقاته معه ع
)زكري، مفقودة ويهيئ له الفرص والمجاالت الكافية للنمو المهني في ظل المهارات والمفاهيم ال

2008 :50 – 57.) 
تعديل برامج تدريبية  وعلمين أو يتعاون معهم في إنتاج أر للمالتربوي يوفّ حيث أن المشرف 

ين محتوى البرامج بحيث تدور مم مع المعلينظّ  ه، كما أني يعدونهاأو نماذج توثيقية للبرامج الت
ولى على دور أكثر م المهارات والمفاهيم المفقودة التدريبية األم وتعلّ يمواقفه التعليمية حول تعل

 .(11: 2009لمنورة، المدينة ابوزارة التربية والتعليم ) إيجابية للمعلم
ا لكافة األساليب والطرق التي فترض في المشرف التربوي أن يكون مدركً أنه ي   ةرى الباحثتو 

ير والسير نحو األفضل وأن يكون منطلق اختيار و ر والتطييمكن أن تساعد المعلمين على التغي
فالمشرف التربوي إنسان مبدع قادر على  ،يستلزمه الموقف اإلشرافي بكل أبعادهاألسلوب المعين ما 

مكانية ة مع أشخاص معينين ولديه إنيئل التي يراها مناسبة في ظروف معاستعمال األساليب والوسا
ديل والتعديل في هذه األساليب بالشكل الذي يتطلبه الموقف التربوي ويستطيع المشرف التربوي التب

ا للمواقف قود عملية إحداث التغيير والتطوير التربوي أن يمارس األساليب الجديدة تبعً الذي ي
ن أداء التعليمية الطارئة ما دام هدف هذه األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسي

 المعلمين من ناحية أخرى.
اإلشراف التربوي  تلخيص وظائف راف التربوي وتداخلها فإنه يمكنرغم تعدد وظائف اإلش

 فيما يلي:
وتتمثل في النشاطات والفعاليات التي يقوم بها المشرف التربوي والمتعلقة  الوظائف الدارية: -1

ئة الجو المناسب ال من خالل تسيير أعمالها وتنظيم عالقتها وتهيبتقويم أداء المدرسة بشكل فعّ 
، المستويات العلمية والمهنية فيهاوشواغرها و متابعة أداء اإلدارة المدرسية مالكها فيها من حيث 

تالميذ حسب التعليمات ، وقبول الالخطط السنوية واليومية للمعلمين، وتوزيع العملومتابعة 
 .(113: 2006وتوزيعهم )علي، 

 اركة في إعداد الجدول المدرسيالمش. 
 اف العملية ذ وتحقيق أهدتوفير المناخ اإلداري المناسب لنمو المعلمين، ونمو التالمي

 .التربوية
 .التعاون مع اإلدارة المدرسية في عملية توزيع الصفوف والحصص بين المعلمين 
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  ّرشاد واستشارة وتعيين تحم ل مسؤولية القيادة في العمل التربوي وما يتبع ذلك من توجيه وا 
  .وتنقالت

  المدرسية الواقعة في ، واإلدارة تعليمية أفضل للتالميذ والمعلميناإلسهام في توفير خدمات
 .نطاق إشرافه

  وتوفير الخدمات التعليمية  مصالح المعلمين، والتالميذ، وتوفير المناخالحفاظ على
عداد ت ، يتضمن مختلف الفعاليات المتعلقة قرير شامل في نهاية كل عام دراسياألفضل، وا 
مستقبلية في ط ال، والخطتدريسها، ومستويات أداء المعلمين، ومدى تعاونهمبالمادة، وطرق 

  .(57: 1998)عبد المهدي، ضوء نتائج التقويم 
، والمشاركة في حل ين على اإلنتاج العلمي والتربويوفيها حث المعلم الوظائف التنشيطية: -2

، ومساعدة المعلمين على النمو الذاتي ة في المدرسة ولدى إدارة التعليمالمشكالت التربوية القائم
، ونقل خبرات وتجارب بعضهم إلى بعضوتفهم طبيعة عملهم وأهدافه مع تنسيق جهودهم 
، والمشاركة ة وطريقة اإلفادة منهايئل التعليموالمساعدة أيضا على توظيف التقنيات التربوية والوسا

نشرها ما يستجد من أمور التربية والتعليم و ، ومتابعة كل في ابتكار وسائل جديدة أو بديلة الةالفعّ 
 .(42: 2005، هبين العاملين في المدارس )صليو 

 .حث المعلمين على اإلنتاج العلمي والتربوي 
 .المشاركة في حل المشكالت التربوية القائمة في المدرسة ولدى إدارة التعليم 
  ّه، مع تنسيق جهودهم م طبيعة عملهم وأهدافمساعدة المعلمين على النمو الذاتي، وتفه

 خر.خبرات وتجارب بعضهم إلى البعض اآلونقل 
  المساعدة على توظيف التقنيات التربوية والوسائل التعليمية، وطريقة االستفادة منها

 والمشاركة الفاعلة في ابتكار وسائل جديدة أو بديلة.
  متابعة كل المستجدات من األمور التربوية والتعليمية ونشرها بين العاملين في المدارس

 .(41: 2008)عايش، 
 الوظائف التدريسية: -3

  ًا، لالرتقاء ا كان أم جماعيً ا وتوجيه هذا النمو فرديً ا ذاتيً مساعدة المعلمين على النمو نمو
 :ـبمستوى األداء ويمكن أن يتحقق ذلك ب

  وطرق التدريس والوسائل.مواد الدراسيةاللتدريسية المتصلة بالورش اإقامة ، 
 .عقد حلقات بحث بين المشرف والمعلمين 
  مساعدة المعلمين على وضع البرامج وأساليب النشاط التربوي التي تلبي ميول المتعلمين

 وحاجاتهم.
  (.374: 2000)األغبري، مساعدة المعلم على فهم عمله ومهام وظيفته 
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لدراسية وحلقات البحث والنشرات )عبد ويمكن أن يتحقق عن طريق الورش ا :وظائف تدريبية -4
 . (53:  2013الحي، 
 .تحديد مصادر المعلومات من المواد التعليمية 
 .عرض وتنفيذ مواد تعليمية واستراتيجيات حديثة 
 بحوث، دريب المعلمين في أثناء الخدمة )محاضرات، ندوات، ورش، عمل، تنظيم برامج ت

 . حلقات مناقشة، تقنيات(
 طالعه على الحديث إفي المدارس من خالل   المعاونة في تطوير أساليب التدريس المتبعة

 من هذه األساليب، وتطبيق ما يصلح منها في المواقف التعليمية بالمدارس.
 ومع الزمالء في مجال اإلشراف في المستوى المحلي تبادل الخبرات مع المعلمين ،

 جي.والخار 
 لنمو بما يكفل حسن أداء مساعدة المعلمين على النمو الذاتي في المهنة، وتوجيه هذا ا

  .(24: 1985)حسن، المعلمين، وتحقيق أهداف التعليم 
، سة التربوية ومناهجها وتوجيهاتهاقياس مدى عمل المعلم مع أهداف المؤس وظائف تقويمية: -6

، واكتشاف نقاط الضعف في أداء المعلم أداء المعلم والعمل على تعزيزها وتعرف مراكز القوة في
 (. Glickman, 1990والعمل على عالجها وتداركها )

ف نقاط الضعف ، وتعرّ ن مع األهداف التربويةوهي قياس مدى التوافق بين عمل المعلمي
ويشمل التقويم على ( 58: 1998)عبد المهدي، نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف تعزيز والقوة، و 

 المجاالت التالية: 
 ( استراتيجياو أساليب التدريس تقويم أداء المعلم)ته واألدوات والوسائل . 
 ن االستفادة من التغذية ، حس، تفسير النتائجميذ )إعداد االختباراتتقويم نمو التال

 .الراجعة(
 هم ونموهم المستمر. م تالميذستغالل نتائج التقويم من أجل تقدمعاونة المعلمين على ا 
 قيقها لألهداف الموضوعة من أجلهاتقويم المنهاج ومعرفة مدى تح . 
 (24: 1985، )حسنلعملية التعليمية بالمدرسة يم او تق.  

، وتحليل أسئلة االختبارات من خالل المواصفات تحليل المناهج الدراسية وظائف تحليلية: -7
 .(54: 2013)عبد الحي،  الفنية المحددة لها

 من أهم ما يقوم به المشرف التربوي من وظائف تحليلية:
 .تزويد المعلمين بكيفية تحليل المناهج وفق نماذج نظرية لتحليل المناهج وتطويرها 
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  التقويم( في ضوء ، و تدريسال أساليب، المحتوى، المناهج الدراسية )األهداف تحليل
 مناهج النظرية السابقة.

 ومدى مطابقتها لتلك ل المواصفات الفنية المحددة لهاتحليل أسئلة االختبارات من خال ،
 (.43: 2008)عايش، فات، ووضع النماذج الالزمة لها المواص

ابتكار أفكار جديدة وأساليب مستخدمة لتطوير العملية التربوية ووضع هذه  وظائف ابتكاريه: -8
د تجريبها وثبوت واألساليب بع، وتعميم هذه األفكار األساليب موضع االختبار والتجريباألفكار و 

 .(44 :2005، هصالحيتها )صليو 
تتمثل في ابتكار أفكار وأساليب جديدة لتطوير العملية التربوية ووضعها موضع االختبار 

: 1998)عبد المهدي، اليب بعد تجربتها وثبوت صالحيتها والتجريب ثم تعميم هذه األفكار واألس
58). 

يمتلك الكفايات  فعليه أنة التي يقوم بها المشرف التربوي، ومن خالل هذه الوظائف المتعدد
إلحساس بالمشكالت ه من إجراء البحوث والدراسات العلمية التجريبية التربوية من خالل االتي تمكنّ 
شرا تهق مسير يالتي تع على نقل  االمعلمين بهذا اإلحساس، وأن يكون قادرً  كالعلمية التعليمية، وا 

من حيث موضوعاته وتكاملها ومناسبتها  في المناهج التعليمية وتطويرهان وجهة نظر المعلمي
ألعمار الطلبة ومن حيث حجمها وصعوبتها، ومن خالل عقد اللقاءات وورش العمل للمعلمين 

 لكيفية تحليل المناهج واالختبارات.
 مبررات الشراف التربوي: 

  .وأساليب عملية وعلمية تشخيص واقع العملية التربوية والتخطيط للمستقبل بآليات .1
تحديد مستوى أداء التخصصات التربوية من خالل تحديد نوعية المعارف واالتجاهات  .2

 . ات التي تحتويهاوالمهار 
 . جديد واالبتكار بطرق عملية دقيقةتحديد المعوقات التي تحول دون الت .3
تطوير وتحسين ب ثقة تؤدي إلى اتخاذ قرارات مدروسة ذات عالقة مباشرةو  ر معلومات م  توفّ  .4

 .(177: 2005مساد، الالعملية التربوية )
لعملية التربوية بل يتعدى دورهم أن المشرفين التربويين ال يشخصون واقع ا ةؤكد الباحثتو 

األجيال والخطط بما يتالءم ومصلحة  ، والعمل على تنفيذ تلك السياساتالةرسم السياسات الفعّ 
  المتعاقبة.

 دور الشراف التربوي في تطوير مخرجات التعليم: 
عد اإلشراف التربوي أحد الركائز األساسية في تطوير العمل التربوي وتطوير مخرجات ي  

التعليم لتحسين مستوى المعلمين أثناء الخدمة وتقديم األنشطة والخدمات التي تحتاجها مدخالت 
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دور اإلشراف التربوي في تطوير مخرجات التعليم لتحسين مخرجاته وتطويرها ويمكن تلخيص 
 التعليم في النقاط التالية:

ا إعداد البرامج التعليمية والخبرات المناسبة لنمو المتعلمين وتحديد أساليب تدريسها وتقويمه .1
 . وتعديلها في ضوء نتائج التقويم

ة والتعليم توفير برامج لتدريب المعلمين أثناء الخدمة لتزويدهم بكل جديد في مجال التربي .2
مكانات ومتطلبات المجتمعتفي ب كيوذلك لتحسين مخرجات التعليم   . حاجات وا 

المساهمة في تحسين أداء المعلم الصفي وذلك بتقديم األنشطة والوسائل الكفيلة بمساعدته  .3
 . ن تحسين المخرج التعليمي المطلوبللرقي بمستوى المتعلمين التي تضم

اسية وفق ما يتحقق من تطورات لتكون المناهج الدراسية اإلسهام في تطويع المناهج الدر  .4
مكاناته وخصائصه.  مرنة غير جامدة وباإلمكان تعديلها بما ينسجم وطبيعة المجتمع وا 

الدراسة التقويمية الميدانية التي يخلص من خاللها إلى عوامل القوة والضعف في النظام  .5
 التعليمي. 

 تجريبها قبل تعميمها.اإلسهام في وضع خطط اإلصالح التربوي و  .6
أو جماعات واإلسهام في حل المشكالت التي  افهم عناصر المجتمع المدرسي أفرادً  .7

 تعترض هذا المجتمع. 
 وتطوير برامج التعليم ومخرجاتهضوئها تحسين في توفير المعلومات الدقيقة التي يمكن  .8

 . (378: 2005)عطاري وآخرون، 
يكون  وجوده في الواقع المعاصر والمأمولأن الدور الحقيقي للمشرف التربوي  ةرى الباحثتو 
ثرائها المناهج التربوية، وتقويملعملية ابتقويم  بما يحقق الفائدة للمجتمع، ووضع الخطط التطويرية  وا 
 .بما يحقق ضمان جودة المخرجات واالرتقاء بالعملية التعليمية ، للنهوضالمناسبة

 :التربوي الحديثأسس الشراف 
 : الحديث على عدة أسس تربوية أهمهايقوم اإلشراف التربوي بمفهومه 

أي تعاون المعلم ومدير المدرسة والمشرف التربوي في ، اإليمان بأهمية العمل التعاوني .1
 . لمشترك القائم على تبادل الخبراتإطار مفهوم العمل الجماعي ا

ا متكامال، تساعد على تهيئة الفرصة لنمو التلميذ نموً التعليمية الصالحة التي توفير البيئة  .2
عملية ويتطلب تحقيق ذلك أن يكون لإلشراف دور واضح في إزالة العقبات التي تواجه ال

 . ي تساعد على توفير البيئة الصحية، وفي توفير الظروف المادية والبشرية التالتعليمية
وتحليلها واقتراح  التعليمية ودراسة المناهجمعاونة المعلم على زيادة فهمه ألهداف العملية  .3

واالستفادة منها في تدريس  ث الطرق التربوية، والوقوف على أحدوسائل تحسينها
 . تخصصه



 63 

التنسيق بين المعلمين على أساس توزيع الكفاءات المهنية على المدارس بشكل يحقق تكافؤ  .4
 . الخبرات المطلوبةدة كل مدرسة من أي استفا ،الفرص بين المؤسسات التعليمية

 ويرفع قدرتشجيع االستقالل الفكري للمشرفين والمعلمين على أساس سليم يحترم قيمة الفرد  .5
 . الشخصية اإلنسانية

ما يريده المشرف أو ل ، فاإلشراف ليس إمالءً لوب الديمقراطي في عملية اإلشرافإتباع األس .6
، أي االحترام المتبادل بين المشرفمعلمين في قوالب كما يراه ا لل، وليس صبّ مدير المدرسة

 . م ومدير المدرسة والمشرف التربويالمعل
، وكذلك لما يقوم به المعلم من عمل المعلم شمول اإلشراف التربوي للجوانب الفنية واإلدارية .7

ئه المعلمين والبيئة داخل الفصل وخارجه ولعالقات المعلم بالمدير والتالميذ وزمال
 .المدرسية

 . لتربوي بشكل يتفق وخصائص التلميذقيام المعلم بدوره االتأكد من  .8
العمل على توفير فرص النمو المهني واألكاديمي والثقافي للمعلمين وذلك بتضافر جهود  .9

عملية اإلشراف )حسين  من إدارة المدرسة والتوجيه ونقابات المعلمين وروابطهم في أفراد
  .(19-18: 2006، وعوض اهلل

متسلحون باألسس  أن المشرفين التربويين خالل خبراتها اإلشرافيةمن  ةؤكد الباحثتو 
تباع األسلوب الديمقراطي ا، كما أن شمول اإلشراف و ، ويلزمهم اإلمكانات الماديةالحديثة لإلشراف

 ال.من أهم األسس التربوية الحديثة والتي تفيد تطوير التعليم بشكل فعّ 
 مقومات القيادة الشرافية ومسؤولياتها: 

 : ومه الحديث على عدة مقومات أهمهايقوم اإلشراف التربوي بمفه
، وأن تتكيف طبقا للظروف المحلية ة اإلشرافية في المدرسة بالمرونةينبغي أن تتسم القياد .1

 .الخصائص واالتجاهاتبوخبرات المدرسين وما يتميز به كل منهم 
ل مختلفة منها توفير االستقرار سهم القيادة اإلشرافية في تحسين العملية التعليمية بوسائت   .2

 . المدرسين على التفكير واالبتكار والراحة لهيئة التدريس والتالميذ، وتشجيع
تساعد القيادة اإلشرافية على إيجاد عالقات إنسانية طيبة بين العاملين في المدرسة عن  .3

ق الفردية طريق العمل على خلق مناخ صالح من الثقة المتبادلة واالحترام، ومراعاة الفرو 
 بين المدرسين. 

عن طريق توفير ، وذلك مية الثقة بالنفس والشعور باألمنتساعد القيادة اإلشرافية على تن .4
ر الفرص لتبادل ، واالعتراف بقيمة الجهود البناءة وتزكيتها وتوفياإلمكانات الكافية
 . مسؤوليات القيادة
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، وذلك عن طريق علمينالتالميذ والممية نمو كل من تساعد القيادة اإلشرافية على تن .5
 التشجيع على مواجهة التحديات التي تبرز من العمل بصفة مستمرة . 

في وضع تساعد القيادة اإلشرافية على بناء روح معنوية عالية عن طريق إسهام المديرين  .6
 . (175 –174: 2005مساد، الالسياسة العامة للمدرسة )

واألخذ بمبدأ الشورى  راف أيضا الخبرة الواسعةأن من مقومات اإلش ةؤكد الباحثتو 
تقان مهارات االتصال، والتجديد واالبتكار، واالهتمام بالنمو المتكامل، و والتعاون ، كما التخطيط ، وا 

أن المشرف الديمقراطي المتفهم لطبيعة المعلمين قادر على تنمية قدرات المعلمين وتطوير كفايتهم 
 .يات العصر، من أجل خلق جيل قادر على مواجهة تحدتربويةمهنية بما يخدم العملية الال

 المشرف التربوي:
 تعريف المشرف التربوي: -

للقيام بمهام   ووظيفةً ف "حمدان" المشرف التربوي بأنه الشخص المتخصص ميواًل ي عرّ 
 النفسيةو  المهنيةو  البشرية والسلوكية اإلشراف والمالحظة، وتقييم مواطن قوى وضعف المعلم

-204: 1991ا لنقله بالتوجيه والتطوير إلى مستوى أكثر صالحية وجدوى )نشوان،المادية، تمهيدً و 
205.) 

 كفايات المشرف التربوي: -
      كفايات شخصية:

  سلوك والمظهر.الالقدوة في 
 .القدرة على إثارة الدافعية عند المعلمين، وتحليل المواقف التعليمية 
 جراء المقابالت، وتوفير الجو الديمقراطي التعاوني.واتخاذ  القدرة على التعبير  القرارات وا 
 .استثمار الوقت بشكل ايجابي وتوزيع األعمال والمهام مع مراعاة الفروق الفردية 
 .دارة االجتماعات والمشاغل  القدرة على حل المشكالت، واقتراح الحلول المناسبة وا 
  ّيم تغذية راجعة بأسلوب وجيز.رات والتغيرات، وامتالك مهارة تقدمواكبة التطو 
 .مشاركة المعلمين في المناسبات االجتماعية 

 كفايات معرفية بحيث يعرف ويعي ما يلي:
 .أساليب البحث العلمي 
 .فلسفة التربية وأهدافها وتشريعات النظام التربوي 
 م.م والتعلّ يأصول التخطيط لعمله اإلشرافي، وتطبيق النظريات الخاصة بالتعل 
 اهج والكتب المدرسية.محتوى المن 
 .أساليب المتابعة والتقويم 
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 وواجباته ومسؤولياته.حقوقه ، 
 :القيم والتجاهات بحيث -

  ًا له.ا به ومنتميً ا لعمله اإلشرافي ومعتزً يكون متحمس 
  ّيعمل على تنميتها لدى المعلمين والمديرين.ر القيم الروحية واألخالقية، و يقد 
 ف التي تتصف بالنزاهة والموضوعيةالمواق ، واتخاذقيق العدالةيحرص على تح. 
 يقبل النقد البناء، ويعمل بروح الفريق. 
  ًعلى  اا عن سلطة الموقع الوظيفي حريصً ا على تقويم سلوكه اإلشرافي، مبتعدً يكون قادر

 .(74 -73: 2010)العوران،  الزمالة واالحترام المتبادل
 رغ ب في المهنة:المأ  التربوي المشرف

م في مهنته ومدرسته، وجعله يتعلق بها، لذلك اإلشراف التربوي إلى ترغيب المعلّ يهدف 
ب المشكالت، ويغرس في نفسه يجب عليه أن يزيل متاعب المعلم ويوجهه، ويساعده على تجنّ 

نما  االستعداد لقبول اإلرشاد والتوجيه، وأال تكون مهمته مقتصرة على عالج المواقف الراهنة، وا 
 (.189-187: 2013رسيخ أقدامه وتثبيتها )أمر اهلل، يتعداها إلى ت
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 التطّوري الطار المفاهيمي لإلشراف التربويثانياا: 
 تمهيد:

مما الشك فيه أن المفهوم التقليدي لإلشراف التربوي، والممارسات الكالسيكية ال تتناغم مع 
عصر العولمة، وال يمكن أن  التسارع الكبير في المعارف وأدواتها في السنوات األخيرة، وال تواكب

عمل المشرف التربوي"، لذا ظهرت اتجاهات حديثة في  وتنويع أ ك لها في ضوء "تنميط ت ؤتي
اإلشراف التربوي عملت على تطوير أهدافه ووظائفه وأساليبه واتجاهاته، ومن تلك االتجاهات 

 .وهو موضوع هذه الدراسة ريالتطوّ  التربوي اإلشراف، الحديثة
 شراف التربوي التطّوري:نشأة ال
ري أحد االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي، وهو يعود إلى التطوّ  التربوي عد اإلشرافي  

(، األستاذ في قسم المناهج واإلشراف Carl Glickman، عندما طرح كارل جلكمان )1980عام 
خالل بحث ن شر في مجلة ري، وذلك من التربوي بجامعة جورجيا، نظرية اإلشراف التربوي التطوّ 

على أن المعلمين يختلفون في مستوى تفكيرهم  يةالقيادة التربوية األمريكية، وبنى الفرضية األساس
 التجريدي، وفي مستوى قدراتهم العقلية، وفي مستوى دافعيتهم للعمل، وأنه يجب على اإلشراف

ات المعلمين إلى أعلى درجة مراعاة هذه الفروق، وضرورة السعي المتواصل لزيادة قدر  التربوي
أن هناك عاملين مؤثرين  تنطلق من ريالتطوّ اإلشراف التربوي تحقق األهداف المنشودة، وفكرة 

نظرة المشرف التربوي لعملية اإلشراف  :وهما وتعامله مع المعلم التربوي على أداء المشرف
ور العملية اإلشرافية، وأن كما يرى جلكمان: أن المعلم هو محو  ،وقناعاته حولها، وصفات المعلم

تطوير قدرات المعلمين وتنميتها هي مهمة اإلشراف التربوي األولى، وأن المشرف التربوي هو في 
نشر جلكمان نظريته في  1981وذو تفكير تجريدي مرتفع، وفي عام  وخبير   ،مهنًيا عد  األصل م  

إصدارات الجمعية األمريكية ري بعد تطبيقها ونضوجها في كتاب من اإلشراف التربوي التطوّ 
 (.61 :2018للمناهج واإلشراف التربوي )الناصري، 

وأشارت أدبيات اإلشراف التربوي المعاصر إلى أن منتصف القرن العشرين هو بداية 
عصر اإلبداع والتطوير والتجديد في مجال اإلشراف التربوي، وأن اإلشراف التربوي ازدهر في فترة 

حيث ظهرت أنماط إشرافية حديثة ومتنوعة عكست التوجهات الفكرية  الثمانينات وما بعدها،
 وع منها أهدافه وأساليبه وأدواتهت إلى أن لكل نف التربوي، كما أشار رارين في مجال اإلشللمنظّ 

أما أهم األنماط المعمول بها في وقتنا الحاضر هي: اإلشراف التربوي العيادي  ،ومسئولياته
Clinical supervision اإلشراف التربوي التمايزي ، وDifferentiated supervision  واإلشراف

 Teamواإلشراف التربوي بأسلوب الفريق  Collaborative supervision شاركيالتربوي الت
supervision واإلشراف التربوي الرفاقي ،Collegial or mentoring supervision واإلشراف ،
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 Supervisionري واإلشراف التربوي التطوّ  Interpretive supervisionالتربوي التفسيري 
developmental. 

في مجال  التي تم استخدامها حديثًاري أحد االتجاهات عد اإلشراف التربوي التطوّ وي  
م من خالله خدمات إشرافية متدرجة للمعلم قدّ ف على أنه "نمط إشرافي ت  رّ اإلشراف التربوي، وقد ع  

المشكالت  ا على اتخاذ القرارات الرشيدة وعلى حلبعيد المدى ليصبح قادرً ا ا مهنيً تهيئ له تطورً 
 .(33: 2006)أبو عابد،  التعليمية التي تواجهه

 فهو اإلشراف الذي يراعي االحتياجات الفردية للمعلم، وال يتعامل مع المعلمين وكأنهم في
 .(147: 2005مستوى واحد )عطاري وآخرون، 

الشخصية، والمهنية للمعلمين، ويساعدهم على حل المشكالت بل يعطي اهتماما للفروق 
التعليمية التي تواجههم في المواقف التعليمة من خالل اختيار أحد األنماط اإلشرافية )شديفات 

 (.135: 2005والقادري، 
 ري: السس الفكرية لإلشراف التطوّ 
لى مستويات مختلفة ري من النظر إلى المعلمين كأفراد ناضجين عينطلق اإلشراف التطوّ 

ا له وهو تمكين المعلمين من اإلمساك بأيديهم بزمام ا نهائيً ر، كما يضع هدفً من النمو والتطوّ 
راحل تطورهم المهني وتحسين أدائهم، ولتحقيق هذا الغرض يجب أن يكون المشرفون على علم بم

ن وأن يستخدموا األساليب ، ومراحل النمو المهني التي يمر بها المعلمو طالبالنمو التي يمر بها ال
ري على كم وافر من النظريات الغرض اعتمد منظور اإلشراف التطوّ اإلشرافية لتلك المراحل، ولهذا 
و المهني للمعلمين )عطاري وآخرون، وبمراحل النم طالبم وبنمو الونتائج الدراسات المتعلقة بالتعلّ 

2005 :147– 148 .) 
اإلشراف التربوي الحديثة التي تهتم بالفروق الشخصية  ماطري هو أحد أنشراف التطوّ اإلف

ها هذا النمط من اإلشرافية التي يتضمنّ  األساليبوالمهنية بين المعلمين من خالل انتقاء أحد 
اإلشراف التربوي التطّوري  المباشر،اإلشراف التربوي التطّوري ) هي: ساليبوهذه األ اإلشراف
ح هذه األمباشر(الغير اإلشراف التربوي التطّوري و  ،التشاركي  :ساليب، والشكل اآلتي يوض 
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 ري التطوّ  التربوي اإلشرافأساليب ( 2.1شكل)

 ( 1994، المصدر: )الزعبي
شراف اإلمن  ساليبري يتضمن ثالثة أالتطوّ  التربوي ( أن اإلشراف2.1يتضح من الشكل )

اإلشراف التربوي و  التشاركي اإلشراف التربوي التطّوريالمباشر و اإلشراف التربوي التطّوري وهي 
ز على وضع المباشر يركّ  اإلشراف التربوي التطّورين الشكل أعاله أن ويبيّ  ،مباشرالغير  التطّوري

التشاركي  التطّورياإلشراف التربوي األسس التي ينبغي للمعلم أن يسير عليها لتحقيق أهدافه، أما 
م يعليها في عمليتي التعلبين المشرف والمعلم وذلك لوضع خطة للسير  ةتكون عملية تشاركي فيهف

 .معلّ وم على مبدأ الخبرات الخاصة بالمغير المباشر يق اإلشراف التربوي التطّوريم، كما أن والتعلّ 
 ري:التطوّ  التربوي مفهوم الشراف

قّدم ري: هو "نمط من اإلشراف ت  التطوّ  التربوي ( أّن اإلشراف33 :2006يرى أبو عابد )
دًرا على اتخاذ ، ليصبح قام، تهيئ له تطوًرا بعيد المدىة للمعلّ له خدمات إشرافية متدرجّ من خال

 .التعّلمية التي تواجهه" القرارات الرشيدة، وعلى حل المشكالت التعليمية
ري هو أحد االتجاهات اإلشراف التربوي التطوّ ( أّن 104: 2004البابطين ) كما يرى

ل نه يهتم بالفروق الفردية لدى المعلمين، وذلك من خالأالحديثة في مجال اإلشراف التربوي، حيث 
، واألسلوب األسلوب التشاركيسلوب المباشر، األ :كما حددها جلكمان ثالثة أساليب إشرافية، وهي

مكاناتهم؛ ألداء وهذا التنويع يهدف إلى تط، المباشر غير وكلة لهم مهامهم الم  وير قدرات المعلمين وا 
ويفترض جلكمان أن هذه األساليب اإلشرافية الثالثة تقابل جميع األذواق والفروق ، على أفضل وجه

 الفردية للمعلمين في ميدان التربية والتعليم.
األخذ بعين والفرضية األساسية فيه هي أن المعلمين راشدون، وأنه يجب على اإلشراف 

رية التي يمرون بها، فعلى المشرف التربوي أن يعرف ويراعي الفروق االعتبار طبيعة المرحلة التطوّ 
 .(110: 2005بين المعلمين )صليوه، الفردية 

يركز على وضع األسس التي يبنغي للمعلم أن يسير  :اإلشراف المباشر
 .عليها لتحقيق أهدافه وتحسين ممارساته التدريسية

من يتسم بـ: تفكير تجريدي منخفض 
 وبعدم حب العمل أو االلتزام به

: يشترك المشرف والمعلم معا في وضع خطة لتحسين إلشراف التشاركيا
  .معملية التعليم والتعلّ 

من يتسم بـ: مستوى متوسط من التفكير 
 التجريدي وااللتزام بالعمل 

فالمعلم  ،اإلشراف غير المباشر: يقوم على مبدأ الخبرات الخاصة بالفرد
 غرض تحسين مستوى طالبه ة من ذاته بعل إلى حلول نابيجب أن يتوصّ 

من يتسم بـ: تفكير تجريدي عالي 

 ومستوى عالي من اَللتزام بالعمل. 
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ومفهوم اإلشراف التطّوري هو: "اتجاه حديث، يهتم بالفروق الفردية لدى المعلمين، من 
معلم )مباشر، فتشاركي، ثم غير مباشر(، ت هيئ له تطوًرا خالل تقديم خدمات إشرافية متدرجة لل

 ت التربوية التي تواجهه في عمله"بعيد المدى؛ ليكون قادًرا على اتخاذ القرارات وحل المشكال
 (.69، 2018)الناصري، 

 ري: السس الفلسفية لإلشراف التربوي التطوّ 
 العقلية، ودافعيتهم للعملكيرهم التجريدي وقدراتهم اختالف المعلمين في مستوى تف . 
 تهم، وخبراتهم الشخصية والعمليةتباين المعلمين في خلفيا . 
 ؛ بما يستدعى العناية واالهتمام بالفروق الفردية لمعلم هو محور العملية اإلشرافيةا

 . مينالشخصية والمهنية للمعل
 ىي مهمة اإلشراف التربوي األولها تطوير قدرات المعلمين وتنميته . 
  حل التفكير والدافعية احقق أعلى مر يرة السعي المتواصل لزيادة قدرات كل معلم لضرو

 نحو العمل.
 له زيادة قدراته وتنمية مهاراته، الذي يتم من خالم المعلم بالنمو والتطوير الذاتياهتما ،

 . تويات التفكير، وأقصى درجات الدافعيةوبلوغ أعلى مس
  عوض و  )حسين م الشخصية والمهنيةحاجات المعلّ اختيار األسلوب اإلشرافي بناء على

 .(64: 2006، اهلل
 ري: التطوّ  التربوي تعريف الشراف

التي تم االلتفات إليها ري بأنه: "أحد االتجاهات ( اإلشراف التطوّ 6 :2009عّرف العبادي )
م للمعلّ  في الممارسات اإلشرافية القائمة على تطوير األداء المهاري والنمو المهني والعلمي حديثًا

يحدد أنماطها إدراك المعلم الذاتي لقدراته ومهاراته التدريسية وحاجاته  ةوفق أسس وفعاليات تشاركي
 المهنية وفروق األداء الفردية ومدى دافعيته نحو التغيير والتطوير".

: 2007، العالي الفلسطينية مفاهيم اإلشراف التربوي )وزارة التربية والتعليمف دليل وعرّ 
م حاجة لتفهّ بعلى فلسفة أن اإلشراف التربوي ري بأنه: "أحد النظريات القائمة ( اإلشراف التطوّ 31

 م".وحاجاتهم وقدراتهم على التعلّ  موع خبراتههم وتنّ يؤمن بمراحل تطورّ  ه، وأنم الراشدينمبادئ تعلّ 
م من قد  ري: هو "نمط من اإلشراف ت  ( أّن اإلشراف التطوّ 33: 2006ويرى أبو عابد )

خالله خدمات إشرافية متدرجة للمعلم، تهيئ له تطوًرا بعيد المدى، ليصبح قادًرا على اتخاذ القرارات 
 الرشيدة، وعلى حل المشكالت التعليمية التعّلمية التي تواجهه".

التي ري هو أحد االتجاهات ( أّن اإلشراف التربوي التطوّ 104: 2004البابطين ) كما يرى
نه يهتم بالفروق الفردية لدى المعلمين، وذلك أفي مجال اإلشراف التربوي، حيث  تم ممارستها حديثًا

األسلوب التشاركي، حددها جلكمان: األسلوب المباشر، من خالل ثالثة أساليب إشرافية، وهي كما 
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مكاناتهم؛ ألداء مهامهم  واألسلوب غير المباشر، وهذا التنويع يهدف إلى تطوير قدرات المعلمين وا 
 وكلة لهم على أفضل وجه.الم  

 : )محاور الستبانة( ريالشراف التربوي التطوّ  أساليب
 ،(107: 2005)الطعاني،  ،(154: 2005)عطاري وآخرون،  الباحثين عض  ب رأشا
 ساليب( إلى أن هناك ثالثة أ67 -64: 2010)القاسم،  ،(105 –104: 2004)البابطين، 

 : هي يالتطورّ  لإلشراف التربوي
وهو أسلوب يؤكد على وضع األسس التي  :Directive supervisionالشراف المباشر أ. 

م لبلوغ أهدافه، وتحسين ممارساته التدريسية، بما يعود على طالبه يسير عليها المعلّ  ينبغى أن
 ، وتتمثلتصفون بالتفكير التجريدي المنخفضاألسلوب مع المعلمين الذي ي هذاستخدم ، وي  بالمنفعة
 : لفئتين من المعلمين، هما مقد  وي  ، رشادات، وتعزيز النتائجاإلفي إعطاء  هسلوكيات
، دريس وال يدركون حاجاتهم المهنيةيعانون من مشكالت مهنية في الت نن الذيو المعلم .1

ن للدافعية نحو ، كما يفتقرو هني عالجية وتطويرية ألدائهم الموبالتالي ال يملكون حلواًل 
 . التغيير والتطوير

هم من إشكاالت مستجدة في ن مما ال يملكون طريقة لحل ما يواجهو ن المستخدمو المعلم .2
 . التدريس

المعلم لبلوغ أهدافه ويهتم هذا األسلوب بوضع األسس والخطط التي ينبغي أن يسير عليها 
، ويؤكد كذلك على دور المشرف التربوي بصفته نفعةه بما يعود على طالبه بالميسوتحسين تدر 

م ينفذ فيه المعلّ  م كيفيات وأساليب العمل التدريسي، فهو إشراف مباشر وتتابعيالخبير الناقل للمعلّ 
لى لينتقل به إ ،مى دافعيته ومسئولياته المهنية، وينّ الخطط الموضوعة، ويؤهله لتطوير مستوى أدائه

، ربوي من خالل التوجيهات المباشرةويتمثل الدور األساسي فيه للمشرف التشاركي، األسلوب الت
المواقف وتقديم التغذية الراجعة، والتدريب  ، والتحفيز وتعزيزع تخطيط للتدريس ومتابعة التنفيذووض

 . على رأس العمل
 : يليربوي في المسار المباشر فيما ويمكن حصر سلوكيات المشرف الت

 . محددة لمساعدته على تحسين أدائه م توجيهاتيعطي المعلّ  .1
 . ايير التقييم حتى ال يشعر بالقلقم معم للمعلّ يقدّ  .2
 . الخاصة لمساعدته على تحسين أدائهم أهدافه يضع لكل معلّ  .3
 . مين ألنه يمتلك منظور أوسعالمعلّ  يقرر حاجات .4
 . على مر السنينة التي تثبت صحتها يحاول نقل الحقائق التعليمي .5
 .م عليهاب المعلّ ا إجرائية ويدرّ دافً يحدد أه .6
 .(14 :2009، م بشكل فردي )العبادييعمل مع كل معلّ  .7
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ا مبنيً  سلوًباأعتبر ي  : Collaborative supervision (الشراف التشاركي )التعاونيب. 
المشرف التربوي  ، ولذا يشتركيين من أجل اتخاذ قرارات تدريسيةستو على فرضية التعاون بين م

جراءات تنفيذ، وتقويما في وضع خطة عمل تشوالمعلم معً  ، ومتابعة لتحسين تمل على: أهداف، وا 
، وتتضمن تصفون بالتفكير التجريدي المتوسطي نم، ويستخدم مع المعلمين الذيعمليتي التعليم والتعلّ 

، النمط اإلشرافي تقديم المعلومات، وحل المشكالت، والتفاوض والحوار مع المعلمين سلوكيات ذلك
 همقدم هذا األسلوب للمعلمين الذين يدركون أن هناك مشكلة تواجههم في التدريس ال تمكنّ ي  و كما 

 ب، إال أنهم ال يجدون التخطيط المعرفي والمهاري والمهني للتغلّ من الوصول إلى ما يتمنون تقديمه
 .على هذه المشكلة

 : بـوي في المسار التشاركي ويتمثل دور المشرف الترب
 . اركة بين المعلم والمشرف التربويعلى المش يقوم .1
 . ةحشاد للخطوات الصحياإلر  .2
 . عالقة تعاونية وجود .3
 . ها المعلم والمشرف التربويتصميم برامج لحل مشكالت يشترك في إعداد .4
 األهداف، اإلجراء، التقويم،: اقتراح خطة عمل تشتمل علىعلم في يشترك المشرف والم .5

 . (15 :2009 والمتابعة )العبادي،
 : سلوكيات المشرف التربوي فيما يليويمكن حصر 

 . مين درجة من االستقالل والمبادرةيعطي للمعل .1
 . اءمة بين حاجاتهم وحاجات المدرسةيساعد المعلمين للمو  .2
 . بهاهم شرح أهدافه للمعلمين ويعرفّ ي .3
  .يهدف دائما إلى الوصول إلى حل مشترك .4
 ية أو األنشطة التي ينوى تنفيذهاا على أهداف المشاغل التربو يتفق مع المعلمين سلفً  .5

 . بفضل العمل مع المعلمين كمجموعات
 . يقرر مع المعلمين كيف سيالحظهم .6
 . نجزون أفضل إذا عملوا في مجموعاتيرى أن المعلمين ي .7
 :2005التي يشاركونه في التخطيط لها )البابطين،  المعلمين باألنشطةيتوقع حضور  .8

 .(65 :2007نبهان، )و (107
افه من مشرفين يعتمد على مشاركة جميع األطراف المعنية بأهد اإلشراف كما أن هذا

، وكذلك السلوك التعليمي للمعلمين ، فالسلوك اإلشرافي هنا نظام مستقلتربويين، ومعلمين وتالميذ
 . (212: 2010السلوك التعليمي للمعلم )العبيدي، و 
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يتميز هذا النمط من اإلشراف بروح االنفتاح والتعاون المستمر بين المشرف والمعلم و 
مهم وتبنيها، ويركز هذا اإلشراف لى التنسيق بين المعلمين ودعم قيوالقدرة الزائدة للمشرف التربوي ع

شخصية متوازنة للمعلم  م في المدارس وبناءية التعلّ على تحقيق أهدافه المتمثلة في تحسين نوع
 . (45: 2006)عبد الهادي،  والمشرف

كما يعتمد اإلشراف التشاركي على مشاركة جميع األطراف المعنية من مشرفين تربويين 
، ويقوم هذا األسلوب على نظرية النظم التي تتألف العملية ومعلمين وتالميذ في تحقيق أهدافه

يكون كل نظام ، حيث ، مثل السلوك اإلشرافي التربوييها من عدة أنظمة جزئية مستقلةف اإلشرافية
 .(22 :2013ا على األنظمة األخرى )الدجاني، ظمة مفتوحً من هذه األن

 مجالت الشراف التشاركي: 
على إعداد خطته الفصلية أو السنوية مع المعلمين في إعداد المشرف : ويقوم . مجاالت التخطيط1

عداد خطط تطويرية ومتابعتها وتقويمها لغايات التدريسية ومذكرات تحضير الدروس خططهم ، وا 
، والمساعدة في تقديم التسهيالت التي ضوء إمكاناتها المادية والبشرية التطوير الذاتي للمدرسة في

 تحقق أهداف الخطة ضمن إمكانات المدرسة ذاتها.
وم بالكشف عن احتياجات المعلمين المهنية واألكاديمية : ويق. مجال التنمية المهنية للمعلمين2

لقاءات وحوارات مباشرة مع المعلمين وزيارات صفية  ،بأساليب متنوعة مثل استبانة تعمم لهذه الغاية
للمعلمين بصحبة مدير المدرسة أو معلمي المبحث نفسه وتحديد االحتياجات المهنية واألكاديمية 

 . اليب لتلبيتهاواختيار أفضل األس وتصنيفها
ات : ويقوم على التعاون مع مدير المدرسة في تطوير إجراءجال القياس واالختبارات المدرسية. م3

ووضع الخطط  ، وتحليل نتائج االختبارات الفصلية والسنويةوأساليب االختبارات التحصيلية
 . العالجية في ضوء ذلك

: ويقوم على التعاون مع مدير ة المساندةيمدرس. مجال األنشطة التربوية وتفعيل دور التسهيالت ال4
المدرسة في مجال متابعة تنفيذ األنشطة التعليمية المرافقة وتقديم التسهيالت واقتراح البدائل 

، كما تقوم على التعاون مع أمين المكتبة وفني المختبر ومساندة المعلم في هذا المجال المناسبة
ة أكثر فاعلي ور  ق دلمشورة التربوية والتسهيالت الممكنة لتحقيوالمرشد التربوي في المدرسة وتقديم ا

 . (152 –151: 2001لهذه المرافق )عطوي، 
 ويؤكد اإلشراف التشاركي على المبادئ التالية: 

التربوي الذي يعمل ، فالمشرف لإلشراف التربوي هو سلوك التلميذأن الهدف األساسي  . أ
اإلشرافية ونشاطاته وأدواته التي يستخدمها يجب أن ى يؤمن بأن أهدافه ضمن هذا المنح

 . ره محور العملية التربوية برمتهام التلميذ باعتباس في سبيل تحسين تعلّ كرّ ت  
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، ومن أجل ذلك فإن هذا السلوك اس لخدمة سلوك التالميذأن أسلوب المعلم هو األس . ب
، ويتطلب ذلك التخطيط يذير سلوك التالمو التعليمي يحتاج إلى زيادة فعاليته وأثره في تط

 علمهاية التي يرغب المعلم في أن يديد األهداف السلوكحال من جانب المعلمين لتالفعّ 
، وكفاية المعلم في صياغة األهداف السلوكية مة للتربيةاللتالميذ في إطار األهداف الع

مسؤولية تصبح في ضوء هذا اإلطار من ل بوضوح الخطط التعليمية المناسبة التي تحدد
، وال تقف كفايات المعلم اا مقيمً ا تربويً المشرف التربوي أو مدير المدرسة باعتباره مشرفً 

، بل يجب أن تشتمل تالميذالتعليمية عند تحديد األهداف التعليمية التي يجب أن يبلغها ال
، ومن ثم مية المناسبة لتحقيق هذه األهدافكذلك على قدرته على تصميم األنشطة التعلي

تحصيل  ميل في كفاية المعلم في تقو ، وهذا يتمثّ ف على مدى بلوغهم تلك األهدافلتعرّ ا
 . ميذه ووصف ما هم فيه من قوةتال

التالميذ أو المعلمين أو  تكان ، سواءً لبشريةيعتمد اإلشراف التشاركي على الموارد ا . ت
ا بعضا على نحو ، وهذه الموارد يجب أن تتفاعل مع بعضهالمشرفين التربويين أو اإلداريين

 . وهذه سمة هامة لإلشراف التشاركي ،بار جميع األطراف شركاء في الهدفإيجابي واعت
حاجات المرتبطة بالسلوك يتحتم على نظام اإلشراف التشاركي االستمرار في دراسة ال . ث

تلبية  ، وكذلك دراسة اإلمكانات المادية والموارد البشرية المتوافرة والتي تفيد فياإلنساني
 –98: 2011ته الستخدام تلك المصادر )مصلح، اراتيجيستااجات هذا النظام وبلورة ح

102 .) 
فر له وفي إطار اإلشراف التشاركي فإن المعلم ينبغي أن يمتلك األساس المعرفي الذي يتو 

ما يتم تكوينه من  ن، ومعنى ذلك أمه داخل الفصول الدراسيةق ما تعلّ وتطبيمن خالل قابليته للتعلم 
ير أداء التالميذ ليس و مفاهيم في عقل المعلم واكتسابه لخبرات وافية حول عملية التدريس وتط

ل من خالل اإلشراف التشاركي إلى مفاهيم ومبادئ تربوية من خالل التفكير ه يتحوّ ا ولكنّ مجردً 
عالوة على ذلك فإن المشرف ، و ز بين األطراف المشاركةالناقد عند التطبيق والحوار المهني المركّ 

 . إلشراف البد أن يمتلك عدة كفاءاتالتربوي الذي يعمل في إطار هذا النمط من ا
 كفاءات الشراف التشاركي: 

، وتحديد حجم المشكلة أن يكون قادر على تشخيص المواقف عليهو  ،: فهو قائد تربويكفاءة القيادة
صدار القرار المناسب بناء على تقدير المواق  .م والمتعلمف الخاصة بكل من المعلّ وا 
 ه، ونقل هذكل ما هو غامض وعن تفسير الظواهركفاءة اإلرشاد: فهو مطالب بالكشف عن 

 .لتفاعل جيد بين المعلم والمتعلم الصورة إلى المعلمين المشتغلين معه حتى تتوافر الفرصة المناسبة
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م ، فكثيرا ما يجد المعلّ م للمعلمليها: هو معلّ لمناهج التي يقوم باإلشراف عسة التحليلية لراكفاءة الد
م له الحلول ع من المشرف أن يقدّ ، وبالتالي فهو يتوقّ بدرجة أو بأخرى في تنفيذ المناهجصعوبة 

 .(2013ه في مواجهة تلك المشكلة )الدجاني، التي تساعد
 ، ومن هنامالمثال والنموذج للمعلّ  ملى تقدي: كثيرا ما يشعر المشرف التربوي بالحاجة إكفاءة التدريس

 .ينةفهم يتوقعون منه أن يقوم بالتدريس لفترة مع
لمستويات ديد مختلف احعلى معايير الحكم على الطالب لت : لالتفاقكفاءة الحوار مع المعلمين

 .صل إليها كل منهميالتي 
ا في إطار اإلشراف ليست مطلقة ولكنه ه: فالمعلم سلطاتماءة تحديد مسئوليات وسلطة المعلّ كف

، فاعالت اليومية بينه وبين الطالبالتشاركي سلطات متفق عليها لوظائف وأعمال محددة تحكم الت
يد من مستوى الدافعية لدى ، حيث أن ذلك يز لمعلموالحرص على تشجيع المناخ الصحي المشجع ل

 . (81 :2008، ق)مريزي ا وعملياف التشاركي مفيدً برنامج اإلشرا، مما يجعل المعلم
ا يؤكد على أن سلوبً أعد ي   :Nondirective supervisionالشراف غير المباشر ج. 

ة عل إلى حلول ناب، وعليه فالمعلم يجب أن يتوصّ تعتمد في األصل على خبرات ذاتية عملية التعليم
تصفون بالتفكير ستخدم مع المعلمين الذين ي، وي  من ذاته؛ بغرض تحسين مستوى خبرات طالبه

والتأمل  ، وتتمثل سلوكيات ذلك النمط المباشر في االستماع والتوضيح والتشجيعالتجريدي المرتفع
وتشجيعهم  ،ة المعلمين وخاصة المتفوقين منهم، ويهدف إلى مساعدة ومساندفي آراء المعلم وأفكاره

، أو أن يسية مايدركون أن هناك مشكلة تدر م هذا األسلوب للمعلمين الذي قدّ ي  ، و اذ القراراتعلى اتخ
يجاد ن أنهم يمتلكون قدرات في التخطيطتطويرية لواقعهم التدريسي، كما يدركو  الديهم أفكارً  ، وا 

ل ويستند هذا األسلوب على ذات المعلم وقدرته فهو يتوصّ ، المتعددة لتجاوز تلك المشكلة الحلول
تعتمد في  معملية التعلّ ته وجهده، ويؤكد هذا األسلوب على أن اإلى حلول نابعة من ذاته وقناع

ن بغرض تحسي ل إلى حلول نابعة من ذاتهم يجب أن يتوصّ ، فالمعلّ األصل على خبرات ذاتية
، أما المشرف التربوي فهو ماألسلوب الدور األساس فيه للمعلّ ويكون في هذا ، خبرات طالبه مستوى

فالمشرف التربوي ، نابعة من ذاته لفي الوصول لحلو مستشار يعمل على تيسير عمل المعلم 
 .ع، ويوضح، ويذلل الصعوبات، ويشجّ ييصغ

 : في التالي غير المباشر في عملية اإلشراف لوكيات المشرف التربويويمكن حصر س
 . وضعوها بدرجة كاملة من االستقالليراجع المشرف أهداف المعلمين التي  .1
 . م للنجاح معهمالمعلمين كأهم مقوّ  يهتم ببناء عالقة شخصية مع .2
  .يرى دوره في مساعدة المعلمين للوصول إلى الحلول المالئمة .3
  .زه على تحسين أدائهيحفتن من يحاول معرفة المعلم ليتمكّ  .4
  .يساعد المعلم على الرجوع إلى خبراته وقدراته ومصادره الخاصة .5
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 . األكثر قدرة على معرفة حاجاتهم ميرى أن المعلمين ه .6
 . ا من زمالئهممصادرهم أكثر نجاحً يدرك أن المعلمين الذين يستخدمون  .7
 . م نفسه فيهاحمعرفة مشاكل المعلمين لكن ال يق يحاول .8
 يترك للمعلم حرية اتخاذ القرار المناسب.  .9

، مكي( و)109 :2005طة التي يحتاجون إليها )البابطين، . يترك للمعلمين تحديد األنش10
2007: 32). 

 :اإلشراف التربوي التطّوريالفروق األساسية ألساليب  (2.1يوضح جدول )و 
 ( يوضح الفروق األساسية ألساليب اإلشراف التربوي التطّوري2.1جدول )

 األسلوب اإلشرافي م
 مستوى التفكير التجريدي لدى درجة المسؤولية لدى

 المعلمين
 الممارسات اإلشرافية
 المعلم المشرف التربوي لدى المشرف التربوي

 نموذج ، إصدار، توجيهات، وتحفيز منخفض منخفضة عالية المباشر 1
 عرض، حل المشكلة، ومناقشة متوسط متوسطة متوسطة التشاركي 2
 إصغاء، إيضاح، وتشجيع عالي عالية منخفضة غير المباشر 3

على تطوير األداء المهاري والنمو المهني والتعليمي  اويعد اإلشراف التربوي التطّوري قائمً 
التدريسية،  هإدراك المعلم الذاتي لقدراته، ومهاراتوفعاليات تشاركية يحدد أنماطها  للمعلم وفق أسس

 (.6: 2009لتغيير والتطوير )العبادي، لوق األداء الفردية ومدى دافعيته وحاجاته المهنية، وفر 
 م بتحديد النسب المئوية المهمة التالية:1981عام  Glickmanوقد قام جلكمان 

   لىإ 5 من ق عليهم األسلوب اإلشرافي المباشر بحواليطبّ المعلمين الذين ي  ر نسبة قدّ ت 
 .% تقريًبا من المجموع الكلي 10

   60من  ق عليهم األسلوب اإلشرافي التشاركي بحواليطبّ ر نسبة المعلمين الذين ي  قدّ ت 
 .ا من المجموع الكلي% تقريبً  70 إلى

   10من  األسلوب اإلشرافي غير المباشر بحواليق عليهم طبّ ر نسبة المعلمين الذين ي  قدّ ت 
 .%  تقريًبا من المجموع الكلي 20 ىإل

  :عالقة أساليب الشراف التربوي التطّوري بالتفكير التجريدي للمعلم
ي نظريته على أساس ( صاحب نظرية اإلشراف التربوي التطورّ Glickmanبنى جلكمان )

 2010)القاسم،  لديهم ، ومستوى القدرات العقليةالتجريديعلمين في مستوى التفكير اختالف الم
:75). 
  :على النحو التالي بالتفكير التجريدي ريالتطوّ  التربوي جلكمان أساليب اإلشراف ربطوي

   من المعلمين وهنا  المنخفض أصحاب التفكير التجريديمع ستخدم األسلوب المباشر ي
 ذا النوع من المعلمين. يجب وضع األسس التي ينبغي أن يسير عليها ه
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  يعتمد األسلوب التشاركي على طريقة حل المشكالت من حيث وضع الخطط الالزمة بين
 الذي يكون في الغالب من متوسطي التفكير هو والمعلم المستهدف ،المشرف التربوي

 . المجرد
  ية مباشر أن العملية التعليمية تقوم باألصل على الخبرات الذاتاليفترض األسلوب غير

ل لحل مشكالته مع طالبه بنفسه، ويمتاز هؤالء المعلمون بقدرات للمعلمين، وعليه التوصّ 
 .(67 – 64: 2010 ،)القاسم تفكير عالية

 مفهوم التفكير التجريدي:
توافق الفروق الفردية للمعلمين في  من األساليب اإلشرافية يعتقد جلكمان أن هذه األنواع

التربوي التطّوري على الفرضية األساسية وهو أن المعلمين راشدون، يستند اإلشراف حيث الميدان، 
، رية التي يمرون بهاألخذ بعين االعتبار طبيعة المرحلة التطوّ  التربوي وأنه يجب على اإلشراف

المشرف التربوي أن يعرف ويراعي الفروق الفردية بين المعلمين، وفكرة اإلشراف التربوي  ىفعل
 عوامل أساسية تؤثر على أداء المشرف وتعامله مع المعّلم مثل:التطّوري هي أن هناك 

 نظرة المشرف لعملية اإلشراف وقناعته حولها. .1
 .صفات المعلم .2
 . مساعدة المدرسة لتحسين التدريس ه ما هو إالاإلشراف التربوي في جوهر  .3
وأولويات النظم ، شرافيةا لتنوع النظريات اإلتعدد الرؤى والتفصيالت في تعريف المفهوم تبعً  .4

 (.37: 2003التعليمية )دواني، 
ا على المرحلة أو الحالة المهنية ري عملية متعددة األوجه اعتمادً فاإلشراف التربوي التطوّ 
 إلى اإلشراف غير ، وصواًل الحازم مع المعلم ضعيف االهتمام للمعلم، ابتداء بالتوجيه المباشر

 (.106: 2005)الطعاني،  العالية نحو العملهات باشر مع المعلم المتفوق ذي التوجّ الم
ن ثنائية السلوك اإلشرافي أمفهومي المحافظة والتغيير، حيث  الموازنة بين تجدوقليال ما 

 تسبية يسير ويراقب ويتابع قيام منفي هذا الجانب ضرورية لنجاحه، فالمشرف أو مدير المدرس
على السياسات والنظم واإلجراءات التي حددتها ة والوظيفية، ومحافظتهم يالمدرسة بواجباتهم التعليم

الجهة الموظفة، وهو في الوقت نفسه وكيل للتغيير في سلوك التدريس، ووكيل لألفكار والمشاريع 
 .(8: 2009ية والفردية )العبادي، والبرامج والممارسات الجديدة على المستويات المؤسس

ظر للمعلمين كأفراد ناضجين على ري من خالل النالتطوّ  التربوي ينطلق اإلشرافكما 
، واختالف الفروق الفردية بينهم ر، وأن تنوع أنماط المعلمينمختلفة من النمو والتطوّ مستويات 

رافية التي يمكن استخدامها معهم وهو ما يمكن تحقيقه من شا في األنماط اإلا أو تباينً طلب اختالفً تت
عمل على تن، و راعي حاجات المعلميتي تال الثالثة رياإلشراف التربوي التطوّ  أساليب خالل استخدام
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ري وفق التطوّ  التربوي اإلشراف أساليبمن  أسلوب، ويتم اختيار كل همتطوير وتنمية قدرات
 (. 131: 2005)الشديفات والقادري،  احتياجات المعلم الشخصية والمهنية

م المعلمين حسب تفكيرهم ين جلكمان أن نظريته تعتمد بشكل أساسي على تقسكما بيّ 
 التجريدي، وهم ثالثة أقسام: 

 . التفكير التجريدي لديهم منخفض :. معلمون1
 . التفكير التجريدي لديهم متوسط :. معلمون2
 . فعمرت التفكير التجريدي لديهم :. معلمون3

ما ، كلمشاكل التي تواجههمويمتاز النوع األول من المعلمين بأن لديهم صعوبة في تحديد ا
، كما أن هؤالء المعلمين غير قادرين على إدارة صفوفهم هم صعوبة في تحديد اختيارات الحللدي

بينما  ،، وعندهم إحساس ضعيف باألمن الوظيفيقادرين على التعايش مع ضغط العملوغير 
جدون أصحاب التفكير التجريدي المتوسط من المعلمين لديهم القدرة على تحديد المشكلة ولكنهم ي

وما يميز المعلمون من أصحاب التفكير التجريدي المرتفع أن ، وبة في وضع خطط شاملة لهاصع
لديهم القدرة على تحديد المشكلة بوضوح ووضع البدائل الكثيرة لحلها واختيار األفضل من هذه 

في  البدائل كما أن لديهم الثقة بأنفسهم والقدرة على التعامل اإليجابي والعمل بروح الفريق الواحد
 (.75: 2010مدارسهم )القاسم، 

( التفكير التجريدي بأنه: "القدرة على التنظير حول احتماالت 4: 1992وعّرف المقوشي )
ومواقف افتراضية والتداخل فيما بينها، واالحتفاظ بالمعنى والعالقات المتداخلة لفروض عدة دون 

 االعتماد على أشياء محسوسة".
ت ( بأنه: "قدرة المعلم على التنظير حول احتماال105: 2004البابطين ) فهكما عرّ 

، لبلوغ استنتاجات صحيحة مع قلة االعتماد على األشياء ومواقف مبنية على فرضيات مجردة
 الحسية".

( أّن التفكير التجريدي: "عملية ذهنية تهدف إلى استنباط 200: 2004ويرى العتوم )
بواسطة التفكير االفتراضي، من خالل الرموز  واستخالص المعاني المجردة لألشياء والعالقات

 االفتراضات والتأكد من صحتها". والتعاميم والقدرة على وضع
ومما سبق ي الحظ أن التفكير التجريدي يؤكد على التحرر من تأثير األشياء المحسوسة، 

لفروض، ويتضمن التفكير التجريدي التفكير العلمي بخطواته المعروفة:  تحديد المشكلة، وفرض ا
  وجمع المعلومات، واختبار صحة الفروض والوصول إلى حل المشكلة.

 :ريالتطوّ  التربوي أهداف الشراف
تنويع ، من حيث هاقري لتحقياألهداف التي يسعى اإلشراف التطوّ هناك مجموعة من 

المعلم، وتشجيع وتنمية روح االبتكار والتجديد  نم ا لالحتياجات الفردية لكلفية تبعً األساليب اإلشرا
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قدرتها بما يتناسب مع العصر، واستثمار الطاقات البشرية واتاحة الفرصة لها إلطالق طاقاتها و 
قدراته الخاصة ومساعدته في تقييم ذاته، وتكوين و  م، واحترام شخصية المعلّ لتطوير العملية التعليمية

التربوي والهيئة التعليمية، وتقويم عمل المؤسسات التربوية من  عالقات حسنة ومستمرة بين المشرف
 (.72: 2006ن وعوض اهلل، يخالل إنتاجية قياداتها من معلمين ومديرين )حس

ر علم متطوّ إيجاد مري يهدف إلى رؤية عامة تتلخص في اإلشراف التربوي التطوّ كما أن 
يمكن إجمالها في  خالل أهداف عدة ري غير مباشر، وذلك منإشراف تطوّ  يةل عملر ويسهّ ييسّ 

  :التالي
  .تطوير أداء المعلم بصفة عامة في جوانبه المهنية ومادته العلمية 
  .التوافق بين فعالية الدور اإلشرافي، ومستوى أداء المعلم 
  ّر الفعل اإلشرافي وفق تطور أداء المعلم. تطو 
  . تحفيز المعلم للمشاركة في تطوير األداء المهني 
  دراكه إياهاتنمية إحساس المعلم  . بالمشكالت المهنية وا 
  لمرحلة التوازن المعرفي والمهاريتعزيز الدافعية المهنية للمعلم؛ للوصول . 
 وفي رسم قونه من صعوبات في عملية التعليممساعدة المعلمين على تشخيص ما يل ،

 . اجهة تلك الصعوبات والتغلب عليهاالخطة لمو 
 قف التعليمية بفاعليةاإلدارة المو ألساسية لدى المعلم تنمية المهارات ا . 
 عداد المعلم الكفء للالمشاركة الفاعلة  . قيام بفعاليات العملية التعليمية، وتهيئة وا 
  ّونواحي مهانواحي القوة فيدععلى ف من خالله مساعدة المعلم على التقييم الذاتي ليتعر ،

 (.63: 2010)القاسم،  الضعف فيعالجها
 ري: مميزات الشراف التربوي التطوّ 

لدى العاملين في الميدان التربوي  ةري بمراعاة الفروق الفرديالتطوّ  التربوي يهتم اإلشراف
ري على دوره في تطوير ، ويؤكد اإلشراف التربوي التطوّ ل استخدام أساليب إشرافية متنوعةمن خال

صدارلين في الميدان التربوي وقدراتهموتنمية طاقات العام األحكام في  ، ويقلل من دور التقييم وا 
على احتياجات العاملين في الميدان  ، كما يتم اختيار األسلوب اإلشرافي بناءً الممارسات اإلشرافية

 (. 95: 2006التربوي الشخصية والمهنية الفعلية )المقيد، 
بة منطقيا تسهم ا باستخدام مراحل واضحة ومرتعلميً  امنحً  ريوينحو اإلشراف التربوي التطوّ 

ا سليمً  تياً ا مؤسساري مناخً ، ويشيع اإلشراف التربوي التطوّ األحكام الذاتية للمشرف التربوي في إلغاء
مكاناته ينوصحيحا، نتيجة لتأكيده على تطوير قدرات العامل د ب تصيّ ، وتجنّ مفي الميدان التربوي وا 

في  ينارات علمية لتشخيص قدرات العاملري اختبر اإلشراف التربوي التطوّ ويوفّ  م،وقدراته مأخطائه
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)أبو سلطان،  ةا على العملية التعليمية التعلميّ الميدان التربوي وسبل تطويرها بما ينعكس إيجابً 
2007 :4.) 

 مثل: ريإلشراف التربوي التطوّ ل أخرى مميزات" 2004، ويضيف "البابطين
  ًجات الفرديةا لالحتياتنويع األساليب اإلشرافية تبع . 
  التجديد بما يتناسب مع روح العصرتشجيع وتنمية روح االبتكار و . 
 تاحة الف  . رصة لها إلطالق طاقاتها وقدراتهااستثمار الطاقات البشرية وا 
  احترام شخصية المعلم وقدراته الخاصة ومساعدته في تقييم ذاته وتكوين عالقات حسنة

  .(159 –158: 2004طين، بة التعليمية )الباومستمرة بين المشرف التربوي والهيئ
ري بالفروق الفردية بين المعلمين من حيث القدرات يهتم اإلشراف التربوي التطوّ كما 

 ويعمل على تحقيق العديد من الجوانب اإليجابية ومنها:، التدريسية والدافعية والخبرات والمهارات
 ية متنوعة. مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين من خالل استخدام أساليب إشراف .1
، ويقلل من دور وتنمية طاقات المعلمين وقدراتهم في تطوير شرفيؤكد على دور الم .2

صدار  . األحكام في الممارسات اإلشرافية التقويم وا 
 . ى حاجات المعلم الشخصية والمهنيةعل اختيار األسلوب اإلشرافي بناءً  .3
حة ومرتبة منطقيا تسهم في إلغاء األحكام الذاتية ضاو  ا باستخدامه مراحلعلميً  اينحو منحً  .4

 للمشرف التربوي. 
العملية  فيمكاناته ير قدرات المعلم وا  و بث مناخ سليم وصحي نتيجة تأكيد اهتمامه بتط .5

 .(7: 2009 ،العباديو) (58 :1998، الفلسطينية عليموزارة التربية والتالتعليمية )
تعلمين يسعون إلى بمراعاته للفروق الفردية بين المعلمين كم رياإلشراف التطوّ يتميز كما 
، ويكمن نجاح ذلك المنحى في قدرة المشرف م، بما ينعكس على تحصيل طالبهممزيد من التعلّ 

م تطبيق المنحى اإلشرافي ، ومن ثى المهارات والمفاهيم لدى المعلم، وتحديدهاعلى تقويم مستو 
م الكبار، والفروق الفردية بين بمبادئ تعلّ  كاف   ن على وعي، ويجب على المشرف أن يكو المالئم

 (.Eady & Zepeda, 2007: 20. )المعلمين
ة كبيرة العالقة بين المشرف التربوي والمعلم أهمي ي ولي رياإلشراف التربوي التطوّ  كما أن

للمعلم جو من ، وبقدر ما تكون العالقة إيجابية بينهما بقدر ما يتوفر ألثرها في تحسين التعليم
بداء مقترحاته أثناء تعامله مواألمن والطمأنينة لعرض مشكالته الحرية ع المشرف التربوي ، وا 

ل أفكار المعلم ( وتفرض تلك العالقة اإليجابية على المشرف التربوي أن يتقبّ 38: 2009)العبادي، 
المتبادلين؛ مما يؤدي عه على التعبير عن نفسه ضمن إطار من التقدير واالحترام ، ويشجّ ومشاعره

 . ، وتحسين ممارساته التدريسيةعلمتعديل سلوك الم إلى
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 ري: مراحل الشراف التربوي التطوّ 
: 2005حل رئيسة كما ذكرها )عطاري، ري من خالل ثالث مرايتم اإلشراف التربوي التطوّ 

 ( 110: 2005)البابطين، و (،156
؛ خيص لمستوى المعلم بشكل دقيقالتربوي بعملية تش: مرحلة التشخيص: حيث يقوم المشرف أواًل 

، مرتفع( وذلك من خالل ير التجريدي الذي يظهره المعلم )منخفض، متوسطلتحديد مستوى التفك
، وطرح مالحظاته من خالل الزيارة الصفية، و م لجمع المعلومات األولية عنهالحديث مع المعلّ 

 . أسئلة أثناء المداوالت اإلشرافية
مرحلة التطبيق: يتم فيها اختيار النمط اإلشرافي المناسب لمستوى التفكير التجريدي لدى ا: ثانيً 

 المعلم كما يلي: 
  م له قدّ ، بحيث ي  من فئة التفكير التجريدي المنخفضاإلشراف التربوي المباشر مع المعلم

، ويقع العبء األكبر من المسؤولية على المشرف التوجيهات والمعلومات واإلرشادات
 .قة بتحسين الممارسات التدريسيةالتربوي التخاذ القرارات المتعل

  بحيث يتعاون من فئة التفكير التجريدي المتوسطاإلشراف التربوي التشاركي مع المعلم ،
، ويتحمالن بدائل، والمداولة اإلشرافيةالدل المعلومات واآلراء وطرح كالهما في تبا

 المسؤولية المشتركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الممارسات التدريسية. 
  اإلشراف التربوي غير المباشر مع المعلم من فئة التفكير التجريدي المرتفع بحيث يمكنه

، ويقع العبء األكبر من شكالت بنفسه، ثم إعداد خطة العمل، وكيفية تنفيذهاتحديد الم
تدريسية ومتابعة على المعلم التخاذ القرارات المتعلقة بتحسين الممارسات الالمسؤولية 

 . تنفيذها
م ج بسلوك المعل، والتدرّ لتربوي في تلك المرحلة باالرتقاءثالثا: مرحلة التطوير: حيث يقوم المشرف ا

 النهوض بالتفكير، وذلك من خالل من النمط المباشر إلى التشاركي، ثم النمط غير المباشر
، ، ومساعدته على التفكير الجاد والذكي، واستثارة قدراته على حل المشكالتالتجريدي للمعلم

 :ريوضيحي لمراحل اإلشراف التطوّ رسم ت، وهذا والتعامل مع القضايا التربوية
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 مرحلة التطوير           مرحلة التطبيق                     مرحلة التشخيص                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ريالتطوّ  التربوي ( مراحل اإلشراف2.2شكل)

1998), Glickman(Source:  
ري يمر بعدد من المراحل وهذه التطوّ  التربوي ( أن اإلشراف2.2) الحظ من الشكلوي   

بجمع  ننا نقوم بدايةً أأول مرحلة هي عملية التشخيص حيث ف ،المراحل البد أن تكون مرتبة
، ملية التشخيص إلى درجات مختلفة )منخفضة، متوسطة، عالية(المعلومات األولية وهنا تنقسم ع

ح في الشكل افي معين كما هو موضّ ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التطبيق حيث أنه يتم اختيار نمط إشر 
ة وهي مرحلة التطوير وهنا نقوم باختيار النمط المناسب لكي نقوم اله، ثم تأتي المرحلة األخير عأ

 تشاركيالنمط المباشر إلى النمط المن " عّلمج بسلوك المرتقاء والتدرّ بعملية التطوير ونعنى بذلك اال
 ."إلى النمط غير المباشر

 منخفض الداء
 .ـ صعوبة في تحديد المشكلة
 .ـ ضعف في إدارة الصف

 .ـ طرق تدريس تقليدية

 الشراف المباشر
 .. التوجيه )األمر(1
 .. إعطاء التعليمات2
 .. التعزيز3

وير
لتط
ا

 
شر
مبا
ر ال

 غي
إلى
ي 
ارك
لتش
ى ا

ر إل
باش
 الم

من
لم 
لمع
ل ا
 ينق

فيه
 

 الداء متوسط
 .قادر على تحديد المشكلةـ 

 ـ يجد صعوبة في حل المشكلة
 .ـ يرغب في حلها بنفسه

 الشراف التشاركي
 .. حل المشكالت1
  .المناقشة(. الحوار )2
 .. العرض3

 عالي الداء
ـ قادر على تحديد المشكلة 
  .ووضع خيارات وخطة لحلها

 .ـ قائد تربوي
 .العملية ـ يعتبر الطالب محور

 

 الشراف غير المباشر
 .ـ االستماع1
 .ـ اإليضاح2
 .ـ التشجيع3
  .ـ التقييم4
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التي يستخدمها المشرف التربوي من أجل تحقيق تعاون  اإلجراءاتهناك عدد من و  
( 125-124: 2005البابطين ) لمطلوب كما ذكرهاومشاركة المعلم في الوصول إلى الهدف ا

 وهي:
، حيث يصغى ويكون ذلك أثناء حديث المعلم :(Listeningاإلصغاء بفاعلية )االستماع:  -
 من خالل اإليماءات واإلشارات المناسبة.، ويظهر ذلك المشرف لحديث المعلم ويتابعه جيدً ا
( حيث يطرح المشرف بعض األسئلة على المعلم، لمعرفة Clarifyingاإليضاح )االستيضاح:  -

 المشكلة ثم تحديدها بوضوح.
ه وأفكاره حول ءف الجو المناسب ليطرح المعلم أرا: حيث يهيئ المشر Encouragingالتشجيع  -

 بها.المشكلة والقضايا المرتبطة 
 يقدم المشرف آراءه وأفكاره ومقترحاته حول المشكلة.: Presentingالعرض أو التقديم  -
يقوم المشرف بمناقشة المعلم وتقديم أفكاره ومقترحات : Problem Solvingحل المشكلة  -

 ل المعلم من خاللها إلى حل المشكلة.يتوصّ 
، وذلك الخطوة أن يمسك بالقضية لك: يحاول المشرف التربوي في تNegotiatingالمناقشة  -

، بشكل به كل من المعلم والمشرف التربويبطرح عدد من األسئلة التي تحدد ما يمكن أن يقوم 
 دقيق ومحدد.

يقوم المشرف التربوي بأداء العمل، كأن يقوم بالتدريس : Demonstratingاألنموذج أو القدوة  -
 علم آخر.أو يوجه المعلم إلى مشاهدة أو مالحظة تدريس م

يعطي المشرف توجيهات وتعليمات محددة حول ما يجب أن : Directingإصدار التوجيهات  -
 يقوم به المعلم.

د المشرف التربوي المعلم بتقديم حوافز معينة إذا عه ي  : Reinforeingالتحفيز وتعزيز المواقف  -
 المشرف التربوي.  هم في جانب أو أمر ما يحددحصل تقدّ 

 ري:تواجه الشراف التربوي التطوّ  التحديات التي
ا على عالقة يؤثر سلبً  الذي يتبعه المعّلم لألسلوب اإلشرافي اختيار المشرف التربوي 

، كما أنه على أنها عالقة رئيس ومرؤوس لهذه العالقة ، فينظرالمعّلملتعاون بينه وبين الزمالة وا
يرون إضافة ، ففقط غير كاف التفكيرعلى مستوى  شرافي بناءً يرى البعض أن تحديد األسلوب اإل

، وكذلك تطبيق هذا األسلوب يتطلب تقليل نصاب المشرف التربوي من متغير الدافعية للعمل
ل أعباء مالية على يشكّ  ، األمر الذيلتربويين، مما يترتب عليه زيادة في أعداد المشرفين االمعلمين

الذين ا من كبيرً  دًداا علب تطبيقه ميدانيً يتطّ ري ميزانية التعليم، وأيضا اإلشراف التربوي التطوّ 
ب لتطبيق هذا ، وكذلك يتطلّ يتسمون بتفكير تجريدي عالي، وقد يصعب توفير مثل هذا العدد
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ا لجميع المشرفين التربويين، ما يترتب عليه صعوبات إدارية ا مكثفً األسلوب تهيئة الميدان، وتدريبً 
 (.161-160: 2004)البابطين،  نية وماليهوف
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 :الشراف التربوي في فلسطينثالثاا: 
شأن باقي  شأنه برحلة طويلة من التسميات والتطّورات فلسطينفي مّر اإلشراف التربوي 

هي تسمّية التفتيش  بعدما تبلورت فكرته واستقر مفهومه الدول العربية، فأول تسمّية أ طلقت عليه
أن وصلنا لتسمية اإلشراف التربوي، وفي مرحلة أ خرى تم إطالق تسمية التوجيه التربوي، إلى 

 .التربوي
ومصطلح اإلشراف التربوي محاولة الستبعاد الصورة النمطية التي علقت بأذهان المعلمين 

ولم تكن تلتفت إلى جوهر عن عملية التفتيش التي كانت ترّكز على تصّيد نقاط ضعف المعلمين، 
: 1998اإلشراف الذي يأخذ بأيدي المعلمين والتعاون معهم لتنفيذ المنهاج وتحقيق أهدافه )حرب، 

163.) 
( أن اإلشراف التربوي في 1962)مناصرة،  ذكرة اإلشراف التربوي في فلسطين وعن نشأ
لت المكاتب التي ، حيث تأسس مكتبان للتفتيش في القدس ونابلس وظ1919فلسطين نشأ عام 

 ،ا للتعليمثالثة عشر مكتبً  1969/1970تشرف على التعليم تتسع وتتعدد حتى أصبحت في عام 
قد في كان أبرزها مؤتمر أريحا الذي ع   تثالثة منها في الضفة الشرقية، كما عقدت عدة مؤتمرا

ر اسم يغيتو والذي خرج بتوصيات تقضي بوجود انصراف المفتش إلى التوجيه  1962أريحا عام 
 (. 44: 2003ه تربوي )المدلل، المفتش إلى موجّ 
 :كما يلي اإلشراف التربوي في النظام التعليمي في فلسطينرحلة وتعرض الباحثة 

ة لم يكن التعليم في هذه الفتر ، حيث مرحلة ما قبل المراقبة والتفتيش() 1917فترة ما قبل عام . 1
، حيث كان معظمها ملحقة فلسطين يتم عن طريق الكتاتيبفي  يا، وقد كان التعليم األولنظاميً 

دية وقراءة جتقوم على التلقين والتكرار والحفظ لما تقدمه من تحفيظ الحروف األب، فبالمساجد
اب الحرية المطلقة في إدارة شؤون كتابة وتحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة وكان لشيخ الكتّ 

دون مراقبة، أو تفتيش أو توجيه  يكل شيء، واستمر التعليم األولفي ومعاملة طالبه، وله السلطة 
 (. 25: 2000)العاجز،  1918أو إشراف حتى نهاية عام 

ما يعنيه برفت بالتفتيش إن مهنة اإلشراف التربوي ع  وفي هذه الفترة ففترة االنتداب البريطاني: . 2
أبدلت بلفظ المراقب، أو الموجه، ثم م ما لبثت هذه التسمية أن ث، اهذا االسم لغة واصطالحً 

ا الحميمة بين هذه المهنة ومهنة التعليم، توخيً العالقة من  يءمشرف، ألنه في معنى كل منهما شال
من التربويين الستعادة الصورة التي علقت بأذهان المعلمين عن عملية التفتيش التي كانت ترتكز 

ت إلى جوهر اإلشراف الذي يأخذ بأيدي د نقاط ضعف المعلمين، وقلما كانت تلتفعلى تصيّ 
 (.163: 1998المعلمين والتعاون معهم لتنفيذ المنهج وتحقيق أهدافه )حرب، 

)مرحلة  1967، 1949فترة اإلدارة المصرية )قطاع غزة( واألردنية )الضفة الغربية( من عام . 3
في  "إسرائيل"ة الهدنة مع ع اتفاقييالتفتيش(: أشرفت الدولة المصرية على إدارة قطاع غزة بعد توق
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، التي كان من نتائجها خضوع 1967، وقد استمرت في إشرافها حتى حرب 1949)رودس( عام 
، وقد عملت اإلدارة المصرية بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية على "إسرائيل"قطاع غزة لسيطرة 

أوضاع قطاع غزة من جميع النواحي وخاصة النواحي التعليمية، واستطاعت خالل الفترة  إدارة
 (. 50: 2000( تحقيق األهداف العامة التي رسمتها للتعليم )العاجز، 1967 -1948)
)مرحلة التفتيش والتوجيه(: حيث خضعت  1993، 1967فترة االحتالل اإلسرائيلي من عام . 4

ت المؤسسات ع، وخض1967ة لالحتالل اإلسرائيلي بعد حرب يونيو الضفة الغربية وقطاع غز 
مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية  "إسرائيل"لت ، وشكّ "إسرائيل"هيمنة لالتعليمة 

وقطاع غزة ويشرف على كل مديرية ضابط ركن عام، وله مساعد من الكادر التعليمي الفلسطيني 
، إلى أن أوصى 1975لممارسات التفتيشية للمفتشين التربويين في عام في المحافظة، واستمرت ا

مي ، أن يعتني المشرف التربوي بالموقف التعليمي التعلّ 1975مؤتمر اإلشراف التربوي المنعقد في 
، األمر الذي انعكس ه عملية ديمقراطية تعاونية منظمةوأن ترتقي الممارسات في اإلشراف إلى كون

التوجيه التربوي في عام  االهتمام بمفهوم أالضفة الغربية، أما قطاع غزة فقد بدفي على المشرفين 
: 2000ر )العاجز، ور حول مفهوم التفتيش دون تطوّ ، ورغم ذلك فقد ظل اإلشراف يتمح1982
98). 

 وكانت المعلمين، أخطاء تصّيد على قائًما كان التفتيش أن المرحلة هذه في الحظي  و 
 من هتمكنّ  مدى على للمعلم زيارته في المفتش زيركّ  كان حيث المفاجئة، الصفية وسيلته الزيارات
 عرضه أثناء المعلم مقاطعة من حرًجا يجد يكن ولم التالميذ، تحصيل ومدى المادة العلمية،

 له يسبب مما التالميذ وأمام الحصة خالل التحضير كراسة المعلم من يطلب بل ربما للدرس،
 وقد المعلم، مقيّ ي   ذلك على وبناء شرحها سبق موضوعات في التالميذ على أسئلةيطرح  وقد الحرج،
 الزيارة وبعد المدرسي، لو الجد في إرباًكا يسبب كان مما حصتين إلى الحصة الزيارة الصفية تتعدى

 ألي يتعرض أن دون سلبياته المعلم على فيعرض المدير غرفة في المعلم مع يجلس المشرف
، المفتشين من سلبية مواقف يتخذون المرحلة هذه في المعلمين جميع جعل الذي األمرإيجابيات، 

 من اإلشراف رتطوّ  المرحلة هذه في، و : فترة التوجيه التربوي1994إلى  -1977 منوتعتبر الفترة 
 والمعلمين، الموجه بين حسنة إنسانية إيجاد عالقات على زيركّ  وأصبح التوجيه، إلى التفتيش مفهوم
 أدى ووضوحها الموجه مهام تحديد عدم الجديد نتيجة دوره فهم عن التربوي الموجه عجز أن غير
 بمفهوم التوجيه يمارسون كانوا الموجهين من ورفضها، فالكثير الموجه زيارة من المعلمين رتذمّ  إلى

 (.10 -9: 2008)الجرجاوي والنخالة،  المسمى في فقط كان رالتغيّ  أن بمعنى التفتيش
: منذ أن وطأت السلطة الوطنية الفلسطينية أرض 1994السلطة الوطنية الفلسطينية  فترة. 5 

من خالل  1994اع غزة والضفة الغربية عام ت مسئولية إدارة التربية والتعليم في قطالوطن وتولّ 
: البنية ديات الضخمة الناتجة عن االحتالل، أهمهاوزارة التربية والتعليم واجهت مجموعة من التح
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لتحتية للمدارس الحكومية المدمرة، ازدحام الطالب في الصفوف، تدنى مستوى التعليم، تفشي ا
لالزمين للمعلمين واإلداريين )عابدين ، غياب التأهيل والتدريب اظاهرة الغش في االمتحانات

2001 :74). 
 الوطنية لسلطةا متسلّ  مع وذلك التربوي اإلشراف في جديد عهد بداية المرحلة هذه عدت  و 

 العامة اإلدارةي )التربو  لإلشراف خاًصا جهاًزا والتعليم التربية وزارة أنشأت حيث الفلسطينية مهامها،
 إذ جديًدا، منًحا ينحى اإلشراف بدأ هنا ومن به، خاصة عناية له أفردتي( تربو ال للتدريب واإلشراف

 المؤثرة العوامل بجميع عنىت   وشاملة تعاونية عملية وأصبح إنسانية، عالقات تكوين على زأخذ يركّ 
 هذه في اإلشراف التعليمية ويبتعد العملية أهداف ضمن وتطويرها التعليمية العملية في تحسين

 بقيمة واالعتراف المتبادلة االحترام والثقة محلها ليحل األخطاء، دوتصيّ  والفوقية طالتسلّ  عن المرحلة
 الفرد، لدى الكامنة الطاقات واإلبداع وتفجير االبتكار على عيشجّ  الذي إنساًنا، األمر بصفته الفرد
 تكوين إلى أدى مما وتعددت بل تنوعت المعلم، لتقييم الوحيد األسلوب هي الصفية الزيارة تعد ولم

والمشرف التربوي )الجرجاوي والنخالة،  اإلشراف تجاه المعلمين من الكثير لدى إيجابية مواقف
2008 :9- 10.) 

ونقال عن دائرة اإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي، تبين أن عدد المشرفين 
عداد الطالب والمدارس أالزيادة في مع شراف التربوي ازداد بما يتناسب العاملين بقسم اإل

( 10أصبح ) 1972( مشرفين، وفي عام 5) 1967والمعلمين، فقد بلغ عدد المشرفين عام 
( مشرفا، وفي العام 50أصبح ) 1999( مشرفا، في عام 22ازداد إلى ) 1985مشرفين، وفي عام 

بلغ عد  2012 - 2011وفي عام  ،( مشرفا101( ازداد إلى )2009 - 2008الدراسي )
)وزارة  ( مشرفا في محافظات غزة في وزارة التربية ودائرة التعليم بوكالة الغوث220فين )المشر 

 . (2007التربية والتعليم العالي، 
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 الشراف التربوي في مدارس الونروارابعاا: 
تقوم وكالة األمم المتحدة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا( بإدارة 

ا نوعيً ا ر األونروا للطلبة تعليمً مدرسة في قطاع غزة، وتوفّ  274تعليمي ألكثر من وتشغيل نظام 
يتماشى مع قيم ومبادئ األمم المتحدة ويعزز حقوق اإلنسان والتسامح والمساواة وعدم التمييز بسبب 

 .تحدةا مع األهداف اإلنمائية األوسع لألمم المالعرق والنوع االجتماعي واللغة والدين وذلك انسجامً 
إن منجزات نظام األونروا التعليمي ينعكس من خالل انجازات طالبها الذين يتفوقون بشكل 
مستمر على أقرانهم في المدارس العامة ويحققون نتائج أعلى في المعدل في التقييمات الدولية 

 (.2020ا إلى تقرير صادر عن البنك الدولي )نشرة تعليم األونروا وذلك استنادً 
عملها  مناطقالخدمات التي تقّدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين في  مأه من تعليمي عد  الو 

من التزامها بالتنمية البشرية لالجئين الفلسطينيين  اانطالقً  ، وذلكقطاع غزةالخمسة ومن بينها 
على تعليم لدى األونروا النظام ويقوم ، تنمية مجتمعهم والمجتمع العالمي وتمكينهم من المساهمة في

نفسهم ومبتكرين أالفلسطينيين لتمكينهم من أن يكونوا واثقين ب نر اإلمكانات الكاملة لالجئييطو ت
ومتبحرين ومفكرين ومتسامحين ومتفتحي الذهن، يعلون القيم اإلنسانية والتسامح الديني، فخورين 

)األونروا،  تمعهم والمجتمع العالميبهويتهم الفلسطينية، ويساهمون بشكل إيجابي في تنمية مج
، ورشة عمل المراجعة الداخلية 2010جلسة المراجعة الداخلية حول جودة التعليم آذار 

 .(2010االستراتيجية، أيار/مايو 
مدرسة في جميع أنحاء أقاليم العمليات الخمسة وتوفر  691لتحقيق رؤيتها، تدير الوكالة و 

آخرون % 24هناك فلسطين )% من المؤهلين من أطفال الجئي 48التعليم األساسي لنحو 
ا للشباب، من خالل ا محدودً دعمً  اوتوفر األونروا أيضً ، ن بالمدارس الحكومية والخاصة(و ملتحق

لتدريب لقدم في عشرة مراكز ي  برامج تعليم عادية وقصيرة األجل ومستمرة، وتدريب على المهارات 
 .(13: 2015)بونتيفراكت،  المهني

، ومّرت العملية 1950ي مدارس األونروا منذ نشأتها عام تطّور اإلشراف التربوي فوقد 
اإلشرافية التربوية في األونروا بنفس المراحل التي مّرت بها في الدول المضيفة، إال أنها زادت عن 

تسعى وكالة الغوث و ، طلق عليها مرحلة المختص التربويهذه المراحل بمرحلة رابعة وهي ما أ  
عداد هداف العملية التربوية التعليميةللمشرفين وتطوير أدائهم لتحقيق ألتحقيق النمو المهني  ، وا 

دورات محلية في المواد التعليمية، ومن بة في شتى التخصصات التربوية من خالل كوادر مدرّ 
، الذي أغلق عام األردن(، ومن خالل دورات خارجية بمعهد التربية في عمان )خالل ورش العمل

، وكانت الدورات بهذا المعهد كالة الغوث في مقرها الرئيس بغزةير عمليات و ( بقرار من مد2010)
، كما تعمل الوكالة على اختيار وترشيح نفيذ خطط وبرامج التدريب التربويتتيح للمشرفين متابعة وت

، كما تعمل على متابعة الحلقات لتدريب لتأهيل الكوادر التعليميةالمدربين ذوي الخبرة في مجال ا
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، كما يتم تحديد االحتياجات وتقويمها مع الجهات ذات العالقة امج التدريبية وفق معايير الجودةوالبر 
 . )http://educ.unrwa.ps/Ar/EDC/Training.aspx( التدريبية وفق اآلليات الحديثة

ر قد تطوّ ، وي في مدارس وكالة الغوث الدوليةاإلشراف الترب أن (7: 1988)وذكر الدقاق 
، فبدأت تفتح المدارس في كافة 1950برعاية شؤون الالجئين عام  منذ أن بدأت األمم المتحدة

، واستمر ذلك حتى أنشأت معهد التربية بدون مؤهالت تربوية أو أكاديمية المناطق وعينت معلمين
ل المعلمين وتنظيم دورات يوعية التعليم من خالل تأهبهدف تحسين ن 1963في عمان سنة 

 .ت منتمية لتدريبهم أثناء الخدمةاطاشون
( نقاًل عن نائب رئيس برنامج التربية والتعليم ورئيس مركز 70: 2006المقّيد )وذكر 

التطوير التربوي في وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة، أن عدد المشرفين التربويين في األونروا 
في قطاع غزة كان ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في أواسط الستينات، وكان ي طلق عليهم 

إلى مفتش تربوي ثم مراقب تربوي ثم موجه تربوي، وفي  م تغير هذا المفهومممثلي معهد التربية، ث
عقد التسعينات تطّور المفهوم ليصبح مشرف تربوي وذلك حين تبّنت دائرة التربية والتعليم مفهوم 
اإلشراف التربوي الشامل، وقد ارتبط تطّور اإلشراف التربوي في غزة بتطوره في األردن وذلك 

 لتطوير التربوي برئاسة التعليم في عمان.الرتباط مركز ا
أن مفهوم المشرف التربوي تطّور إلى مفهوم أكثر دقة  م سمًى آخر، حيث وتزيد الباحثة
(، يوضح تطور مسمى المشرف في األونروا خالل المسيرة 2.3، والشكل )وهو المختص التربوي

 .ع غزةالتعليمية لبرنامج التربية والتعليم التابع لألونروا في قطا
 

 
 

 التربوي في األونروا المشرف تطّور مسميات( 2.3شكل)
 (2020المصدر: )الباحثة: 

العشرات من تزايد بشكل ملحوظ، ليصل إلى فقد  ،عدد المشرفين التربويينفيما يخص أما 
 المختصين من الجنسين في جميع المقررات الدراسية.

 في الونروا: تطوير المعلمين وتمكين المدارس
التدريس وكان  كادر بتطوير فيما يتعلق األونروا الكثيرحققت  على مدى العقود الماضية

قامت ف 1964عام  منذالمعلمات والمعلمين تدريب ب بدأت األونرواوقد ، اليونسكو من ذلك بدعم
 يواجهتدريب المعلمات والمعلمين إال أن النظام الحالي ل، معلم ومعلمة 32000من  أكثر بتدريب
معلم ومعلمة  1000معدل ب المستمرة المهنية فيما يتعلق بالتنمية وخاصة، فرض على القدراتقيود ت  

مراقب  ش تربويمفتّ 
 تربوي

ممثل معهد  مشرف تربوي ه تربويموجّ 
 التربية

مختص 
 تربوي

http://educ.unrwa.ps/Ar/EDC/Training.aspx
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)تقرير ة، يالسنة التقويم خالل 18000ما يقرب من  ومدير ومديرة ومشرف ومشرفة من أصل
 (.2010  الرصد العالمي
 :لونرواا فيمعهد التربية 

يقدم معهد التربية التابع لألونروا التدريب والتطوير لآلالف من المعلمين ومديري المدارس 
 .والمشرفين في مختلف مناطق عمليات الوكالة

مدار أربعة كمشروع مشترك بين األونروا واليونسكو؛ وعلى  1964وقد تأسس البرنامج عام 
ويتبع التدريب منهجية متطورة تتكيف ، اجات التربوية المتغيرة للمنطقةعقود استجاب المعهد لالحتي

 :ومن األمور التي يقدمها، ال مع المتطلبات المتغيرةبشكل فعّ 
 التدريب أثناء الخدمة. 
 تدريب المعلمين قبل الخدمة. 
 ثرائي  .تدريب أساسي وا 
 ( برامج قصيرة وطويلة األجلhttps://www.unrwa.org.) 

 :خدمات التعليم في غزة
إن هؤالء  ،طالب وطالبة 278,000مة ألكثر من مدرسة تقدم الخد 274في غزة، يوجد 

وتوفر المدرسة لهم  ،ما يكونون محاطين بالفقر والعنف األطفال ينمون في ظروف قاتمة، وغالبا
 أحد األمكنة التي يستطيعون فيها تعلم المهارات من أجل مستقبل أفضل.

وقد أدت سنوات من نقص التمويل إلى إبقاء النظام التربوي في غزة يعمل فوق طاقته، 
% من المدارس تعمل بنظام الفترتين حيث يستضيف المبنى الواحد مدرسة وطالبها 63حيث أن 

المدارس % أيًضا من 7احية ومدرسة أخرى بطالب مختلفين في الفترة المسائية )في الفترة الصب
وفي امتحانات  ،تعليم األطفال يتم اقتطاعه بشدة ونتيجة لذلك، فإن ،تعمل بنظام الثالث فترات(

% من 40% من الطلبة في الرياضيات فيما رسب أكثر من 80، رسب ما يقارب من 2006العام 
 غة العربية.الطلبة في مادة الل

بإدخال مبادرة "مدارس التميز" في غزة  قامت األونرواومن أجل عكس هذا التوجه المقلق، 
 والتي تشتمل على:

 منهاج مكرس لحقوق اإلنسان. 
 تعزيز االحترام واالنضباط في مدارس خالية من العنف. 
  وتشجيعهم على توفير وجبة أساسية لمساعدة الطالب على التركيز على عملهم المدرسي

 القدوم للمدرسة.
 .مواد مساعدة للطلبة من ذوي التحصيل المتدني ومواد إثرائية للطلبة الموهوبين 

https://www.unrwa.org/
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  مساعدة للطلبة المعرضين للمخاطر وضعيفي التحصيل، بما في ذلك برامج تعليم صيفي
حصة إضافية في مادتي الرياضيات واللغة ، حصص بعد المدرسة وتقييم صحي شاملو 

 .العربية
  أسابيع المرح الصيفية، وهو برنامج نشاطات ترفيهية يوفر لألطفال الراحة التي هم بأمس

 .(https://www.unrwa.org/ar/what) الحاجة لها.
 :وتطويرهمتدريب المعلمين 

م لألطفال نوعية التعليم المقدّ يهدف برنامج األونروا إلعداد المعلمين إلى صيانة وتحسين 
ولهذه الغاية، تعمل الوكالة على تطوير المؤهالت المهنية ، ن الفلسطينيين في مدارس الوكالةالالجئي

للعاملين في التدريس فيها، وتمكينهم من التكيف مع التغيرات في المناهج الدراسية، وتحسين 
ا من خالل برامج التدريب م تحقيق ذلك تقليديً وقد ت، وتطوير مهاراتهم اإلشرافيةأساليب التدريس، 

أثناء الخدمة المنتظمة التي ينظمها معهد التعليم في رئاسة األونروا في عمان وتنفذه مراكز التطوير 
كمشروع مشترك بين األونروا  1964لعب هذا المعهد، منذ إنشائه في ، ي األقاليمالتربوي ف

وتنمية قدرات اآلالف من المعلمين ومديري المدارس  ا في مجال تدريبا رائدً واليونسكو، دورً 
ا على التدريب من الموظفين سنويً  900-800ويحصل نحو ، الوكالةوالمشرفين في أقاليم عمل 

 .محتويات ومهارات متنوعة أثناء الخدمة الذي يغطي مجاالت تضم
معلمين لضمان أن يتوفر ما يكفي من ال اب المعلمين قبل الخدمة يسعى أيضً إن تدري

وقد تم توفير ، ونظم المدارس األخرى في المنطقةالمؤهلين للتوظيف في النظام المدرسي لألونروا 
برنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة لمدة سنتين في األردن والضفة الغربية على مدى العقود األربعة 

سنوات، ليتيح  إلى مستوى التعليم الجامعي لمدة أربع 1993الماضية، وتمت ترقيته في عام 
ومنذ ذلك الحين، تم تبني البرنامج في ثالث ، ولىللخريجين الحصول على الشهادة الجامعية األ

ية كليات لألونروا: كلية العلوم التربوية واآلداب في عمان )األردن( واثنتين من كليات العلوم التربو 
لتدريب المعلمين  اا برنامجً أيضً  فة إلى ذلك، تقدم كلية عمانباإلضا، في رام اهلل )الضفة الغربية(

أثناء الخدمة مدته ثالث سنوات لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في االرتقاء بمؤهالتهم من دبلوم 
مة سنتين إلى الدرجة الجامعية األولى، وذلك من أجل تلبية المعايير الجديدة التي وضعتها الحكو 

 .في كل عام في التربية اطالبً  1,630ثة وعب الكليات الثالتست، األردنية والسلطة الفلسطينية
ن معهد التعليم من االستجابة بفعالية للمطالب المتزايدة واالحتياجات المتغيرة، ، تمكّ اعمومً 

من خالل اتباع منهجية متطورة في  اف مع االحتياجات، ولكن أيضً ليس فقط من خالل التكيّ 
 . (https://www.unrwa.org/ar/what) ال للمتطلبات المتنوعةالتدريب تستجيب بشكل فعّ 

 
 

https://www.unrwa.org/ar/what
https://www.unrwa.org/ar/what
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 خامساا: العالقة بين المشرف والمعلم
، وقد بدأ التعليم اإلنسان على مر العصور واألجيال مهنة التعليم من المهن التي يعتز بها

جزء  ف من عصر آلخر، فالتعليمر ويختل، ولكنه يتطوّ الخليقة، فلم يختص بزمن دون آخر منذ بدء
، فنجاح أو ألنظمة أهمية وحساسية في المجتمععد من أكثر ا، والذي ي  ال يتجزأ من نظام تربوي عام

 افة مؤسسات المجتمع ونظمه األخرى.إخفاق هذا النظام يعني بالضرورة النجاح أو الفشل لك
ن جيل وناقل ثقافة مجتمع م، م مهنة جديرة بالتقدير، فالمعلم مربي أجيالمهنة المعلّ و 

زال ، ما، فالمعلم منذ أن وجد التعليمةسّ وظيفة سامية ومقد ، فوظيفته هذهالراشدين إلى جيل الناشئين
م خدمة مهنية ألمته من خالل تمكين الطلبة من اكتساب المعارف والمثل العليا، وتذوق معنى يقدّ 

ذا ، والمواطنة الصالحةات التفكير الناقدمن اكتساب مهار الحرية والمسؤولية، من خالل تمكينهم  ، وا 
ن يكون ذلك ، فللئك الذين يربون أجيالها الناشئةقيل بأن مستقبل األمة ومصيرها يكون في أيدي أو 

ن لم ا عن الصحةالقول بعيدً  نة المعلم بين األمم مكانة ، ومن هنا كانت مكامطابقا لهايكن ، وا 
ر عن عظم تقدير األمة للمعلم، العربي اإلسالمي مكانة تعبّ  ، وكانت مكانة المعلم في التراثرفيعة

، وتفخر بها، التي تنتمي إليها األمة العربية كما أنها مكانة مستمدة من العقيدة والقيم الدينية
، وقد قال رسول اهلل صلى ال تقتصر على عرق أو جنس أو لون ا إنسانية حضاريةباعتبارها قيمً 

 .(2006، )الترتوري والقضاة، (164/ 4صحيح مسلم / ثت معلما" )عليه وسلم :"إنما بع اهلل
ى م بدوره هذا على أكمل وجه، فإنه يحتاج إلى تأهيل وتدريب، ويحتاج إلوحتى يقوم المعلّ 

، ويزداد خبرة بمهنة مع الطالب ، حتى ي تقن أساليب التعاملمن ي وجهه وي رشده وي شرف عليه
ن لتكوي اف التي تعمل المدارس على بلوغهااألهدق أن يحق، وحتى يستطيع التدريس وطرائقها

عدادهم للحياة.  شخصية األبناء وا 
يستحق  م( إلى أن المعلّ 2009ستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين )اوقد أشارت 

لتنفيذ المنهاج  عمله مستوى، ويرفع من ا يليق بمكانته، اهتمامً في ظل المنظومة التعليمية
، وعلى اج إلى الطلبة، خاصة وأنه هو الذي يحدد طريقة إيصال محتوى هذا المنهالفلسطيني األول

نتاج السلوك وتنمية المهاراتعاتقه تقع عمليات غرس القيم وبناء الذا  لدينابد ألن يكون ، فالت وا 
حدد األهداف منظم و ، من خالل برنامج تهيئة مأفضل المعلمين، ونحصل على أفضل ما لديهم

المعلم الجديد على  ، والذي يهدف إلى مساعدةألسلوب، ويمتد على فترة عام واحدوالمحتوى وا
لى مساتحسين تعليمه  د، فيعين معلم مرشد لكل معلم جديعدته على التطوير الشخصي والمهني، وا 

ليم المعلم يد لمالحظة تع، فيتيح الفرصة للمعلم الجدللقيام بمهام اإلرشاد همن معلمي المدرسة يدرب
م ، ويقدّ م المرشدف من قبل المعلّ ، ويشاهد المعلم الجديد في غرفة الصالمرشد ومعلمين آخرين

التغذية العكسية حول أداء المعلم الجديد داخل الصف واالتفاق على آليات لكيفية حل المشكالت 
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رك مع المرشد ومع معلمين أيضا للتخطيط المشت ا، ويتيح الفرصة للمعلم الجديدالتي يواجهه
 ، لتعليم المباحث التي يعلمها.ينآخر 

، تقوم بها عملية اإلشراف التربوي تعتبر التنمية المهنية للمعلمين من أهم األدوار التيو 
نعاش مهاراته طول حياته المهنيةالمعلم وتأهيله و  بويقصد بالنمو المهني للمعلمين استمرار تدري ، ا 

، وربما تعتبر أهمها على أساس أن عملية إعداد أطول مراحل إعداد المعلم المرحلةعد هذه لذلك ت  
، لذا الخدمة سوى المرحلة األولى منها المعلمين هي عملية مستمرة، وال يشكل اإلعداد األولي قبل

، ة للتغيير المستمر في دور المعلما استجابا حيويً يعد إعداد المعلم للمهنة واستمرار تدريبه عليها أمرً 
في المعرفة  ر المستمر، ومتابعة التطوّ برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة للنقص في واستكمااًل 
اوني وتعليم الطلبة بطيئي م في التعليم الذاتي والعمل التع، إضافة إلى تطوير كفاية المعلّ العلمية
ا )جامعة القدس يً ا تطبيقا واقعيً والتطبيق ربطً  ، ويساعد المعلمين على الربط بين النظريةمالتعلّ 

 .(1992، المفتوحة
م يحتاج خالل عمله التربوي إلى من يأخذ بيده ( أن المعلّ 2003) األسديإبراهيم و ن بيّ و 

وأشار إلى ما أكدته البحوث ، لسبل ألداء مهامه بكفاءة عاليةويوجهه التوجيه السليم نحو أفضل ا
هذا المجال، حيث أشارت كارول كروس الحديثة على الدور الذي يلعبه المشرفون التربويون في 

(Carol Grews إلى أن المشرفين التربويين يمثلون ) ًوأن أنظار ا مهما في األنظمة التعليميةمركز ،
ومستشارين ومتخصصين في المنهاج  ءالعاملين في الحقل التربوي تتجه إليهم باعتبارهم خبرا
ملية التربوية عن طريق مساعدة المعلمين وطرق التدريس الحديثة وينبغي أن يطوروا ويحسنوا الع

، في تهم ليعطوا إنجازا أفضل في عملهمى كفاءوتوجيههم نحو السبل التي تزيد من فعاليتهم وتنمّ 
( أهمية العالقات اإلنسانية التي يقوم بها Lucille . H Jordonحين أكد لوسيل . ج جورن )
 من االقتصار على جانبها اللفظي فقط، وأن ا إلى واقع عملي بداًل همالمشرف التربوي عندما يترج

يدرك المشرف التربوي بوعي دور العالقات اإلنسانية وتأثيرها في تطوير قابلية المعلمين عن طريق 
 A Wأ. م ستروجزف إلى مشكالتهم ومشاعرهم ورغباتهم وسلوكياتهم وأمنياتهم أما )التعرّ 

Stucrgcs ز في اتجاهين، مشرفون التربويون ينبغي أن تركّ ارسها المي( فقد أكد أن النشاطات التي
إحباط كل المعوقات من المعلمين، والثاني:  مهارات االتصال بينهم وبين العاملين معهم :األول

، مجلة جامعة النجاح لألبحاثالتي تعرقل سير التدريس في المدرسة وخلق المناخ التعليمي الجيد )
 .(2013 ،(2) 27المجلد 

، فهدف مراعاة حاجات المعلمين ومشكالتهمويقوم برنامج اإلشراف الناجح على أساس 
تختلف ، وتلبية احتياجاتهم التي دة المعلمين على مواجهة مشكالتهمالنمو المهني للمعلم هو مساع

عداداتهم الجسمية وظروفهم ، وخبراتهم باإلضافة إلى مقدراتهم وميولهم واستهمدعادة الختالف إعدا
ركة تبدأ مع حاجاتهم المش، ويل من حيث يقف المعلمون، فالمشرف التربوي يبدأ العمعامةال
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، واتجاهاتهم خبراتهم والظروف التي يعملون بهاب معرفة مؤهالتهم العلمية و ، والذي يتطلّ والفردية
 المهنية والشخصية، وهذا للمعلمين الجدد والقدامى على حد سواء، إذ يبدأ المشرف التربوي مع

، وعن طبيعة نته وعن المدرسة التي سيعمل فيهاالمعلم الجديد بتقديم صورة واضحة له عن مه
ذلك يستطيع المعلم بر المجتمع المحلي و البيئة التي تقع فيها المدرسة، ونمط التفكير الذي يسيّ 

في  ، والتخطيط لزيارة المعلم في مدرسته ليساعدهلتفاعل بنجاح مع اآلخرين من حولهالتعامل وا
، ومن مهام بين المعلم وعمله الجديد ا لالنسجاممباشرة عمله بأقل درجة ممكنة من التوتر ضمانً 

المشرف التربوي البحث عن سبل من شأنها تطوير المعلمين واستمرار نموهم، حتى يتمكنوا من 
ذلك ، ويمكن أن يكون ة في مجال مهنة التربية والتعليممواجهة متطلبات التفجر المعرفي وخاص

عن طريق النظرية المصحوبة بالممارسة الفعلية والتطبيق العلمي الهادف إلى زيادة كفاية المعملين 
ت  .(2001، آخرونللبحث والتجريب )الخطيب و  احة الفرصة لهموا 

، تربويين في تهيئة المعلمين الجدد( على مسئولية المشرفين ال2003) األسديإبراهيم و وأكد 
تصادية المحيطة مون فيها والظروف االجتماعية واالقبمدارسهم التي سوف يعلّ  موالتي تشمل تعريفه
، باإلضافة إلى الواجبات المنوطة بهم كالمناوبة وتربية الصف والنظام المدرسي بالبيئة المدرسية

، خاصة أن وبجميع مرافقها المختلفةبصورة عامة وأساليب المادة التي يدرسونها وبمكتبة المدرسة 
 ، فتكون معظم دراستهم نظرية،لهذا الغرض من هؤالء المعلمين لم يتم إعدادهم مهنيا وتربويانسبة 

 .وفرق كبير بين النظرية والتطبيق
ي عتبر المعلم هو المحّرك الرئيس للعملية التربوية وباعث الروح فيها، كما أن المشرف و 

تحقيق أهدافها المتمثلة في إحداث تغّيرات التربوي ي عتبر القائد الميداني للمسيرة التربوية والساعي ل
مرغوبة في سلوك التالميذ وفي طرائق تفكيرهم، والمشرف التربوي المبدع هو الذي يسعى إلى تهيئة 
عداد المعلم المبدع القادر على بناء التلميذ المبدع، وهو الذي يملك القدرة على استثمار القدرات  وا 

ن لتمكينهم من توليد أفكار جديدة بناءة وعملية، ولتنفيذ أعمال واالستعدادات المتوفرة لدى المعلمي
الجرايدة متقنة ومفيدة وبناء عالقات إنسانية تعاونية وتوظيف كل جديد في تحقيق أهداف التربية )

 (.18: 2017والبوسعيدي، 
ته بالعاملين معه، د صلر للمشرف التربوي مهمته، وتوطّ هنالك بعض المبادئ التي تيسّ و 

وقد أورد كل من  ،ثم يضمن إخالصهم في عملهم، فيحصل منهم على أفضل ما عندهمومن 
( أهم هذه المبادئ التي يجب على المشرف 61 :1997( والريس )34: 2003) ياألسدإبراهيم و 

 التربوي االلتزام بها على النحو التالي:
مين، ومحاولة المعل، وليس التعالى على رشاد والتوجيهإن عمل المشرف التربوي هو اإل .1

في المهنة وفي ، ويجب أن تكون العالقة التي تربطه بهم عالقة زمالة السيطرة عليهم
 . العمل الذي يؤدونه
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لية في صفوف المعلمين ضرورية على المشرف التربوي أن يعلم أن الروح المعنوية العا .2
قة في نفوسهم ، وعدم زعزعة الثل على توفير الشعور باالرتياح له، وأن من واجبه العمجدا

 وفي قدراتهم المهنية. 
تقديره  عن به المعلمون من جهود ، وأن يعر ر كل ما يبذليقدِّ  نعلى المشرف التربوي أ .3

 . هذا في أول فرصة تسنح له
غلب على المشرف التربوي أن يبذل كل ما يستطيع من جهد في معاونة المعلمين على الت .4

 هم لعملهم.ءعلى الصعوبات التي تعترض أدا
على المشرف التربوي أن يراعي في كل مشروعاته وخططه قدرات المعلمين واتجاهاتهم في  .5

اإللمام الكافي بالجوانب التربوية والتعليمية، وما يستجد عليها من معلومات وأنظمة وتزويد 
المعلمين بها من خالل النشرات والمحاضرات واللقاءات التربوية التي تسهم في رفع مستوى 

 .يموالتعلّ  يعليمأدائهم الت
 . دهم بأفضل الطرق وأنجحهازو يت والتجارب فيما بين المعلمين، و براينقل الخ .6

، كبير في عملية رفع أداء المعلمينومما سبق يتضح أن لوظيفة المشرف التربوي دورها ال
 . ضلفربوية والسير بها إلى مستوى أوبالتالي االرتقاء بالعملية الت
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 الفصل الثالث
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 الدراسات العربية 
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 تعقيب على الدراسات السابقة  



 97 

 تمهيد:
واألبحاث التربوية السابقة ومدى  ألجل معرفة موقع متغيرات الدراسة الحالية في الدراسات

االهتمام الذي حظيت به هذه الدراسة من الباحثين، واالستفادة من تلك الدراسات في إجراء الدراسة 
طالع عليها، مع بيان النتائج المستخلصة منها الباحثة أهم الدراسات التي تم االالحالية، تعرض 

خذ بعين االعتبار التتابع بينها، مع األاالتفاق واالختالف  وتسليط الضوء على بعض جوانب
 على النحو اآلتي:من األحدث لألقدم لتلك الدراسات الزمني 

 أولا: الدراسات العربية
( بعنوان "ممارسة المشرفين التربويين لألسلوب التربوي التشاركي في 2019دراسة الشهري ). 1

 مدارس مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
هذه الورقة البحثية إلى المساهمة كجزء من مشروع كبير يدرس الممارسات الحالية هدفت 

ا على دراسة ممارسة التطّوري في المملكة العربية السعودية، حيث تركز تحديدً  التربوي لإلشراف
 .التربوي األسلوب التشاركي لإلشراف كأحد األساليب المفضلة في اإلشراف

 لعينة من معلميالمقابالت شبه المنظمة بطريقة  الشامل المسح وبأسل تم جمع البيانات من خالل
 المدارس االبتدائية في مكة المكرمة.

شاركي الت األسلوبمارسوا في بعض األحيان التربويين أشارت النتائج إلى أن المشرفين 
التربوي التطّوري، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إلشراف أساليب ا كأحد

اإلشراف التربوي التشاركي، مع لجنس وسنوات الخبرة فيما يتعلق بممارسة متغيري الإحصائية ت عزى 
 .وجود فروق ذات داللة إحصائية ت عزى للمستوى الدراسي

 تحسين في ريالتطوّ  التربوي الشراف استخدامر دو "بعنوان  (2018. دراسة شلش )2
 المعلمينر نظ وجهة من والبيرة اهلل محافظة رام في المعلمين لدى التدريس ممارسات
 ".أنفسهم

إلى معرفة دور اإلشراف التربوي التطّوري في تحسين التدريس لدى المعلمين  هدفت الدراسة
وق في استجابات المبحوثين في محافظة رام اهلل والبيرة، كما هدفت للكشف عما إذا كان هناك فر 

 ت عزى إلى متغيرات الجنس والخبرة والتخصص.
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت استبانة كأداة لجمع البيانات 

 % من مجتمع الدراسة، 50( معلًما ومعلمة بنسبة 124من أفراد العينة، وتكونت عينة الدراسة من )
وقد توّصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهمها: أن اإلشراف التربوي التطّوري له دور كبير 
في تحسين ممارسات التدريس عند المعلمين في محافظة رام اهلل والبيرة، ووجود فروق ذات داللة 
إحصائية بالنسبة لمتغير الجنس لصالح الذكور، وذلك في محوري الممارسات المتعلقة بالتخطيط 
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والممارسات المتعلقة بالتقويم، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق بالنسبة لمتغيري الخبرة 
 والتخصص.

دراسة بضرورة عقد دورات تدريبية في مجالي إعداد الخطط التدريسية الكما أوصت 
والخطط في ضوء نتائج التقويم، وكذلك ضرورة تركيز اإلشراف التربوي التطّوري على ربط التعليم 

 ة الطالب التدريسية.ببيئ
( بعنوان "الشراف المباشر والشراف التشاركي والشراف غير 2018دراسة إبراهيم ). 3

 المباشر كمناهج إشرافية لطلبة الدراسات العليا في دولة المارات العربية المتحدة".
 إلشرافتصّورات طالب الدراسات العليا ورضاهم عن استخدام اإلى معرفة الدراسة هدفت 

 .التطّوري من قبل مشرفيهم
واستخدم الباحث المنهج الوصفي، كما استخدم استبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد 

 ( من طالب جامعة اإلمارات.420العينة، وتكونت العينة من )
أنه ي وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  وقد توّصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهمها:

 .استخدام المشرفين لهذه النماذج من اإلشراف ورضا طلبة الدراسات العليا
بأن يكون المشرفين مستعدين الستخدام أساليب مختلفة للتكّيف مع وأوصت الدراسة 

 االحتياجات والقدرات المختلفة للطالب.
بعض أنماط الشراف التربوي الحديثة كما ( بعنوان "دراسة ل2017دراسة البيض ). 4

 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم".
الدراسة إلى الكشف عن عالقة بعض أنماط اإلشراف التربوي كما يدركها المعلمون هدفت 

اد بأبعاد الدافعية الذاتية للمعلم والتي ت عزى لمتغيري المرحلة التعليمية والتخصص والتنبؤ بأبع
 الدافعية الذاتية بأنماط اإلشراف التربوي.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام االستبانة في جمع البيانات، 
 ( معلًما في مدينة عرعر في السعودية.289حيث تم تطبيقها على عينة مكونة من )

اإلشراف التربوي  وتوّصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: وجود عالقة بين نمط
التطّوري وكل من المثابرة واالستمتاع بالعمل والثقة بالنفس لدى المعلمين، وكذلك أظهرت النتائج 
أن نمط اإلشراف التربوي التطّوري كان أكثر األنماط إسهاًما في التنبؤ بأبعاد الدافعية لدى 

 المعلمين.
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التربوي الميداني في تفعيل الشراف التطويري ( بعنوان "دور القائد 2017دراسة أبو حسين ). 5
 بالمدارس الهلية, دراسة تطبيقية على عينة من مدارس التعليم الهلي بالرياض".

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر دور القائد المدرسي في تفعيل اإلشراف التربوي بالمدارس 
الميدانيين داخل المدرسة وبيّنت  األهلية من خالل التعّرف على مفهوم دور القائد وتحديد القادة

مدى انتشار اإلشراف التطويري في المراحل الدراسية المختلفة من وجهة نظر المعلمين ومن وجهة 
 نظر القادة التربويين أنفسهم.

( مدرسة أهلية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث 25شملت عينة الدراسة )
( معلًما بمراحل التعليم المختلفة 150( قائًدا ميدانًيا و)50وزعت االستمارات شخصًيا على )

)ابتدائي، متوسط، وثانوي(، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في األسلوب اإلشرافي المستخدم من قبل القادة الميدانيين التربويين بالمدارس 

 وأثر ذلك على تفعيل اإلشراف التطويري.األهلية بمدينة الرياض 
وقّدم الباحث في ختام الدراسة مجموعة من التوصيات التي يمكن األخذ بها لتعزيز 
اإلشراف التطويري في المدارس ومن أبرزها االستفادة من اإليجابيات االتي يتسم به األسلوب 

ا عند المشاركة في اتخاذ اإلشرافي )المشارك( على النحو الذي يعزز مكانة المعلمين وخصوصً 
 القرارات التي تتعلق بهم.

( بعنوان "مدى ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط 2016دراسة الكلباني ). 6
 الشراف التربوي في مدارس التعليم الساسي بمحافظة الوسطى بسلطنة عأمان".

عض أنماط اإلشراف مدى ممارسة المشرفين التربويين لبهدفت الدراسة إلى التعّرف على 
، والتعّرف على مدى وجود التربوي في مدارس التعليم األساسي بمحافظة الوسطى بسلطنة ع مان

في استجابات أفراد عينة الدراسة ت عزى  (= 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 لمتغيرات النوع والخبرة والمؤهل الدراسي.

كما تم استخدام االستبانة في جمع البيانات وتم تطبيقها  واستخدم الباحث المنهج الوصفي،
 ( من المعلمين في المحافظة الوسطى من سلطنة ع مان.261على عينة مكونة من )

وتوّصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن ممارسة المشرفين التربويين لبعض أنماط 
(، حيث 0.391، وبانحراف معياري )(2.43اإلشراف التربوي جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

جاء اإلشراف التربوي التطّوري في المرتبة الخامسة من بين تراتيب أنماط اإلشراف بمتوسط حسابي 
(، كما أن نمط اإلشراف التشاركي جاء في المرتبة السادسة 0.444(، وانحراف معياري )2.40)

(، وهذا يدلل على أن ممارسة 0.361( وانحراف معياري )2.37من بين األنماط بمتوسط حسابي )
كل من اإلشراف التربوي التطّوري واإلشراف التربوي التشاركي ليسا من أولويات ممارسة المشرفين 
ألنماط اإلشراف، أي أن هناك أنماط أخرى تأتي في سلم أولويات ممارسة المشرفين تفوق كل من 
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شفت أن هناك فروق ذات داللة إحصائية اإلشراف التطّوري واإلشراف التشاركي، كما أن النتائج ك
بين درجة ممارسة المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري واإلشراف التربوي التشاركي من 

 وجهة نظر أفراد العينة لصالح متغير النوع وال تختلف باختالف المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة.
اف التربوي وتنّوع أنماطه وعدم االعتماد وأوصت الدراسة بزيادة اهتمام المسئولين باإلشر 

 على أسلوب واحد في اإلشراف التربوي.
درجة ممارسة المشرفين التربويين لساليب الشراف ( بعنوان "2014) البابطين دراسة. 7

 ".التربوي التطّوري بمدينة الرياض
اإلشراف درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب إلى التعّرف على الدراسة  هدفت

، بمدينة الرياض من وجهة نظر المشرفين التربويين ومعلمي المدارس الثانوية التربوي التطّوري
وكذلك التعّرف على درجة اختالف آراء أفراد الدراسة في درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب 

الدراسي، الخبرة في  اإلشراف التربوي التطّوري باختالف متغيرات الدراسة )العمل الحالي، المؤهل
 مجال التعليم(.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم استبانة كأداة لجمع بيانات 
 ( معلًما.198( مشرًفا تربوًيا، و)70( فرًدا، منهم )268الدراسة، وقد بلغ عدد أفراد الدراسة )

ربويين يمارسون أساليب وتوّصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهمها: أن المشرفين الت
اإلشراف التربوي التطّوري )األسلوب المباشر، األسلوب التشاركي، األسلوب غير المباشر(، بدرجة 

بمدينة  متوسطة من وجهة نظر أفراد الدراسة )المشرفين التربويين ومعلمي المدارس الثانوية
آراء أفراد الدراسة في درجة (، كذلك من نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الرياض

ممارسة المشرفين التربويين ألسلوب اإلشراف التربوي المباشر باختالف متغير المؤهل الدراسي، 
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد الدراسة في درجة ممارسة المشرفين التربويين 

متغيري الدراسة )العمل الحالي، الخبرة  ألسلوبي اإلشراف التربوي التشاركي وغير المباشر باختالف
 في مجال التعليم(، لصالح المشرفين التربويين أصحاب الخبرة الطويلة في مجال التعليم.

"أثر تطبيق الشراف الّتربوي التطّوري في تحسين ( بعنوان 2014دراسة خنيصر ). 8
 ة".سيدريالممارسات الت
التطّوري في تحسين  التربوي الدراسة إلى التعّرف على أثر تطبيق اإلشراف تهدف

ف ة لدى معلمة اللغة الفرنسية في المرحلة األولى من التعليم األساسي، والتعرّ الممارسات التعليمي
 -الدروس النموذجّية  -على رأي المعلمة تجاه مساهمة الممارسات اإلشرافية )الزيارات الصفّية

 .الفردية( في نمّوها المهني اءاتاللق
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كما استخدمت استبانة كأداة لجمع البيانات ، المنهج الوصفي التحليلي باحثةال استخدمت
 من عينة الدراسة.

أن اإلشراف التربوي التطّوري قد ساهم في كان من أهمها: نتائج  وتوّصلت الدراسة لعدة
قليلة، كما بّينت أهمية العالقات اإلنسانية تطوير الممارسات التدريسّية للمعلمة بدرجة متوسطة أو 

عطائها المزيد من الرضا، ألنها تحظى بالتقدير واالهتمام  التي هي األساس في تحفيز المعلمة وا 
 واالحترام لشخصيتها، وبالتالي ترتفع روحها المعنوية ويرتفع إنتاجها وتزداد فعاليتها.

 لتطوير مهاراتهم للمعلمات لميةورش عمل وندوات عومن أهم توصيات الدراسة، عقد 
 المهنية، من خالل تطبيق أساليب اإلشراف التربوي التطّوري.

"درجة ممارسة المشرفين التربويين لسلوك الشراف  ( بعنوان2013. دراسة الدجاني )9
ان وعالقته بمستوى فعالية المعلمين من وجهة التشاركي في محافظة العاصمة عمّ 

 نظرهم".
للتعّرف على درجة ممارسة المشرفين التربويين لسلوك اإلشراف التشاركي هدفت الدراسة 

 في محافظة العاصمة عّمان وعالقته بمستوى فعالية المعلمين من وجهة نظرهم.
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، وقامت باختيار عينة بالطريقة الطبقية 

( معلمة، وتم جمع البيانات 171( معلًما و )171)( معلًما ومعلمة، بواقع 342العشوائية بلغت )
باستخدام استبانتين هما: استبانة السلوك اإلشرافي التربوي التشاركي، واستبانة فعالية المعلمين بعد 

 التحقق من صدقهما وثباتهما.
أظهرت النتائج أن مستوى فاعلية المعلمين في المدارس الثانوية في محافظة العاصمة 

ة نظر المعلمين وممارسة المشرفين التربويين لسلوك اإلشراف التربوي التشاركي كان عّمان من وجه
بدرجة متوسطة، وأيًضا وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة المشرفين 
التربويين لسلوك اإلشراف التربوي التشاركي ومستوى فعالية المعلمين، وبيّنت عدم وجود فروق ذات 

إحصائية في درجة ممارسة المشرفين التربويين لسلوك اإلشراف التربوي التشاركي تبًعا لمتغير داللة 
الجنس، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي، كما أظهرت 
 النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية المعلمين في المدارس الثانوية في
محافظة العاصمة عّمان من وجهة نظر المعلمين تبًعا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، 
وأظهرت النتائج أن سلوك اإلشراف التربوي التشاركي من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة 

 ولغرض رفع درجة ممارسة هذا السلوك فإن الباحثة توصي بـ:
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لتربية والتعليم والمختصين في مجال اإلشراف وبخاصة مديرية ضرورة قيام المسئولين في وزارة ا -
اإلشراف التربوي بعقد دورات تدريبية خاصة بالمشرفين التربويين تتناول مفاهيم اإلشراف التربوي 

 التشاركي وآليات عمله وتفعيله في الميدان التربوي.
والتعليم باإلعداد والتنظيم للبرامج ضرورة قيام أقسام اإلشراف التربوي في مديريات التربية  -

اإلشرافية التشاركية بشكل واقعي يشعر معها المعلم بأهمية وفائدة هذه البرامج اإلشرافية التشاركية 
بشكل واقعي، وذلك عن طريق تطوير آلية برامج التدريب بحيث يقبل عليها المعلم بدافع ذاتي كأن 

ع المعلم أو حصوله على زيادة أو درجة سنوية مثاًل، ترتبط هذه الدورات التدريبية بعملية ترفي
بغرض رفع فاعلية المعلم في مجال عمله بمختلف الجوانب مثل: أساليب التدريس، والتقنيات 

دارة الصف والتي ظهرت بدرجة متوسطة في الدراسات الحالية.  التعليمية، والتقويم وا 
التربوي التطّوري للممارسات  درجة تحسين الشرافوان نبع( 2012دراسة اللوح ). 10

 التدريسية لمعلمي اللغة العربية في مدارس وكالة الغوث الدولية.
هدفت الدراسة إلى التعّرف على درجة تحسين اإلشراف التربوي التطّوري للممارسات 
 التدريسية لمعلمي اللغة العربية، مع الكشف عن أثر متغيرات الدراسة على آراء معلمي اللغة العربية

 .نتيجة لإلشراف التربوي التطّوريفي درجة التحّسن 
استخدم الباحث المنهج الوصفي، كما استخدمت الدراسة استبانة كأداة لجمع البيانات، 

تم اختيارهم ومعلمة من معلمي وكالة الغوث الدولية،  ا( معلمً 164لدراسة )حيث بلغت عينة ا
 .بالطريقة العشوائية
أن اإلشراف التربوي التطّوري ي حّسن الممارسات : نتائج من أهمهالت الدراسة إلى وقد توصّ 
، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة اي اللغة العربية بدرجة كبيرة جدً التدريسية لمعلم

ا ت عزى لمتغير ئيً التحسين ت عزى لمتغير الجنس والمرحلة التعليمية، بينما توجد فروق دالة إحصا
 .سنوات الخدمة
ن أهم توصيات الدراسة، عقد دورات تدريبية للمشرفين التربويين لتطوير مهاراتهم في وم

 التطّوري في ممارساتهم اإلشرافية على المعلمين لتحسين أدائهم. التربوي مجال استخدام اإلشراف
ري بعنوان مدى أهمية أساليب الشراف التربوي التطوّ ( 2012)المطيري دراسة . 11

 .ة الثانوية بمكتب التربية والتعليم بقرطبةوتطبيقه بالمرحل
هدفت الدراسة إلى التعّرف على مدى أهمية أساليب اإلشراف التربوي التطّوري وتطبيقه 

 بالمرحلة الثانوية بمكتب التربية بقرطبة، وكذلك معرفة الصعوبات التي تواجه التطبيق.
( 57( مشرفا تربوًيا و )35استخدم الباحث المنهج الوصفي، أختيرت عينة الدراسة من )

 معلًما من معلمي المرحلة الثانوية.
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وتوّصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن مدى تطبيق أساليب اإلشراف التربوي التطّوري 
كانت بدرجة عالية من وجهة نظر المشرفين، وبدرجة ضعيفة من وجهة نظر المعلمين، كما 

تعود إلى ندرة البرامج التدريبية للمشرفين توّصلت إلى أن صعوبات تطبيق أساليب اإلشراف 
التربويين، وقلة الخبرة في عملية تطبيق أساليب اإلشراف التربوي التطّوري من وجهة نظر 

 المعلمين، وهي صعوبة تصنيف المعلمين حسب مستوى التفكير التجريدي لديهم.
ري المدارس في تفعيل الشراف التطوّ  ( بعنوان "دور مديري2010دراسة القاسم ). 12

 بالمدارس الحكومية في محافظة جدة".
ري التطوّ  التربوي المدارس في تفعيل اإلشراف ف على دور مديريهدفت الدراسة للتعرّ 

بويين ومديري المدارس بالمدارس الحكومية في محافظة جدة من وجهة نظر المشرفين التر 
 .والمعلمين

الوصفي، وقد تم استخدام االستبانة لجمع البيانات الالزمة ألغراض المنهج  الباحث ماستخد
العاملين في إدارة من ا، ا ومعلمً ا ومديرً مشرفً ( 584)الدراسة، وتكونت عينة الدراسة النهائية من

 .ية والتعليم للبنين بمحافظة جدةالترب
دارس في الملدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن دور مديري توّصلت او 

ري في مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة جدة من وجهة نظر التطوّ  التربوي تفعيل اإلشراف
، وأظهرت النتائج أنه من وجهة نظرهم كان بدرجة عاليةو المشرفين التربويين كان بدرجة متوسطة، 

المدارس في  يريتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مد
ري في مدارس التعليم العام الحكومية بمحافظة جدة ت عزى لمتغير التطوّ  التربوي تفعيل اإلشراف

 العمل الحالي، ومتغير المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات الخبرة.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل المدارس والقائمين عليها بتفعيل دور اإلشراف التربوي 

 التطّوري.
ري التشاركي فاعلية تطبيق الشراف التربوي التطوّ ( بعنوان "2010دراسة شاهين ). 13

في مدارس التعليم العام للبنين  في تحسين الممارسات التدريسية لدى معلمي العلوم
 بالمدينة المنورة".

ري التشاركي في تحسين اعلية تطبيق اإلشراف التربوي التطوّ هدفت الدراسة إلى معرفة ف
 .في مدارس التعليم العام للبنين بالمدينة المنورة الممارسات التدريسية لدى معلمي العلوم

وقد اعتمدت هذه الدراسة بصفة أساسية على المنهج شبه التجريبي والذي يعتمد على وجود 
معلًما  (60)ت هذه الدراسة وقد غطّ ، رى ضابطة الختبار أسئلة الدراسةمجموعة تجريبية وأخ

( معلًما للعينة التجريبية، واألخرى ضابطة تكونت من 30حيث تكونت عينة الدراسة من )، للعلوم
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% من مجتمع الدراسة وبنسب 15وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة، وتمثل  ( معلًما،30)
ة التعليم بمنطقمتساوية أيًضا في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثالث التابعة إلدارة التربية و 

 .المدينة المنورة
وكان من نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبية التي استخدمت اإلشراف التربوي التشاركي 

 كانت ممارساتها التدريسية عالية المستوى.
ري التشاركي تدريجًيا للعاملين في تطبيق نموذج اإلشراف التربوي التطوّ وأوصت الباحثة ب

تربويين، وذلك وفق الضوابط والمراحل والمتطلبات التي تم الميدان التربوي وخاصة المشرفين ال
 تناولها في الدراسة.

 ا: الدراسات الجنبيةثانيا 
1. A study by Ampofo & et al (2019) titled of "Influence of School Heads’ Direct 

Supervision on Teacher Role Performance in Public Senior High Schools" 

المباشر لمدراء  التربوي التطّوري ( بعنوان "تأثير أسلوب اإلشراف2019دراسة أمبوفو وآخرين )
 المدارس على أداء المعلم في المدارس الثانوية العامة".

 لمدراء المباشر التربوي التطّوري اإلشراف أسلوب تأثير إلى تقييم الدراسة هذه تهدف
 في دولة غانا. العامة الثانوية المدارس في المعلم أداء على المدارس

 صيغة استخدام تم، حيث المدمجة المختلطة الطرق تصميمطريقة  الدراسة استخدمت
" 617" من مكونةالختيار حجم العينة، حيث تم أخذ عينة عشوائية  Slovin's formula سولفن
 مديًرا "13" و مدرسة مدير "13" و قسم رئيس "86" و محافًظا "222"و مدرًسا" 295" هممنفرًدا، 
 من البيانات جمعل استخدام أسلوبي االستبانة والمقابلة تم ،غانا في التوجيه التربوي لشعبة إقليمًيا

 .المتعدد واالنحدار كراراتالت باستخدام الكمية البيانات تحليل تمأفراد العينة، و 
 للغاية بسيًطا وقتًا خصصوا المدارس مدراء أن إلى عدة نتائج كان أهمها، الدراسة توّصلت

 مدراء المدارس إشراف أن الدراسة أثبتت، كما المعلمين وتطوير الدروس تخطيط على لإلشراف
 .المعلم أداء على كبير   تأثير   له كان سو در ال وتطوير تخطيط على

 المدارس وقت مدراء من أكبر جزء بتخصيص غانا في التعليم دائرة   الدراسة وأوصت
 من األقسام لرؤساء التدريسي العبء وتقليص للمعلمين المباشر التربوي التطّوري اإلشرافلممارسة 

 التربوي. اإلشراف عملية في فاعلية أكثر دور لعب من لتمكينهم المدرسة مدير قبل
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2. A study by Hui (2017) titled of "Educational Leadership and Supervison's 

Adminstration for Successful Schools: The Examination of The Theory of 

Develomental Supervision", International Journal for Innovation Education and 

Research, Vol 5 No 10, National Chi Nan University, Taiwan. 

دارة التربوية ( "القيادة2017دراسة هويي )  نظرية دراسة: الناجحة المدارس على اإلشراف وا 
 .التطّوري التربوي اإلشراف

، وهو إشراف تربوي تجريبي بطريقة المالحظة عملية جراءإل البحثية الورقة هدفت هذه
طّوري في الت التربوي الستراتيجية جديدة للقيادة التربوية، وكذلك االستفادة من نظرية اإلشراف م سمى
 تايوان.

من هام  التربوي التطّورياإلشراف على أن Gordon و Glickman حيث يؤكد كل من
كما يعتقدون أنه من الضروري تحسين إلنجاح دور المعلمين، ضروري ، و ربيةأجل تحسين الت

كوسيلة لدراسة  عالجيستخدم الباحث اإلشراف اليلذلك  ،المدارس لمدراءالسلوكيات اإلشرافية 
 .طّورياستخدام نظرية اإلشراف الت من خالل مدراء المدارس ممارسات

ن تعليم قد يحسّ  طّوريالت التربوي اإلشراف أن :وكان من أهم نتائج هذه الورقة البحثية
على حل المشكالت إلى تحسين قدرة المعلمين  التطّورية قد تؤدي السلوكيات اإلشرافية، و المعلمين

 .مدى الحياةالتربوية درسين المبتسهيل حياة  ويقوم المشرف التربويواتخاذ القرارات؛ 
3. A study by Stark & et al (2017) titled of  "Reclaiming Instructional Supervision: 

Using Solution-Focused Strategies to Promote Teacher Development". 

 االستراتيجيات استخدام: التربوي اإلشراف استخدام "إعادة بعنوان (2017دراسة ستارك وآخرين )
 .المعلمين" تطوير لتعزيز الحلول على تركز التي

في  تهدف هذه الدراسة إلى ممارسة التأثير اإليجابي  للوصول لنوعية راقية من المعلمين
، وهذا يتطلب من القادة التربويين إشراك المعلمين بطرق تدعم الممارسة والية تكساس األمريكية

العمليات  اإلبداعية والمعرفة، وهذا يكون عبر ممارسة ما ي سمى  الحسنة والسعي إلى تمكينهم من
من النهج الذي  ع تطّور المعلمين، بداًل التشاركي القائم على نقاط القوة الي تشجّ  التربوي اإلشراف

تم اتباع أسلوب المنهج شبه التجريبي في يحث المعلمين على انتظار توجيهات المشرف التربوي، 
 في هذا البحثتدريب مجموعة من المعلمين خضعوا المتحان قبلي وآخر بعدي، وقد نتج 

التطّوري يركز على الحلول كنموذج يزود المعلمين التربوي استخالص ما يفيد أن اإلشراف 
 الطموحين والناشئين باستراتيجيات لتحديد نقاط قوتهم وتطويرها.
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4. A study by Ozyildirim & Aksu (2016) titled of "An Investigation on 

Developmental Supervision Model: Supervisors' and Administrators' Opinions 

and Teachers' Expectations". 

بعنوان: "نموذج اإلشراف التطّوري: آراء المشرفين  (2016) أوزيلدريم وآكسو دراسة
 .والمسؤولين وتوقعات المعلمين"

ات المعلمين باإلشراف تحديد رأي المشرفين ومديري المدارس وتوقعّ لهذه الدراسة  تهدف
 أنطاليا في والية مدينة كونيالتي،في  "Glickmanوفًقا لنموذج اإلشراف التطّوري لجلكمان "

 .التركية
تم استبانة كأداة لجمع البيانات، و استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي وكذلك استخدمتا 

، مدرًسا بطريقة المسح الشامل (529)مدير مدرسة و (66)مشرًفا و  (70)اختيار عينة مكونة من 
 .في عملية التحليل اإلحصائي واليس كروسكال واختبار يو ويتني مان اختبار إجراء وتم

ركي وهو أحد محاور التشا التربوي التطّوري شرافاإلمحور أن  وتوّصلت الدراسة إلى
التعليمية حسب  التطّوري حاز على المرتبة األولى من حيث التنفيذ في العمليةالتربوي االشراف 

التربوي  اإلشرافمحور ا المباشر وأخيرً  التربوي التطّوري شرافاإل رتاله محو  وجهة نظر العينة،
غير المباشر، كما تم العثور على فروق ذات داللة إحصائية في بعض المقارنات مع  التطّوري

 المتغيرات الديموغرافية.
5. A study by Musundire  (2015) titeld of "Effectiveness of the developmental 

supervision model as a tool for improving quality of teaching: perceptions of the 

South African primary school-based managers and educators" 

التطّوري كأداة لتحسين  التربوي بعنوان: "فّعالية نموذج اإلشراف (2015)دراسة موسندير 
 جودة التدريس: تصورات المدراء والمعلمين في المدارس االبتدائية في جنوب أفريقيا".

التطّوري كأداة لتحسين جودة  التربوي موذج اإلشراففّعالية نهدفت هذه الدراسة لمعرفة 
ديرين والمعلمين في تم التركيز في هذه الدراسة على تصّورات الم، حيث في جنوب أفريقيا التدريس

 .شأنهذا الالمدارس ب
تم استخدام تصميم بحث طرق مختلط يتميز بالتصميم التتابعي التوضيحي لمعالجة أسئلة 

تم استخدام استبانة كأداة لجمع بيانات العينة، وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البحث، 
 عات الخمس عشرة في مقاطعة غوتنغ،ا في جميع المقاطمشارًكا تم اختيارهم عشوائيً  (350)من 

ثالث جلسات للمقابلة مع مجموعات التركيز التي كذلك تم استخدام اسلوب المقابلة، من خالل 
، وجوشانسبرج الشمالية في مقاطعة الغربيةيبينج الشرقية، وسايديبينج ايدسأجريت في مقاطعات 

 .المديرين والمعلمين في المدارس غوتنغ من أجل الحصول على تفسيرات متعمقة حول تصورات
 التربوي النتائج إلى أن المديرين والمدرسين يعتقدون بقوة أن نموذج اإلشراف أشارتو 
 .أداة ممتازة لتحسين جودة التعليمو التطّوري ه
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فريقيا بفعالية أالتطّوري في مدارس جنوب  التربوي اإلشرافبإدخال نموذج  وأوصت الدراسة
 لضمان تحسين جودة التدريس.

6. A study by Everett & et al (2011), titeld of "The Developmental Model of 

Supervision as Reflected in the Experiences of Field Supervisors and Graduate 

Students" 

( بعنوان: "النموذج التطّوري لإلشراف على تجارب المشرفين 2011دراسة إيفيرت وآخرين )
 الميدانيين وطالب الدراسات العليا".

تهدف الدراسة إلى التعّرف على المدارس التي تضع تدريباتها وفق نموذج اإلشراف التربوي 
دد  والتيطّوري، الت  متخصصين فيتستثمر قدًرا هائاًل من الوقت والمال لتدريب مدّربين ميدانيين ج 

معارفهم ومهاراتهم وتكامل ى دمج العمل االجتماعي لضمان قدرتهم على مساعدة الطالب عل
 في أمريكا. وقيمهم

نموذج اإلشراف تم استخدام برنامج إشرافي تجريبي يقوم به المشرفون الميدانيون باستخدام 
تفترض مثل هذه النماذج أن التطوير المهني للطالب يتبع سلسلة من التربوي التطّوري، حيث 
إلى أكثر كفاءة وأن تدخالت اإلشراف تختلف في كل مرحلة من  كفاءة المراحل التسلسلية من أقل

فين )المدربين مراحل التطوير، ومع ذلك، هناك دعم تجريبي محدود القتراح كيفية استخدام المشر 
 ب.طالال( لهذه النماذج أثناء تدريب الميدانيين

أن المشرفين الذين تم اختيارهم قاموا بأدوار إلى نتائج كان من أهمها: هذه الدراسة  توّصلت
تسجيالت العملية، وفًقا المختلفة وتنّوعت أساليبهم في اإلشراف ونوع التغذية الراجعة المقدمة على 

جيدة في السنة األولى والثانية، هذه النتائج لها آثار  طالبالذج التطويرية، عند العمل مع للنما
 على تدريب المشرفين الميدانيين وعلى التعليم الميداني بشكل عام.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 أوجه التشابه: -1
ف الدراسة وهو التعرّ  اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض أهداف -

( 2018) شلش، كدراسة اإلشراف التربوي التطّوري في مجال التربية والتعليم في المدارسعلى 
 .(2012) اللوح( ودراسة 2014) البابطينودراسة 

 .ما بين دراسات فلسطينية ودراسات عربية ودراسات أجنبيةالدراسات السابقة  تنوعت -
اتفقت غالبية الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام المنهج الوصفي التحليلي ما  -

دراسة إيفيرت وكذلك  استخدمت المنهج شبه التجريبيحيث ( 2010دراسة شاهين )عدا 
 .(2011وآخرين )
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 أوجه الختالف:
مجتمع هذه الدراسة هم معلمي مدارس اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن  -

 األونروا اإلعدادية في محافظات غزة. 
 ستفادة:أوجه ال

 الجانب النظري: -
محاورها ومواضيعها وترتيبها في الدراسة الحالية تنوع  الدراسات السابقة في ستفادة منتم اال

 .حسب أهمية هذه المحاور وهذه المواضيع
 الجانب الميداني: -
االستفادة في تصميم أداة الدراسة واستخدام المنهج المتبع وكذلك أسلوب الحصول على تم 

 العينة واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.
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 تمهيد:
ـــــــب  ـــــــت فـــــــي الجان توّضـــــــح الباحثـــــــة فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل الخطـــــــوات واإلجـــــــراءات التـــــــي تّم
الميـــــداني مـــــن هـــــذه الدراســـــة مـــــن حيـــــث منهجيـــــة الدراســـــة، مجتمـــــع الدراســـــة، العينـــــة التـــــي ط بقـــــت 

وأداة جمـــــع البيانــــــات التـــــي اســـــتخدمتها الدراســــــة وأســـــاليب المعالجـــــة اإلحصــــــائية  عليهـــــا الدراســـــة،
ــــى  ــــات والتوّصــــل إل ــــات أداة جمــــع البيان ــــار صــــدق وثب ــــل البيانــــات الختب التــــي اســــتخدمت فــــي تحلي

 النتائج النهائية للدراسة، وذلك على النحو التالي:
: منهج الدراسة  أولا

اســـــــــة العالقــــــــة بـــــــــين متغيــــــــرات الدراســـــــــة تــــــــم اســـــــــتخدام المــــــــنهج الوصـــــــــفي التحليلــــــــي لدر 
ـــــ ـــــّرف  ه لموضـــــوع وأهـــــداف الدراســـــة، وقـــــد لمالءمت ـــــذي المـــــنهج الوصـــــفي ع  ـــــه المـــــنهج ال ـــــر  بأن ي خب

م توصــــيات واقتراحــــات ت ســــاعد علــــى عمــــا ســــيجري فــــي المســــتقبل، وعمــــا هــــو موجــــود حالًيــــا، وي قــــدّ 
 (.103: 2012عمراني، )ال تعديل الواقع

 ثانياا: مجتمع الدراسة
مجتمــــــع الدراســـــة مــــــن جميـــــع معلمــــــي المـــــدارس اإلعداديــــــة التابعـــــة لألونــــــروا فــــــي  يتكـــــون

( معلمـــــــة، وذلـــــــك 1229( معلًمـــــــا و)1217مـــــــنهم ) ا( فـــــــردً 2446قطـــــــاع غـــــــزة والبـــــــالغ عـــــــددهم )
ــــي األونــــروا بغــــزة للعــــام  ــــيم ف ــــرة التربيــــة والتعل ــــات التــــي حصــــلت عليهــــا الباحثــــة مــــن دائ ــــا للبيان وفًق

( توزيـــــــــع أفـــــــــراد مجتمـــــــــع الدراســـــــــة علـــــــــى المنـــــــــاطق 4.2)، ويوّضـــــــــح جـــــــــدول 2019الدراســـــــــي 
 التعليمية في قطاع غزة.
 حسب المنطقة التعليمية(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة 4.2جدول )

 عدد المدارس المنطقة التعليمية
 المعلمون

 المجموع
 إناث ذكور

 390 185 205 19 الشمال
 617 288 329 30 غزة

 555 308 247 27 الوسطى
 452 222 230 22 خانيونس
 432 226 206 21 رفح

 2446 1229 1217 119 المجموع
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 ثالثاا: عينة الدراسة
 تكّونت عينة الدراسة على النحو اآلتي:

 العينة الستطالعية: -أ
ــــــــق مــــــــن  ــــــــة أداة الدراســــــــة للتحق ــــــــيهم الباحث ــــــــت عل ــــــــذين طّبق ــــــــراد المشــــــــاركون ال وهــــــــم األف

ًمــــــا ( معلّ 50والثبــــــات(، وتكّونــــــت العينــــــة االســــــتطالعية مــــــن )خصائصــــــها الســــــيكومترية )الصــــــدق 
ـــــــث تـــــــم اختيـــــــارهم بطريقـــــــة  ،ومعّلمـــــــة مـــــــن المجتمـــــــع األصـــــــلي مـــــــن خـــــــارج عينـــــــة الدراســـــــة، حي

 عشوائية.
 عينة الدراسة النهائية: -ب

ـــــــق مـــــــن  ـــــــة أدوات الدراســـــــة للتحق ـــــــيهم الباحث ـــــــت عل ـــــــذين طّبق وهـــــــم األفـــــــراد المشـــــــاركون ال
ا لمعادلـــــة مـــــدخل ا، وتـــــم اختيـــــارهم وفًقـــــ( فـــــردً 332عينـــــة مقـــــدارها ) فـــــروض الدراســـــة، وتـــــم اختيـــــار

 .(Krejcie & Morgan, 1970)رابطة التربية األمريكية لـ 

𝑛 =  
𝑥2𝑁𝑃(1 − 𝑃)

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑥2𝑃(1 − 𝑃)
 

= نســـــــــبة  p= حجـــــــــم العينـــــــــة المطلـــــــــوب،  n= حجـــــــــم مجتمـــــــــع الدراســـــــــة،  Nحيـــــــــث أن 
ــــــه =  d، 0.5المجتمــــــع =  ــــــذي يمكــــــن التجــــــاوز عن  2= قيمــــــة كــــــا x2، 0.05= نســــــبة الخطــــــأ ال

 %.95عند مستوى ثقة =  3.841بدرجة حرية واحدة = 
n = 3.841 * 2446 * 0.5 (1-0.5)/ 0.05*0.05(2446-1)+ 3.841* 0.5(1-0.5) 
n = 2348.7715/ 6.1125 + 0.96025 
n = 2348.7715/7.07275 = 332.08745 = 332 persons 

( معّلمــــــــة مـــــــن المجتمــــــــع األصـــــــلي، وقــــــــد 167( معّلًمـــــــا و)165وتكونـــــــت العينـــــــة مــــــــن )
 (.4.3اختيرت العينة بطريقة عشوائية طبقية، كما هو موّضح في الجدول )

 عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات أفراد (: يوّضح عدد4.3جدول )

 عدد المدارس المنطقة التعليمية
 عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 ناثإ ذكور ناث إ ذكور
 25 27 185 205 19 الشمال
 39 44 288 329 30 غزة

 41 33 308 247 27 الوسطى
 30 31 222 230 22 خانيونس
 32 30 226 206 21 رفح

 167 165 1229 1217 119 المجموع
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( توزيــــــع أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة علــــــى منــــــاطقهم التعليميــــــة ونــــــوعهم 4.4ويوضــــــح جــــــدول )
 ومؤهالتهم العلمية وتخصصهم وخبراتهم.االجتماعي 

 (: النسبة المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة على المتغيرات الديموغرافية4.4جدول )

 المتغير
 المجموع الكلي

 النسبة % العدد

 النوع االجتماعي
 %49.6 165 معلم
 %50.4 167 معلمة

 %100 332 المجموع

 المؤهل العلمي 
 %86 287 بكالوريوس
 %14 45 دراسات عليا

 %100 332 المجموع

 التخصص
 %39 131 تخصص علمي
 %61 201 تخصص إنساني

 %100 332 المجموع

 سنوات الخبرة
 %17 57 سنوات 5أقل من 

 %19 62 سنوات 10أقل من  -5من 
 %64 213 سنوات 10أكثر من 

 %100 332 المجموع

 المنطقة التعليمية

 %16 52 الشمال
 %25 83 غزة

 %22 74 الوسطى
 %18 61 خانيونس
 %19 62 رفح

 %100 332 المجموع

 ا: أداة الدراسةرابعا 
لتحقيـــــــق أهـــــــداف الدراســـــــة قامـــــــت الباحثـــــــة بإعـــــــداد اســـــــتبانة تـــــــم تطبيقهـــــــا علـــــــى عينـــــــة 
ـــــي اتبعتهـــــا الباحثـــــة فـــــي إعـــــداد وتصـــــميم االســـــتبانة وتقنينهـــــا  الدراســـــة، وفيمـــــا يلـــــي الخطـــــوات الت

 وصلت إلى مرحلة التطبيق.حتى 
طالع علــــــــى التــــــــراث التربــــــــوي وأدبيــــــــات البحــــــــث مــــــــن خــــــــالل الكتــــــــب قامــــــــت الباحثــــــــة بــــــــاال .1

والـــــدوريات والدراســــــات الســـــابقة حــــــول مـــــا ك تــــــب عـــــن موضــــــوع اإلشـــــراف التربــــــوي التطــــــّوري 
 مما ساعد في تكوين مفهوم جيد لوضع أبعاد االستبانة وكتابة عباراتها.
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الباحثــــة مــــن خــــالل عملهــــا فــــي اإلشــــراف التربــــوي وتكــــوين فكــــرة جيــــدة االســــتفادة مــــن خبــــرة  .2
ــــــة ممــــــا ســــــاعد فــــــي  ــــــة التعلمّي عــــــن طبيعــــــة المعلمــــــين وفهمهــــــم وممارســــــتهم للعمليــــــة التعليمي

 وضع عبارات االستبانة وتحديد أبعادها.
 تم وضع تعريف إجرائي لإلشراف التربوي التطّوري. .3
ب عــــــد بلغــــــة بســــــيطة بعيــــــدة عــــــن التعقيــــــد، قامــــــت الباحثــــــة بصــــــياغة العبــــــارات الخاصــــــة بكــــــل  .4

( يوّضـــــــح كـــــــل بعـــــــد مـــــــن أبعـــــــاد االســـــــتبانة وعـــــــدد 4.5فكانـــــــت محـــــــددة وقصـــــــيرة، وجـــــــدول )
 عباراته ونسبتها المئوية في االستبانة ككل.

 (: يوّضح النسبة المئوية لعبارات كل بعد بالنسبة لالستبانة4.5جدول )
 النسبة المئوية % لكل بعد العباراتعدد  البعد م
 %33.3 20 اإلشراف التربوي التطّوري المباشر 1
 %33.3 20 اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي 2
 %33.3 20 اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر 3

 %100 60 المجموع
( علـــــى مجموعــــة مـــــن أســــاتذة التربيـــــة 1تــــم عـــــرض االســــتبانة فـــــي صــــورتها األوليـــــة )ملحــــق  .5

مــــــن فلســــــطين وجمهوريــــــة مصــــــر العربيــــــة للحكــــــم علــــــى صــــــدق والقيــــــاس والتقــــــويم فــــــي كــــــل 
(، ومـــــــدى مناســـــــبة األبعـــــــاد للتعريـــــــف اإلجرائـــــــي للمتغيـــــــرات 3االســـــــتبانة الظـــــــاهري )ملحـــــــق 
 ومدى مالئمة العبارات لألبعاد.

تـــــم تصـــــحيح االســـــتبانة بحيـــــث تقابـــــل بـــــدائل اإلجابـــــة )موافـــــق بشـــــدة، موافـــــق، محايـــــد، غيـــــر  .6
( وذلـــــــك حســـــــب مقيـــــــاس ليكـــــــرت 1، 2، 3، 4، 5)موافــــــق، غيـــــــر موافـــــــق بشـــــــدة( الــــــدرجات 

 الخماسي.
 الدراسة إجراءاتا: خامسا 

(، تـــــــم التحقـــــــق مـــــــن 2بعـــــــد االنتهـــــــاء مـــــــن إعـــــــداد االســـــــتبانة بشـــــــكلها النهـــــــائي )ملحـــــــق 
ـــــــــــات( ـــــــــــة  خصائصـــــــــــها الســـــــــــيكومترية )الصـــــــــــدق والثب ـــــــــــى العين ـــــــــــق االســـــــــــتبانة عل ـــــــــــك بتطبي وذل

 تطبيقها على عينة الدراسة كالتالي: ومن ثم، االستطالعية
و زعــــــت االســــــتبانات مـــــــن قبــــــل الباحثــــــة شخصـــــــًيا علــــــى أفــــــراد عينـــــــة الدراســــــة وتــــــم إطـــــــالع  .1

المعلمــــين والمعلمــــات علــــى هــــدف االســــتبانة وضــــرورة تــــوّخي الدقــــة وأن يعّبــــر كــــل فــــرد عمــــا 
 يراه مناسًبا.

 ا.من عينة الدراسة بدقة بعد الفراغ من تعبئته االستباناتج معت  .2
 .SPSSتم تفريغ االستبانات ورقًيا ثم إلكترونًيا على برنامج الـ  .3
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 الخصائص السيكومترية لداة الدراسة الميدانية
 صدق الستبانة:. 1

ــــــيس عبــــــارات االســــــتبانة مــــــا وضــــــعت لقياســــــه، وقامــــــت  ةاناالســــــتبيقصــــــد بصــــــدق  أن تق
 الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يلي:

 الظاهري )صدق المحكمين(:الصدق  . أ
تـــــم عـــــرض االســـــتبانة فـــــي صـــــورتها األوليـــــة علـــــى مجموعـــــة مـــــن أســـــاتذة أصـــــول التربيـــــة 
ــــى  ــــة للحكــــم عل ــــة مصــــر العربي ــــاس والتقــــويم فــــي كــــل مــــن فلســــطين وجمهوري واإلدارة التربويــــة والقي

ــــــــي  ــــــــف اإلجرائ ــــــــر الدراســــــــةصــــــــدق األداة ومــــــــدى مناســــــــبة األبعــــــــاد للتعري ومــــــــدى مالئمــــــــة  لمتغي
ـــــار  ـــــتم حـــــذف أي العب ـــــارات، ولـــــم ي ـــــع العب ـــــى جمي ـــــم اإلبقـــــاء عل ـــــث ت ـــــارةات لألبعـــــاد، حي ، نظـــــًرا عب

%، حيــــث وصــــلت عــــدد العبـــــارات 90لبلــــوغ االتفــــاق بــــين المحكمــــين علــــى العبــــارات ألكثــــر مــــن 
ــــى ) ــــة إل ــــي صــــورة االســــتبانة النهائي ــــع )60ف ــــة أبعــــاد، بواق ــــى ثالث ــــة عل ( عبــــارة 20( عبــــارة، موزّع

 دة الصياغة لبعض العبارت لتحسين صورتها الجمالية واللغوية.لكل بعد، مع مراعاة إعا
 الصدق الذاتي: . ب

ـــــه معامـــــل صـــــدق االختبـــــار ـــــة الحـــــد األقصـــــى لمـــــا يمكـــــن أن يصـــــل إلي  ،وهـــــو يعـــــد بمثاب
قامــــت الباحثــــة بحســــاب الصــــدق الــــذاتي لكــــل ب عــــد مــــن أبعــــاد االســــتبانة مــــن خــــالل الجــــذر حيــــث 

 لة:التربيعي لقيم معامالت الثبات وفق المعاد
 معامل الصدق = الجذر التربيعي لمعامل الثبات

ـــــة كمـــــا 4.6ويوضـــــح الجـــــدول ) ـــــذاتي ألبعـــــاد االســـــتبانة وكـــــذلك الدرجـــــة الكلي ( الصـــــدق ال
 يلي:

 (: الصدق الذاتي ألبعاد االستبانة4.6جدول )
 الصدق الذاتي األبعاد م

 0.987 المباشر التطّوري اإلشراف التربوي 1
 0.976 التشاركي التطّوري اإلشراف التربوي 2
 0.983 غير المباشر التطّوري اإلشراف التربوي 3
 0.994 الدرجة الكلية 4

( أن قـــــيم معامـــــل الصـــــدق الـــــذاتي ألبعـــــاد االســـــتبانة تراوحـــــت 4.6يتضـــــح مـــــن الجـــــدول )
(، كمـــــــــا بلغـــــــــت قيمـــــــــة معامـــــــــل الصـــــــــدق الـــــــــذاتي للدرجـــــــــة الكليـــــــــة 0.987، 0.976مـــــــــا بـــــــــين )
وجــــــاءت جميــــــع قــــــيم الصــــــدق الــــــذاتي مقبولــــــة إحصــــــائًيا، ممــــــا يشــــــير إلــــــي (، 0.994لالســــــتبانة )

 الصدق الذاتي لالستبانة، وبذلك تم التحقق من الصدق الذاتي لالستبانة.
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 ج. صدق التساق الداخلي لالستبانة:
قامـــــت الباحثـــــة بحســـــاب صـــــدق االتســـــاق الـــــداخلي لالســـــتبانة مـــــن خـــــالل معامـــــل ارتبـــــاط 

 إحصائية كما يلي:بيرسون باتباع ثالث طرق 
  حســــاب معــــامالت ارتبــــاط بيرســــون بــــين درجــــة كــــل عبــــارة ودرجــــة البعــــد الــــذي

 تنتمي إليه:
قامــــــت الباحثــــــة بحســــــاب معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين درجــــــة كــــــل عبــــــارة والب عــــــد الــــــذي تنتمــــــي 

( قــــيم معـــــامالت االرتبــــاط بــــين درجـــــة كــــل عبـــــارة 4.7ح الجــــدول رقـــــم )اليــــه تلــــك العبـــــارة، ويوّضــــ
 الذي تنتمي إليه كاآلتي:ودرجة الب عد 

 (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة الب عد الذي تنتمي إليه4.7جدول )
معامل  العبارة الب عد

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط

البعد: اإلشراف التربوي 
التطّوري المباشر
 1 0.981** 6 0.703** 11 0.833** 16 0.957** 

2 0.681** 7 0.862** 12 0.902** 17 0.956** 
3 0.947** 8 0.843** 13 0.895** 18 0.785** 
4 0.839** 9 0.761** 14 0.839** 19 0.893** 
5 0.888** 10 0.811** 15 0.734** 20 0.752** 

البعد: اإلشراف التربوي 
التطّوري التشاركي
 21 0.307* 26 0.956** 31 0.645** 36 0.905** 
22 0.740** 27 0.971** 32 0.454** 37 0.933** 
23 0.594** 28 0.849** 33 0.878** 38 0.744** 
24 0.771** 29 0.758** 34 0.843** 39 0.908** 
25 0.960** 30 0.819** 35 0.404-** 40 0.393** 

لبعد: اإلشراف التربوي 
التطّوري
 

غير المباشر
 41 0.851** 46 0.622** 51 0.833** 56 0.919** 

42 0.451-** 47 0.412** 52 0.725** 57 0.947** 
43 0.678** 48 0.889** 53 0.927** 58 0.874** 
44 0.886** 49 0.592** 54 0.865** 59 0.927** 
45 0.841** 50 0.766** 55 0.988** 60 0.952** 

 (0.05(، * دالة عند مستوى داللة إحصائية )0.01مستوى داللة إحصائية )** دالة عند 
( أن قــــــيم معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين درجــــــة كــــــل عبــــــارة ودرجــــــة 4.7يتضــــــح مــــــن الجــــــدول )
ــــــه ترا قــــــيم معــــــامالت  معظــــــم( وجــــــاءت 0.988، 0.307وحــــــت مــــــابين )الب عــــــد الــــــذي تنتمــــــي إلي

(، ممـــــا 0.05( و )0.01االرتبـــــاط موجبـــــة، وأن هـــــذه القـــــيم دالـــــة إحصـــــائًيا عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )
 يشير إلى صدق االتساق الداخلي لالستبانة.
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  حســــــاب معــــــامالت ارتبــــــاط بيرســــــون بــــــين درجــــــة كــــــل بأعــــــد والدرجــــــة الكليــــــة
 لالستبانة:

ـــــــين درجـــــــة كـــــــل ب عـــــــد و  ـــــــاط ب ـــــــة بحســـــــاب معامـــــــل االرتب ـــــــة لالســـــــتبانة، قامـــــــت الباحث الدرجـــــــة الكلي
( قـــــــــيم معـــــــــامالت االرتبـــــــــاط بــــــــين األبعـــــــــاد وبعضـــــــــها والدرجـــــــــة الكليـــــــــة 4.8ح الجـــــــــدول )ويوّضــــــــ

 لالستبانة كاآلتي:
 (: قيم معامالت االرتباط بين األبعاد وبعضها والدرجة الكلية لالستبانة 4.8جدول )

 اإلشراف التربوي البعد
المباشر التطّوري  

 اإلشراف التربوي
 التشاركي التطّوري

 اإلشراف التربوي
 غير المباشر التطّوري

 الدرجة الكلية

    - المباشر التطّوري اإلشراف التربوي
   - **0.932 التشاركي التطّوري اإلشراف التربوي
  - **0.993 **0.963 غير المباشر التطّوري اإلشراف التربوي

 - **0.997 **0.985 **0.997 الدرجة الكلية
 (0.01** دالة عند مستوى داللة إحصائية )

ــــــين درجــــــة كــــــل ب عــــــد والدرجــــــة 4.8يتضــــــح مــــــن الجــــــدول ) ــــــيم معامــــــل االرتبــــــاط ب ( أن ق
ـــــــــين ) ـــــــــيم معـــــــــامالت  ،(0.997، 0.932الكليـــــــــة لالســـــــــتبانة تراوحـــــــــت مـــــــــا ب ـــــــــع ق وجـــــــــاءت جمي

(، ممـــــا يشـــــير إلـــــى 0.01االرتبـــــاط موجبـــــة، وأن هـــــذه القـــــيم دالـــــة إحصـــــائًيا عنـــــد مســـــتوى داللـــــة )
 صدق االتساق الداخلي لالستبانة.

  ـــــة ـــــارة والدرجـــــة الكلي ـــــين درجـــــة كـــــل عب ـــــاط بيرســـــون ب حســـــاب معـــــامالت ارتب
 لالستبانة:

رة والدرجــــــــة الكليــــــــة قامــــــــت الباحثــــــــة بحســــــــاب معامــــــــل االرتبــــــــاط بــــــــين درجــــــــة كــــــــل عبــــــــا
( قـــــيم 4.9ح الجـــــدول رقـــــم )، ويوّضـــــوهـــــذه الطريقـــــة تؤكـــــد صـــــحة الطـــــريقتين الســـــابقتين لالســـــتبانة

 كاآلتي: ةانية لالستبمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكل
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 ة(: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبان4.9جدول )
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 0.790** 16 0.969** 31 0.579** 46 0.589** 
2 0.666** 17 0.939** 32 0.421** 47 0.405** 
3 0.924** 18 0.720** 33 0.858** 48 0.901** 
4 0.880** 19 0.886** 34 0.817** 49 0.607** 
5 0.805** 20 0.641** 35 0.510-** 50 0.793** 
6 0.724** 21 0.330* 36 0.886** 51 0.875** 
7 0.870** 22 0.696** 37 0.968** 52 0.715** 
8 0.801** 23 0.652** 38 0.822** 53 0.931** 
9 0.692** 24 0.720** 39 0.889** 54 0.882** 
10 0.788** 25 0.942** 40 0.418** 55 0.980** 
11 0.847** 26 0.960** 41 0.824** 56 0.917** 
12 0.863** 27 0.956** 42 0.510-** 57 0.959** 
13 0.945** 28 0.824** 43 0.666** 58 0.901** 
14 0.778** 29 0.719** 44 0.854** 59 0.931** 
15 0.761** 30 0.810** 45 0.810** 60 0.942** 

 (0.05(، * دالة عند مستوى داللة إحصائية )0.01عند مستوى داللة إحصائية ) ** دالة
( أن قــــــيم معامــــــل االرتبــــــاط بــــــين درجــــــة كــــــل عبــــــارة والدرجــــــة 4.9يتضــــــح مــــــن الجــــــدول )

ــــــين ) ــــــة لالســــــتبانة تراوحــــــت مــــــا ب ــــــد 0.980، 0.330الكلي ــــــة إحصــــــائًيا عن ــــــيم دال (، وأن هــــــذه الق
 إلى صدق االتساق الداخلي لالستبانة. (، مما يشير0.05(، و)0.01مستوى داللة )

ــــــة مــــــن الصــــــدق تتموضــــــوع الدراســــــة  ممــــــا ســــــبق يتضــــــح أن االســــــتبانة ســــــم بدرجــــــة عالي
ــــاتتعزز النتــــائج التــــي ســــيتم الحصــــول عليهــــا مــــن والتــــي ســــ ــــة  البيان ــــائج النهائي للوصــــول إلــــى النت
 للدراسة.

 ثبات الستبانة:. 2
ئج عنـــــد تكـــــرار القيـــــاس باســــــتخدام ي قصـــــد بثبـــــات االســـــتبانة "الحصـــــول علـــــى نفـــــس النتـــــا

 نفس األداة وفي نفس الظروف"، ولتقدير ثبات االستبانة يتم استخدام الطرق التالية:
 حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ: . أ

( قيمــــــــــة 4.10ح الجـــــــــدول )قامـــــــــت الباحثـــــــــة بحســـــــــاب ثبـــــــــات ألفــــــــــا كرونبـــــــــاخ، ويوّضـــــــــ
 االستبانة والدرجة الكلية كما يلي:معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل ب عد من أبعاد 
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 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل ب عد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية (: قيم4.10جدول )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ األبعاد

 0.976 اإلشراف التربوي التطّوري المباشر
 0.954 اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي

 0.967 التطّوري غير المباشراإلشراف التربوي 
 0.989 الدرجة الكلية

( أن معــــــــامالت ثبــــــــات ألفــــــــا كرونبــــــــاخ ألبعــــــــاد االســــــــتبانة 4.10يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول )
(، كمــــا بلغــــت قيمــــة معامــــل ثبــــات الدرجــــة الكليــــة لالســــتبانة 0.976، 0.954تراوحــــت مــــا بــــين )

ممــــــا يؤكــــــد ثبــــــات وصــــــالحية  االت ثبــــــات مرتفعــــــة ومقبولــــــة إحصــــــائيً (، وجميعهــــــا معــــــام0.989)
 استخدام هذه االستبانات، ومالءمتها ألغراض الدراسة.

 :Split-Halfحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  . ب
وذلــــــــك  بطريقــــــــة التجزئــــــــة النصــــــــفية لالســــــــتبانة ككــــــــل قامــــــــت الباحثــــــــة بحســــــــاب الثبــــــــات

جــــــزء يحتــــــوي بتجزئــــــة عبــــــارات االســــــتبانة إلــــــى جــــــزئين، جــــــزء يحتــــــوي العبــــــارات الفرديــــــة وكــــــذلك 
ونظـــــرا لتقـــــارب قيمتـــــي معـــــاملي آلفـــــا كرونبـــــاخ وكـــــذلك تقـــــارب قيمتـــــي التبـــــاين  ،العبـــــارات الزوجيـــــة

بـــــــراون للتجزئـــــــة  -للجـــــــزئين الفـــــــردي والزوجـــــــي فـــــــإن الباحثـــــــة اعتمـــــــدت قيمـــــــة معامـــــــل ســـــــبيرمان
ـــــــين الجـــــــزئين مرتفعـــــــة وبلغـــــــت )0.996النصـــــــفية وهـــــــي ) ـــــــوة االرتبـــــــاط ب (، 0.991(، كمـــــــا أن ق
ســـــاب ثبـــــات االســـــتبانة بداللـــــة أبعادهـــــا بطريقـــــة التجزئـــــة النصـــــفية، فقيمـــــة الثبـــــات كمـــــا أنـــــه تـــــم ح
بــــــراون، وذلـــــــك لتقــــــارب قيمتــــــي معامـــــــل  -(، وهــــــي قيمــــــة معامـــــــل ســــــبيرمان0989للبعــــــد األول )

(، وهــــي قيمــــة 0.980آلفــــا كروبــــاخ لجزئــــي عبــــارات البعــــد، كمــــا أن قيمــــة الثبــــات للبعــــد الثــــاني )
تـــــي تبـــــاين جزئـــــي البعـــــد الثـــــاني، كمـــــا أن قيمـــــة ثبـــــات البعـــــد معامـــــل جتمـــــان وذلـــــك الخـــــتالف قيم

(، وهـــــــي قيمـــــــة معامـــــــل جتمـــــــان وذلـــــــك الخـــــــتالف قيمتـــــــي تبـــــــاين جزئـــــــي البعـــــــد 0.990الثالـــــــث )
( قيمــــة معــــامالت ثبــــات التجزئــــة النصــــفية لكــــل ب عــــد مــــن أبعــــاد 4.11ويوّضــــح الجــــدول ) الثالــــث،

 االستبانة والدرجة الكلية كما يلي:
 معامالت ثبات التجزئة النصفية لكل ب عد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية (: قيم4.11جدول )

 معامل ثبات التجزئة النصفية األبعاد
 0.989 اإلشراف التربوي التطّوري المباشر
 0.980 اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي

 0.990 اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر
 0.996 الدرجة الكلية
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( أن معـــــــــامالت ثبـــــــــات التجزئـــــــــة النصـــــــــفية ألبعـــــــــاد 4.11يتضــــــــح مـــــــــن الجـــــــــدول رقـــــــــم )
(، كمــــا بلغـــــت قيمــــة معامــــل ثبـــــات الدرجــــة الكليـــــة 0.990، 0.980االســــتبانة تراوحــــت مـــــا بــــين )

(، وجميعهــــــا معــــــامالت ثبــــــات مرتفعــــــة ومقبولــــــة إحصــــــائًيا ممــــــا يؤكــــــد ثبــــــات 0.996لالســــــتبانة )
 ألغراض الدراسة. اءمتهوصالحية استخدام هذه االستبانة، ومال

 :وصف الصورة النهائية لالستبانة 
بعــــــد حســــــاب الخصــــــائص الســــــيكومترية لالســــــتبانة مــــــن صــــــدق وثبــــــات احــــــتفظ المقيــــــاس 

ل واقـــــع تطبيــــــق اإلشـــــراف التربــــــوي التطـــــّوري فــــــي ( عبـــــارة تمثّــــــ60تكـــــون مــــــن )والتــــــي ت بصـــــورته
( توزيـــــــع 4.12رقـــــــم )مـــــــدارس "األونـــــــروا" بمحافظـــــــات غـــــــزة وســـــــبل تحســـــــينه، ويوضـــــــح الجـــــــدول 

 أرقام عبارات الصورة النهائية لالستبانة كما يلي:
 ( توزيع أرقام عبارات الصورة النهائية لالستبانة4.12جدول )

 اإلجمالي أرقام عبارات االستبانة األبعاد م
 20 20: 1 اإلشراف التربوي التطّوري المباشر 1
 20 40: 21 اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي 2
 20 60: 41 اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر 3

 60 60 اإلجمالي
ـــــارات االســـــتبانة بعـــــد حســـــاب الخصـــــائص 4.12يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ) ( أن إجمـــــالي عب

( عبـــــــارة، ومـــــــن ثـــــــم فـــــــإن الدرجـــــــة العظمـــــــى لالســـــــتبانة = 60علـــــــى حالهـــــــا ) بقيـــــــتالســـــــيكومترية 
درجــــــــة، وتـــــــدل الدرجـــــــة المرتفعـــــــة علـــــــى ارتفــــــــاع  60درجـــــــة، وأدنـــــــى درجـــــــة لالســـــــتبانة =  300

مســــتوى واقــــع تطبيــــق اإلشــــراف التربــــوي التطــــّوري فــــي مــــدارس "األونــــروا" بمحافظــــات غــــزة وســــبل 
ــــى انخفــــ ــــدل الدرجــــة المنخفضــــة عل ــــوي تحســــينه، بينمــــا ت ــــق اإلشــــراف الترب اض مســــتوى واقــــع تطبي

 التطّوري في مدارس "األونروا" بمحافظات غزة وسبل تحسينه.
 الساليب الحصائية: اسادسا 

تـــــــم التحليـــــــل اإلحصـــــــائي فـــــــي ضـــــــوء اســـــــتخدام الباحثـــــــة لألســـــــاليب اإلحصـــــــائية التاليـــــــة 
 .SPSSبواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلحصاء الوصفي.المتوسطات  .1
 الختبار الفروق اإلحصائية. tاختبار  .2
 يجاد العالقات االرتباطية.إلمعامل ارتباط بيرسون  .3

ـــــة  ـــــى منهجي ـــــى أن هـــــذا الفصـــــل يتّطـــــرق إل ـــــع إل ـــــة الفصـــــل الراب ـــــة فـــــي نهاي ـــــص الباحث تخل
حليلـــــي، كـــــذلك التعـــــّرف علـــــى الدراســـــة المســـــتخدمة، حيـــــث أن الدراســـــة تتبـــــع المـــــنهج الوصـــــفي الت

مجتمــــع الدراســــة الــــذي يتكــــون مــــن معلمــــي مــــدارس األونــــروا فــــي قطــــاع غــــزة، ثــــم تطــــّرق الفصــــل 
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ــــــات عبــــــر اســــــتبانة تتكــــــّون مــــــن ) ــــــارة،60لخطــــــوات إجرائيــــــة لكيفيــــــة إعــــــداد أداة جمــــــع البيان  ( عب
وكـــــــذلك طـــــــالع علـــــــى اإلطـــــــارات النظريـــــــة لمتغيـــــــر الدراســـــــة اوتبـــــــين أن إعـــــــداد االســـــــتبانة ســـــــبقه 

ــــــــي  ــــــــى األســــــــاليب اإلحصــــــــائية الت ــــــــم تطــــــــّرق الفصــــــــل آخــــــــر المطــــــــاف إل الدراســــــــات الســــــــابقة، ث
اســـــــتخدمت فـــــــي المعالجـــــــة اإلحصـــــــائية للحصـــــــول علـــــــى صـــــــدق وثبـــــــات أداة الدراســـــــة واإلجابـــــــة 

 على أسئلة الدراسة اإلحصائية.
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 نتائـج الدراسـة
 

تستخلص و تحقق من فروضها الدراسة وتعلى أسئلة  في هذا الفصل تجيب الباحثة
 :وتناقش نتائجها

 أسئلة الدراسة: -
  على عينة الدراسة  التطّوري التربوي إلشرافلالمشرفين التربويين ما درجة تطبيق

 ؟من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في مدارس األونروا في محافظات غزة )المعلمين(
 فروض الدراسة: -

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05 بين متوسط استجابة )
تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في  درجةلعينة الدراسة )المعلمين( 

 المنطقة التعليمية.مدارس "األونروا" في محافظات غزة ت عزى لمتغير 
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05 بين متوسط استجابة )

تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في  درجةلعينة الدراسة )المعلمين( 
 مدارس "األونروا" في محافظات غزة ت عزى لمتغير النوع اإلجتماعي.

 ال توجد فروق ذات ( داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05 بين متوسط استجابة )
تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في  درجةلنة الدراسة )المعلمين( عي

 مدارس "األونروا" في محافظات غزة ت عزى لمتغير المؤهل األكاديمي.
 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05 بين متوسط استجابة )

تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في  درجةلنة الدراسة )المعلمين( عي
 .تخصصزة ت عزى لمتغير المدارس "األونروا" في محافظات غ

 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05 بين متوسط استجابة )
تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في  درجةللمين( عينة الدراسة )المع

 مدارس "األونروا" في محافظات غزة ت عزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 تمهيد:
اســـة، وذلـــك بعـــد ل إليهـــا فـــي هـــذه الدر فـــي هـــذا الفصـــل النتـــائج التـــي تـــم التوّصـــ ةســـتعرض الباحثـــت

باسـتخدام األسـاليب اإلحصـائية المناسـبة لكـل منهـا، كمـا  هافروضـوالتحقـق مـن  أسـئلة الدراسـةاإلجابة عن 
 ل إليهـا فـي ضـوء اإلطـار النظـري والدراسـات السـابقةتـم التوّصـبتفسير ومناقشة النتـائج التـي  ةالباحث قامت

( 332)ولتحقيــق ذلــك تــم توزيــع ، قــع اإلشــراف التربــوي فــي المــدارسوخبــرات الباحثــة فــي مجــال عملهــا ووا
وذلك بسـبب عـدم اسـتكمال  ةصالح انةاستب 324تم استرداد  عليها د اإلجابةعلى أفراد العينة، وبع بانةاست

 .اة ضئيلة جدً % وهي نسب2.41 استبانات، واعتبرت استبانات فاقدة حيث كانت نسبتها 8لـ البيانات 
 :ة الميدانيةنتائج الدراس
تدريج ليكرت في ضوء  االستبانةتم بناء ل الوصفي الستجابات أفراد العينة، حيث التحليتم 
الستجابة أفراد العينة، حيث تم  (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة) الخماسي
 -موافق -(، لتقابل المستويات )موافق بشدة1، 2، 3، 4، 5باألرقام من ) أفراد العينة استجابةترميز 
 :غير موافق بشدة(، كما هو موّضح في الجدول -غير موافق -محايد

 (: تدريج ليكرت الخماسي5.13جدول )
 موافق بشدةر غي غير موافق حايدم وافقم موافق بشدة

5 4 3 2 1 
 اا مناسبً باعتباره محكً ، الحسابي عند تفسير النتائج على حساب المتوسط ةالباحث توقد اعتمد

تبر عالبعد ي   عباراتأو على جميع  العبارةسواء على  أفراد العينة فالمتوسط الحسابي الستجاباتبه،  ي عتدّ 
 Weightedح )ة المتوسط الموزون أو المرجّ قويتم حسابه باستخدام طري أهم مقاييس النزعة المركزية،

Mean،)  يتم حساب (1، 2، 3، 4، 5)ت الخمسة والقيم الخيارا يذففي حالة المقياس الخماسي ،
 المتوسط الحسابي لالستجابات كما يلي:

 (.4=1-5أدنى استجابة ) –أعلى استجابة  يتم حساب المدى، حيث يساوي -
 0.80= 4/5)الخيارات(، اذن  يتم حساب طول الفئة من خالل تقسيم المدى على عدد الفئات -

بة لبقية قيم ، وهكذا بالنس0.80 + 1الى  1الحسابي هي: من  فتكون الفئة األولى لقيم المتوسط
الدرجة  وقد تم اعتبار ن طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابيةيبيّ الجدول التالي و المتوسطات الحسابية، 

%(، حيث تم تقسيم 20= )ا%( والدرجة الدنيا تقابل وزنا نسبيً 100ا = )ا نسبيً القصوى تقابل وزنً 
 اآلتي: الموضح في الجدول وفق المعيار ةالخمسالمستويات 
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 ا لقيم المتوسطات الحسابية(: معيار األوزان النسبية ومستوى الدرجة وفقً 5.14جدول )
 مستوى الدرجة الوزن النسبي التفسير قيمة المتوسط الحسابي

 جدادرجة منخفضة  % 36% إلى أقل من  20 غير موافق بشدة 1.8إلى  أقل من    1من 
 درجة منخفضة % 52% إلى أقل من  36 غير موافق 2.6إلى أقل من  1.8من 
 درجة متوسطة % 68% إلى أقل من  52 محايد 3.4إلى أقل من  2.6من 
 درجة مرتفعة % 84% إلى أقل من  68 موافق 4.2إلى أقل من  3.4من 

 درجة مرتفعة جدا % 100% إلى أقل من  84 موافق بشدة 5 إلى 4.2من 

التطّوري على عينة الدراسة  التربوي إلشرافلالمشرفين التربويين ما درجة تطبيق أولا: 
 من وجهة نظر المعلمين أنفسهم؟ في مدارس الونروا في محافظات غزة )المعلمين(

باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي المتمثلة  ةالباحث تقاملإلجابة على هذا التساؤل، 
 بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية، كما في الجدول التالي:

والدرجة  ة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد االستبان5.15جدول )
 الكلية

 م
 البعد

عدد 
 عباراتال

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 مستوى
 الترتيب الدرجة

 3 مرتفعة 68.00 0.52 3.40 20 اإلشراف التربوي التطّوري المباشر 1
 2 مرتفعة 69.67 0.51 3.48 20 اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي 2
 1 مرتفعة 71.40 6.87 3.57 20 اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر 3

 مرتفعة 69.71 16.47 3.48 60 الدرجة الكلية
في أبعاده  رياإلشراف التربوي التطوّ  األوزان النسبية لدرجة تطبيق( أن 5.15يتضح من جدول )

بعد اإلشراف التربوي التطّوري المباشر وبعد اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي وبعد "وهي الثالثة 
وترتيب األبعاد حسب  متقاربة في قيمتها، وكذلك الدرجة الكلية "المباشراإلشراف التربوي التطّوري غير 

" ثم اإلشراف 71.40اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر ") إلى أدناها قيمة كالتالي: أعالها قيمة
وهذا يعني أن "(، 68.00ا اإلشراف التربوي التطّوري المباشر "" وأخيرً 69.67التربوي التطوري التشاركي "

تقع عند مستويات أنها  في العملية التربوية التعليمية، كما الثالثة يتم بدرجات متقاربة األبعادتطبيق 
 في مدارس األونروا. ق بشكل مرتفعالتربوي التطّوري ي طبّ تطبيق اإلشراف  درجة أن، مما يشير إلى مرتفعة

دون ري تحدث د اإلشراف التربوي التطوّ ألبعا المرتفعةومما يجب التنويه له أن هذه الممارسة 
 .تهري ونشأالتطوّ  التربوي سمى والفلسفة الفكرية والتربوية لإلشرافلم  معرفة لإدراك أو 
 69.71كانت ) لتطبيق اإلشراف التربوي التطّوري( أن الدرجة الكلية 5.15يتضح من جدول )و 

 .في الجدول السابق ، وهي درجة مرتفعة من التطبيق حسب المعيار الموضح%(
سياسة األونروا وبرنامجها التعليمي في تطوير العملية اإلشرافية  سبب ذلك إلى ةعزو الباحثتو 

يب المستمر والنمو المهني ة اإلشرافية العالمية، كذلك التدر بشكل مستمر ومواكبتها ألحدث الطرق التربوي
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ج التي أدت إلى تطّور العملية اإلشرافية الحديثة: على حد  سواء، ومن البرام نللمشرفين التربويين والمعلمي
(، إضافة إلى استحداث هيكلية جديدة في SBTD1, SBTD2برنامج تطوير المعلم القائم على المدرسة )

ثالث وحدات تربوية تنظم عملية  ووجوددائرة التربية والتعليم تتمثل في وجود مركز التطوير التربوي 
التقييم، ووحدة التدريب المهني والمنهاج، ووحدة ضمان الجودة، التي كان اإلشراف التربوي وهي: وحدة 

 لها األثر األكبر في تطوير العملية اإلشرافية.
( 2016( ودراسة أوزي يلدريم )2015( ودراسة موسندير )2014البابطين )وهذا يتفق مع دراسة 

ري بدرجة متوسطة ودرجة التطوّ  التربوي والتي أشارت نتائجها إلى ممارسة المشرفين التربويين لإلشراف
( والتي أشارت 2012( ودراسة المطيري )2016ويختلف مع دراسة الكلباني ) مرتفعة على التوالي،

شرفون مبسبب قلة البرامج التدريبية التي خضع لها ال التطوّري التربوي نتائجها إلى تدّني ممارسة اإلشراف
 .ينالتربويون من وجهة نظر الباحث

 الستبانة: أبعادمن  بعديما يلي عرض ومناقشة كل وف
لدرجات أفراد نحراف المعياري والوزن النسبي حسابي واالبحساب المتوسط ال ةالباحث تحيث قام

 والدرجة الكلية. األبعادالعينة على 
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 الول: الشراف التربوي التطّوري المباشر البعد
اإلشراف  عباراتمن  عبارة نحراف المعياري لكلواالالحسابي المتوسط و  الوزن النسبي(: 5.16جدول )

 التربوي التطّوري المباشر

 المتوسط العبارة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

 5 76 1.14 3.80 يزودني المشرف بأهدافه الخاصة. 1
 11 70.8 1.27 3.54 يقّدم معايير التقييم في بداية العام الدراسي. 2
 12 68.6 1.33 3.43 يوجهني الستخدام أساليب تدريسية محددة. 3
 16 60.2 1.34 3.01 يقرر حاجاتي التعليمية وفقا لمنظوره التربوي الشامل. 4
 9 73 1.12 3.65 ينقل الحقائق التعليمية بطريقة واضحة. 5
 8 73.2 1.41 3.66 يبادر في نقد سلوكي عندما أتخذ إجراءات غير سليمة. 6
 4 77.4 1.08 3.87 يعرّفني بنقاط الضعف في األداء. 7
 17 58.6 1.48 2.93 يوجهني حين يلتمس عدم قدرتي على ضبط الصف. 8
 10 72 1.34 3.36 يحدد أهداًفا إجرائية بناء على حاجتي التعليمية. 9
 15 62.2 1.29 3.11 يتابع كل معلم بشكل فردي. 10
 6 76 1.17 3.80 تشخيص الصعوبات التي تواجهني في عملية التعليم.يساعدني في  11
 19 50.4 1.56 2.52 يحثني على المرونة عند تطبيق استراتيجيات التعّلم. 12
 2 79.8 1.19 3.99 يبدد مخاوفي قبل الزيارة الصفية. 13
 7 75.4 1.19 3.77 يساعدني في حل المشكالت الفنية أثناء زيارته الصفية. 14
 1 80.6 1.09 4.03 يزودني بعدة أفكار مثمرة في اللقاء البعدي للزيارة الصفية. 15
 14 63 1.40 3.15 يقترح علّي أفكاًرا علمية وتربوية جديدة قّيمة. 16
 3 79 1.18 3.95 يفيدني بخبرات علمية تنم عن تمكّنه من المادة العلمية. 17
 20 45.6 1.44 2.28 تربوًيا وعلمًيا.يزودني بمواضيع تساعد على تنميتي  18
 13 66.4 1.33 3.32 يحثني على النمو المهني الذاتي من خالل أساليب تربوية متنوعة. 19
 18 57.8 1.25 2.89 ي عد مصادر إثرائية تكون مرجًعا لي عند الحاجة إليها.  20
 68 0.52 3.40 البعد الول ككل 

 كانتا: البعدفي  لعبارتين قيم يتضح من الجدول السابق أن أعلى
حيـث احتلـت المرتبـة األولـى  ،"يزودني بعدة أفكار مثمرة فـي اللقـاء البعـدي للزيـارة الصـفية( "15) العبارة -

حيــث احتلــت المرتبــة الثانيــة  ،"يبــدد مخــاوفي قبــل الزيــارة الصــفية( "13) العبــارةو ، %( 80.6بــوزن نســبي )
  .%( 79.8بوزن نسبي )

الراحـة الكبيـرة التـي يشـعر بهـا المعلـم عنـد ممارسـة المشـرف لهـاتين وقد يرجع السبب في ذلـك إلـى 
، حيث أن النتيجة الرئيسية للزيـارة الصـفية واللقـاء البعـدي تتمثـل فـي مجموعـة العبارتين للتعامل مع معلميه

يجـد األثـر اإليجـابي  أن المعلـم كمـا جيدبشكل  لتطوير أدائه مشرف التربوي المعلم  األفكار التي يزود بها ال
يـؤدي بطريقـة أفضـل وأكثـر ق األفكـار التـي يـزوده بهـا المشـرف، و المباشر علـى ممارسـاته مـن خـالل تطبيـ
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، ويزيــد مــن تبنيــه ا يعــود بالثقــة والرضــا عليــهممــديــد مخاوفــه قبــل الزيــارة الصــفية، سالســة عنــد طمأنتــه وتب
 .للمارسات الجيدة

"يزودنـي بمواضـيع تسـاعد علـى تنميتـي ، (18) العبارةهي  البعدفي  العباراتفي حين كانت أدنى 
، وقــد يرجــع ذلــك إلــى شــعور المعلــم %( 45.6حيــث احتلــت المرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي ) ،تربوًيــا وعلمًيــا"

ة كــذلك فــإن المعلمــين تلقــوا بــرامج تدريبيــة لرفــع كفايــاتهم التربويــ بعــدم تحقيــق هــذه العبــارة مــن وجهــة نظــره
، ويــتم دعمهــم وحــثهم باســتمرار علــى التطــوير الــذاتي فــي ا ممــا أدى لتمكــنهم بدرجــة جيــدةديثً واألكاديميــة حــ
 .جميع الكفايات

  الشراف التربوي التطّوري التشاركي الثاني: بعدال
اإلشراف  عباراتمن  عبارة لكل واالنحراف المعياري سط الحسابيالمتو الوزن النسبي و (: 5.17جدول )

 التربوي التطّوري التشاركي

 عبارةلا م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 78.6 1.18 3.93 يمنحني درجة من الحرية في اختيار االستراتيجيات التعليمية. 1
 16 63.8 1.55 3.19 يساعدني في المواءمة بين حاجاتي وحاجات المدرسة. 2
 7 72.2 1.24 3.61 بوضع األهداف التعليمية.يشاركني  3
 17 57.4 1.29 2.87 يهدف دائما للوصول لحل مشترك. 4
 4 79.2 1.12 3.96 يتفق معي على أهداف األنشطة التي سأقوم بتنفيذها. 5
 10 71.6 1.43 3.58 يفّضل العمل مع المعلمين كمجموعات. 6
 2 81.2 0.913 4.06 مناسبة.يشاركني  في  تحديد المشاكل ووضع حلول  7
 14 67.8 1.39 3.39 يشارك المعلمين في وضع معايير التقويم.  8
 11 70.4 1.21 3.52 يقرر مع المعلمين آليات المتابعة. 9
 19 55.2 1.27 2.76 يرى أن المعلمين ينجزون أفضل إذا عملوا في مجموعات. 10
 8 72 1.24 3.60 بهم. يشارك المعلمين في التخطيط لألنشطة الخاصة 11
 18 57 1.44 2.85 يحرص على تزويدي بتغذية راجعة عن أدائي. 12
 6 74.2 1.17 3.71 يضعني أمام خيارات بداًل من القرارات الجاهزة. 13
 9 71.6 1.20 3.58 يوّفر لي الوقت الكافي لتأمل خياراتي ونشاطاتي وقراراتي. 14
 1 81.6 1.04 4.08 المشكالت وتنمية المهارات.يوّظف أسلوب ورش العمل في حل  15
 12 71 1.28 3.55 يساعد المعلم على تعديل أساليبه التدريسية بما يتفق مع األهداف. 16
 3 80.6 1.07 4.03 يشاركني النقاش في مواضيع تهم تقدمي في مجال عملي التدريسي. 17
 13 69.6 1.35 3.48 حلول مناسبة.يوّجه المعلمين الذين لديهم مشاكل متشابهة لوضع  18
 15 66.2 1.29 3.31 يحرص على تعزيز روح العمل المشترك بين المعلمين. 19
 20 52.2 1.45 2.61 يدعم توجيه األقران وتبادل الخبرات بين المعلمين. 20

 69.67 0.51 3.48 البعد الثاني ككل
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 كانتا: بعدفي ال لعبارتين قيمتين يتضح من الجدول السابق أن أعلى
حيــث احتلــت المرتبــة ، "يوّظــف أســلوب ورش العمــل فــي حــل المشــكالت وتنميــة المهــارات( "15) عبــارةال -

حيــث ، "تحديـد المشـاكل ووضــع حلـول مناسـبة يشـاركني فــي( "7ة )عبـار %( وال 81.6األولـى بـوزن نســبي )
دة المعلمــين مــن تطبيــق ، وقــد يرجــع ذلــك إلــى مــدى اســتفا%( 81.2احتلــت المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي )

كمـا أن التوجـه العـام  التربويـةهاتين العبارتين والتي تؤدي إلى نموه المهني ووضع حلـول مناسـبة للمشـاكل 
ليــة والعلميــة والتربويــة مــن قبــل المشــرفين فــي مــدارس األونــروا لتوظيــف ورش العمــل لتنميــة الكفايــات العم

ركة فـــي األنشــطة ممــا يزيــد مــن تبــادل الخبــرات ومشـــا، وذلــك لمشــاركة أكبــر عــدد مــن المعلمــين للمعلمــين
، كما أن تحديـد المشـاكل وحلهـا بالتشـارك بـين المعلمـين والمشـرفين يزيـد مـن التجارب في المواقف المختلفة

 .التواصل والتقارب بينهما مما يولد عالقات جيدة وأجواء إيجابية للعمل
ـــادل (، 20) ي لصـــالح العبـــارةبقيمـــة للـــوزن النســـ فـــي حـــين كانـــت أدنـــى "يـــدعم توجيـــه األقـــران وتب

، وقـد يرجـع ذلـك إلـى شـعور المعلـم بـأن تطبيـق الخبرات بين المعلمين"، حيث حصلت على المرتبة األخيرة
ومـن واقـع عمـل الباحثـة تبـين أن  وبالتالي عدم تحقيق الهدف المرجو منه ،اا وليس جوهريً هذه العبارة شكليً 
لة لـــدى المعلمـــين لمـــا فيهـــا مـــن حضـــور المعلمـــين ألقـــرانهم مفّضـــالر غيـــعتبـــر مـــن الطـــرق توجيـــه األقـــران ي  

مـــدركين لجـــوهر الغيـــر لمـــين ومناقشـــة األمـــور اإليجابيـــة والســـلبية وقـــد يـــؤدي ذلـــك لـــبعض الحـــرج بـــين المع
 .العملية وأهميتها
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 الثالث: الشراف التربوي التطّوري غير المباشر بعدال
اإلشراف  عباراتمن  عبارة لكل واالنحراف المعياري سط الحسابيالمتو النسبي و الوزن (: 5.18جدول )

 التربوي التطّوري غير المباشر

 المفردة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 19 58.4 1.31 2.92 يدعم أهدافي التي وضعتها بدرجة كاملة من االستقالل. 1
 4 82 0.975 4.10 اختيار البرنامج التدريبي الالزم لتحسين قدراتهم وأدائهم.يتيح للمعلمين  2
 13 70.4 1.31 3.52 يساعد المعلمين على تأمل أدائهم للتحسين. 3
 18 59.6 1.38 2.98 يشجع المعلمين على التخطيط بأنفسهم. 4
 7 79.4 1.06 3.97 يثق بوضعي للخيارات البديلة أثناء الدرس. 5
 2 82.4 0.958 4.12 يكلفني بتدريب األقران. 6
 5 81.8 1.01 4.09 ي وّظف النشرات الموجهة لتوضيح استراتيجيات تدريس مختلفة. 7
 3 82 1.07 4.10 يترك للمعلمين الحرية في تحديد حاجاتهم التعليمية. 8
 20 58.2 1.29 2.91 يحث المعلمين على حل مشاكلهم لكن ال يقحم نفسه فيها. 9
 10 73.6 1.22 3.68 يترك للمعلمين حرية اتخاذ القرار المناسب. 10
 9 75 1.20 3.75 يعزز قدرة المعلمين على تحديد األنشطة التي يحتاجون إليها. 11
 17 62.2 1.40 3.11 ي مّكنني من اختيار أفضل البدائل في حل المشكلة دونما الرجوع إليه. 12
 6 79.8 1.14 3.99 طرق التدريس المناسبة.يعطيني الحرية في اختيار  13
 15 64.6 1.37 3.23 يدعم  المعلمين في التوّصل إلى حلول نابعة من الواقع لتحسين مستوى طالبهم. 14
 8 78.6 1.25 3.93 يتعامل معي كقائد للعملية التعليمية. 15
 14 69.6 1.28 3.48 يمنح حرية للمعلمين لوضع معايير تقيمية تناسب أهدافهم. 16
 1 83 0.958 4.15 يشّجع المعلمين على النمو الذاتي حسب أهدافهم. 17
 16 64 1.54 3.20 يدعم المعلمين الكتشاف نقاط القوة لديهم. 18
 12 70.4 1.35 3.52 يعامل المعلمين بدرجة عالية من الشفافية. 19
 11 72.4 1.32 2.62 يتيح للمعلمين التعرف على مستوى أدائهم الحقيقي. 20

 71.40 0.44 3.57 البعد الثالث ككل

 :افي البعد كانت قيمة لعبارتينيتضح من الجدول السابق أن أعلى 
" حيــث احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن يشــّجع المعلمــين علــى النمــو الــذاتي حســب أهــدافهم( "17)العبــارة  -

 82.4المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي )( "يكلفنــي بتــدريب األقــران"، حيــث احتلــت 6، العبــارة )%( 83نســبي )
.)% 

ذاتـه مـن خـالل تحقيـق أهدافـه ومشـاركته فـي رفـع وقد يرجع ذلك إلى شعور المعلم يقيمته وتحقيـق 
، أيضــا فــإن البــرامج التدريبيــة التــي خضــع لهــا المعلمــون فــي الســنوات األخيــرة كفايـات زمالئــه مــن المعلمــين
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مدرســة يتطلــب تنميــة ذاتيــة للمعلــم حســب أهدافــه وتخصصــه خاصــة برنــامج تطــوير المعلمــين القــائم علــى ال
دارات المدارس  .وقد تحقق ذلك بدعم المشرفين التربويين وا 

 وأن أدنى مفردة في المجال كانت:
" حيــث احتلــت المرتبــة األخيــرة يحــث المعلمــين علــى حــل مشــاكلهم لكــن ال يقحــم نفســه فيهــا( "9المفــردة ) -

خل المشـــرف لحـــل ذلـــك إلـــى شـــعور المعلـــم بعـــدم وجـــود مـــا يبـــرر تـــدّ ، وقـــد يرجـــع %( 58.2بـــوزن نســـبي )
كــذلك فــإن معظــم مشــاكل المعلمــين قــد تكــون إداريــة يمكــن حلهــا فــي  ،إلن لديــه القــدرة علــى ذلــكالمشــاكل، 

ـــ إطـــار ـــم يفضـــل دائًم ـــزمالء، كمـــا أن المعل ـــدً ا الالتواصـــل مـــع اإلدارة أو ال ـــالي بعي ا عـــن ظهـــور بمظهـــر مث
 .ا دون اللجوء إليه، فيحاول حل مشاكله ذاتيً المشاكل أمام المشرف

 فروض الدراسة:ثانياا: 
(  ≤ 0.05الفرض الول وينص على أنه "ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -

تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي درجة بين متوسط استجابة عينة الدراسة )المعلمين( ل
 مدارس "الونروا" في محافظات غزة تأعزى لمتغير المنطقة التعليمية".التطّوري في 

الختبار مدى تحقق هذا الفرض ومعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( ≤ 0.05) تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف درجة ل )المعلمين( بين استجابة أفراد عينة الدراسة

تم استخدام  اختبار تحليل  ،عزى للمنطقة التعليميةفي مدارس األونروا في قطاع غزة ت  التربوي التطّوري 
( لداللة الفروق بين المناطق التعليمية )الشمال، غزة، ANOVA ONE WAYالتباين األحادي )

وتم استخدام تحليل التباين األحادي إلن متغير المنطقة التعليمية يتكون من  ،الوسطى، خانيونس، رفح(
 :( يوضح نتائج التحليل5.19)جدول و ، (F)الباحثة الختبار  تأكثر من مستويين، لذلك لجأ
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معلمي درجات  اتمتوسط للكشف عن (ANOVA) يبين نتائج تحليل التباين األحادي: (5.19جدول )
 التعليميةللمنطقة  اتبعً  ألسلوب اإلشراف التطّوري تطبيق المشرفين التربويينل مدارس األونروا

 مجموع مصدر التباين أبعاد الشراف التطّوري
 المربعات

 درجات الحرية
 df 

 مجموع متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 مستوى
 الدللة

 الشراف التربوي
 التطّوري المباشر

 383.059 4 1532.238 بين المجموعات
3.534 

 دالة
 إحصائياً 

 108.406 227 35448.786 داخل المجموعات
  231 36981.024 المجموع

 الشراف التربوي
 التطّوري التشاركي

 664.058 4 2656.232 بين المجموعات
6.681 

 دالة
 إحصائياً 

 99.391 227 32500.982 داخل المجموعات
  231 35157.214 المجموع

 الشراف التربوي
 التطّوري غير المباشر

 154.470 4 617.880 بين المجموعات
2.019 

 دالةغير 
 إحصائياً 

 76.504 227 25018.036 داخل المجموعات
  231 25635.916 المجموع

 الدرجة الكلية
 لإلشراف التطّوري

 952.321 4 3809.285 بين المجموعات
1.491 

 غير دالة
 إحصائياً 

 638.520 227 208796.146 داخل المجموعات
  231 212605.431 المجموع

 .3.31= 0.01، وعند مستوى داللة 2.37= 0.05( عند مستوى داللة 227، 4)ف( الجدولية عند )د.ح=قيمة 
( لداللة الفروق ANOVA ONE WAY( اختبار تحليل التباين األحادي )5.19ويوضح جدول )

 تطبيق المشرفين التربويينتقديرهم لمدى بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة )المعلمين( حول 
 ألسلوب اإلشراف التربوي التطّوري وفقًا لمتغير المنطقة التعليمية.

( غير دالة إحصائيا عند مستوى F( إلى أن قيمة )5.19ة في الجدول )تشير النتائج الموضحّ 
قل وذلك في بعد اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر والدرجة الكلية، حيث فأ ( ≤ 0.05) الداللة

ا بين متوسط ( المحسوبة مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيً Fمن قيمة ) >( الجدولية Fكانت قيمة )
منطقة التعليمية إزاء بعد اإلشراف التربوي التطّوري الاستجابات عينة الدراسة )المعلمين( ت عزى لمتغير 

إجماع بين أفراد عينة ي التطّوري بشكل عام، أي أن هناك شراف التربو غير المباشر والدرجة الكلية لإل
الدراسة على تقديرهم لمدى تطبيق المشرفين التربويين ألسلوب اإلشراف التربوي التطّوري بشكل عام 

 ، وهذا يؤيد الفرض الصفري.وخاصة اإلشراف التربوي التطوري غير المباشر
لمتغير  كما تبين النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط استجابات عينة الدراسة ت عزى

ري التشاركي، ري المباشر واإلشراف التربوي التطوّ المنطقة التعليمية في بعدي اإلشراف التربوي التطوّ 
 <، فقيمتها المحسوبة ( ≤ 0.05)( إلى أنها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة Fحيث تشير قيمة )

ولمعرفة مصدر واتجاه الفروق  ،قيمتها الجدولية، وهذا ينفي الفرض الصفري ويؤيد الفرض البديل الموجه
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ختبار )شيفيه( للمقارنات البعدية تم استخدام ا للمنطقة التعليمية اتبعً  التطّوري التربوي اإلشراففي 
Scheffe’ Test ، الجدول اآلتيالموضح في: 

 للمنطقة التعليمية اتبعً  اإلشراف التطّوريالفروق في  مصدرنتائج اختبار شيفيه للكشف عن  :(5.20جدول )
 خانيونس الوسطى غزة الشمال منطقة التعليميةال الشراف التطّوريأبعاد 

 الشراف التربوي
 المباشرالتطّوري 

    0.204 غزة
   1.06 0.857 الوسطى
  1.07 2.13 1.92 خانيونس
 3.8 4.92 *5.98 5.77 رفح

 الشراف التربوي
 التشاركيالتطّوري 

    3.89 غزة
   *5.02 *8.91 الوسطى
  3.39 1.62 5.51 خانيونس
 2.02 *5.48 0.468 3.42 رفح

( أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين األحادي في بعد 5.20يتضح من نتائج الجدول )
( كانت بين 5.19في الجدول ) واإلشراف التربوي التطّوري التشاركي المباشرري اإلشراف التربوي التطوّ 

وكانت بين مناطق الشمال  ،ري المباشرفي بعد اإلشراف التربوي التطوّ  منطقتي غزة ورفح التعليمتين
حيث يتبين من  والوسطى، وغزة والوسطى، والوسطى ورفح في بعد اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي،

وتستكمل نتيجة اختبار )شيفية( ، ( ≤ 0.05)ا عند دالة إحصائيً ق و فحص الفروق أن مقدار الفر خالل 
لتوضيح ( Homogeneous Subsets( في الجدول )Scheffe Post Hoc Testللمقارنات البعدية )

 اتجاه الفروق.
المنطقة التعليمية ا لمتغير ولتوضيح اتجاه الفروق في بعد اإلشراف التربوي التطّوري المباشر تبعً 

 (.Homogeneous Subsets)غزة ورفح(  استعانت الباحثة بجداول المجموعات الفرعية المتجانسة )
 للمنطقة التعليمية اتبعً اإلشراف التربوي التطّوري المباشر نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في ( 5.21جدول )

 Subset for alpha = 0.05 المنطقة التعليمية
 66.28 غزة
 72.26 رفح

( أن الفروق لصالح 5.20يتبين من نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق المبينة في الجدول )
 ري المباشر.منطقة رفح التعليمة في بعد اإلشراف التربوي التطوّ 

التعليمية  ا لمتغير المناطقاإلشراف التربوي التطّوري ككل تبعً ولتوضيح اتجاه الفروق في بعد 
المجموعات الفرعية  ( استعانت الباحثة بجداولالشمال والوسطى، غزة والوسطى، الوسطى ورفح)

 (.Homogeneous Subsets) المتجانسة
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 للمنطقة التعليمية اتبعً اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في ( 5.22جدول )
 Subset for alpha = 0.05 التعليميةالمنطقة 

 65.06 الشمال
 68.95 غزة

 73.97 الوسطى
 68.48 رفح

الفروق اتجاه ( أن 5.22يتبين من نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق المبينة في الجدول )
والوسطى بين منطقتي الشمال والوسطى لصالح منطقة الوسطى، وأن اتجاه الفروق ما بين منطقتي غزة 

ا، وأن اتجاه الفروق ما بين منطقتي الوسطى ورفح كانت لصالح منطقة لصالح منطقة الوسطى أيضً 
 التعليمية في اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي.الوسطى 

ق منطقة رفح في اإلشراف التربوي المباشر على وترى الباحثة من خالل النتائج السابقة أن تفوّ 
حديثًا في هذه ( ط بق 2SBTDامج اإلصالح التربوي )نأن بر مثيالتها من المناطق األخرى يعود إلى 

التربوي  مما يجعل الممارسات اإلشرافية تميل لإلشراف ثاره على العملية التعليميةالمنطقة ولم تظهر آ
 .المباشر التطّوري

 ≥ دللة إحصائية عند مستوى دللة )اني وينص على أنه "ل توجد فروق ذات الفرض الث -
( بين متوسط استجابة عينة الدراسة )المعلمين( لتطبيق المشرفين التربويين لإلشراف 0.05

 التربوي التطّوري في مدارس "الونروا" في محافظات غزة تأعزى لمتغير النوع الجتماعي".
( 165)ن=  الــذكوربالمقارنــة بــين متوســط درجــات  ةالباحثــ تالفــرض قامــللتحقــق مــن صــحة هــذا 

موضـوع الدراسـة  اإلشراف التربـوي التطـّوري( في درجاتهم على مقياس 167)ن=  اإلناثومتوسط درجات 
هـذا المقيـاس  ةالباحثـ تباستخدام اختبار )ت( للفروق بـين متوسـطات درجـات عينتـين مسـتقلتين، واسـتخدم

متري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل مـن مجمـوعتي التطبيـق، إضـافة إلـى أن عـدد اإلحصائي البارا
، األمــر الــذي يحقــق شــروط اســتخدام مقيــاس )ت( للفــرق بــين متوســطي افــراد العينــة يزيــد عــن ثالثــين فــردً أ

 .(210: 2005عالم، صالح الدين مجموعتين مستقلتين )
 والجدول التالي يبين ذلك:
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 اإلشراففي )الذكور واإلناث(  معلمي مدارس األونروا اختبار )ت( للفروق بين متوسطي درجات :(5.23جدول )
 التطّوري التربوي

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير أبعاد الشراف التطّوري

 الشراف التربوي
 التطّوري المباشر

 10.179 68.73 ذكور
 دالة إحصائياً غير  1.154

 10.932 67.39 إناث
 الشراف التربوي
 التطّوري التشاركي

 9.379 69.81 ذكور
 غير دالة إحصائياً  0.236

 11.174 69.54 إناث
 الشراف التربوي

 التطّوري غير المباشر
 7.962 72.28 ذكور

 غير دالة إحصائياً  1.820
 9.501 70.53 إناث

 الدرجة الكلية
 التطّوري لإلشراف

 23.769 70.27 ذكور
 غير دالة إحصائياً  1.208

 26.777 69.15 إناث
 2.58=  0.01، عند مستوى داللة 1.96=  0.05( عند مستوى داللة 330قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 

 يتبين من الجدول السابق:
فـي جميـع  واإلنـاثالـذكور درجـات مجمـوعتي  اتن متوسـطنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية، بـيإ -

 أبعاد مقياس اإلشراف التربوي التطّوري وكذلك الدرجة الكلية، وهذا يؤيد قبول الفرض الصفري.
وترى الباحثة أن عدم وجود فروق في متوسطات درجات الذكور واإلناث في جميع األبعاد وكـذلك 

تربويـــة التــي طـــّورت أســـاليبهم دريبيــة الإلـــى أن المعلمــين قـــد خضـــعوا لــنفس البـــرامج التالدرجــة الكليـــة يعــود 
 التدريسة.

كما أنه ي طبق علـى هـؤالء المعلمـين بـرامج إشـرافية حديثـة بـنفس الدرجـة مـن التـدريب، األمـر الـذي 
 عكس صورة متشابهة من المخرجات التعليمية.

(، التي كانت نتائجها عدم وجود فـروق ذات 2012وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة اللوح )
 ة إحصائية ت عزى لمتغير الجنس.دالل

التـي نـتج عنهـا  (،2016، ودراسة الكلبـاني )(2018وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة شلش )
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تبًعا لمتغير الجنس لصالح الذكور.

 ≥ الفرض الثالث وينص على أنه "ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
( بين متوسط استجابة عينة الدراسة )المعلمين( لتقديرهم لتطبيق المشرفين التربويين 0.05

لإلشراف التربوي التطّوري في مدارس "الونروا" في محافظات غزة تأعزى لمتغير المؤهل 
 الكاديمي".

ـــ تللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قامـــ الحـــاملين لدرجـــة لمقارنـــة بـــين متوســـط درجـــات با ةالباحث
( فـي درجـاتهم علـى 42)ن=  الحاملين لـدرجات الدراسـات العليـا( ومتوسط درجات 290)ن=  بكالوريوسال
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موضـوع الدراسـة باسـتخدام اختبـار )ت( للفـروق بـين متوسـطات درجـات  اإلشـراف التربـوي التطـّوريمقيـاس 
 عينتين مستقلتين، والجدول التالي يبين ذلك:

)الحاملين لدرجة البكالوريوس  معلمي مدارس األونروا درجات اتاختبار )ت( للفروق بين متوسط :(5.24جدول )
 التطّوري التربوي اإلشراففي  والحاملين لدرجة الدراسات العليا(

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير أبعاد الشراف التطّوري

 الشراف التربوي
 التطّوري المباشر

 10.676 67.83 بكالوريوس
 غير دالة إحصائياً  0.979

 9.860 69.49 دراسات عليا
 الشراف التربوي
 التطّوري التشاركي

 10.467 69.64 بكالوريوس
 غير دالة إحصائياً  0.152

 9.318 69.89 دراسات عليا
 الشراف التربوي

 التطّوري غير المباشر
 8.801 71.15 بكالوريوس

 غير دالة إحصائياً  1.310
 7.723 73.00 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 لإلشراف التطّوري

 25.590 69.54 بكالوريوس
 غير دالة إحصائياً  0.925

 23.727 70.79 دراسات عليا
 2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05( عند مستوى داللة 330قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 

وعتي يتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية، بـــين متوســـطي درجـــات مجمـــ
بأبعـــاده  اإلشـــراف التربـــوي التطـــّوريفـــي  الحــاملين لدرجـــة البكـــالوريوس والحـــاملين لـــدرجات الدراســـات العليـــا

 .به والقبول الصفري الفرض تحقق إلى هذا يشيرو  ودرجته الكلية
ا بالنسـبة للحـاملين لدرجـة عدد الحاملين لدرجة الدراسات العليا قليل جدً  أن إلى ذلك ةالباحث عزووت

 ي مـــارسممـــا أدى إلـــى عـــدم وضـــوح الفـــروق بشـــكل جيـــد، كمـــا أن اإلشـــراف التربـــوي التطـــّوري  البكـــالوريوس
 الطرفين من حملة الشهادات دون أي تأثير للدرجة العلمية. علىبدرجة متساوية 

، وكـذلك (2016نتائجها تبًعا للمؤهل األكاديمي مع نتـائج دراسـة الكلبـاني ) وتتفق هذه الدراسة في
 (.2014البابطين ) دراسة

 ≥ الفرض الرابع وينص على أنه "ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ) -
( بين متوسط استجابة عينة الدراسة )المعلمين( لتقديرهم لتطبيق المشرفين التربويين 0.05

 لتخصص".الإلشراف التربوي التطّوري في مدارس "الونروا" في محافظات غزة تأعزى لمتغير 
 المعلمــــين ذوي لمقارنــــة بــــين متوســــط درجــــاتبا ةالباحثــــ تللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذا الفــــرض قامــــ

( فـي 201)ن=  المعلمـين ذوي التخصصـات اإلنسـانية( ومتوسط درجـات 131= )نالتخصصات العلمية 
ـــين  اإلشـــراف التربـــوي التطـــّوريدرجـــاتهم علـــى مقيـــاس  موضـــوع الدراســـة باســـتخدام اختبـــار )ت( للفـــروق ب

 متوسطات درجات عينتين مستقلتين، والجدول التالي يبين ذلك:
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)ذوي التخصصات العلمية  معلمي مدارس األونروا درجات اتاختبار )ت( للفروق بين متوسط :(5.25جدول )
 التطّوري التربوي اإلشراففي  والتخصصات اإلنسانية(

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير أبعاد الشراف التطّوري

 الشراف التربوي
 التطّوري المباشر

 10.676 66.88 تخصص علمي
 دالة إحصائياً غير  1.64

 9.860 68.82 تخصص إنساني
 الشراف التربوي
 التطّوري التشاركي

 10.467 69.18 تخصص علمي
 غير دالة إحصائياً  0.708

 9.318 70.00 تخصص إنساني
 الشراف التربوي

 التطّوري غير المباشر
 8.801 70.88 تخصص علمي

 غير دالة إحصائياً  0.878
 7.723 71.75 تخصص إنساني

 الدرجة الكلية
 لإلشراف التطّوري

 25.590 68.97 تخصص علمي
 غير دالة إحصائياً  1.277

 23.727 70.18 تخصص إنساني
 2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05( عند مستوى داللة 330قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 

ــــة  ــــين مــــن الجــــدول الســــابق أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات دالل ــــين متوســــطي درجــــات يتب إحصــــائية، ب
بأبعــاده  اإلشــراف التربــوي التطــّوريفــي  التخصصــات العلميــة وذوي التخصصــات اإلنســانية ذويوعتي مجمــ

 .به والقبول الصفري الفرض تحقق إلى هذا يشيرو  ودرجته الكلية
لـنفس  جميـع المعلمـين تلقّـوا نفـس البـرامج التدريبيـة الحديثـة ويخضـعون أن إلـى ذلك ةالباحث عزووت

 .ا على جميع أفراد الدراسة من المعلمينبرامج اإلشراف الحديثة، األمر الذي انعكس ايجابيً 
 .(2018وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شلش )

 )ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة الفرض الخامس وينص على أنه " -
تطبيق المشرفين التربويين ل تقديرهمبين متوسط استجابة عينة الدراسة )المعلمين( ل ( 0.05 ≥

 ."لإلشراف التربوي التطّوري في مدارس "الونروا" في محافظات غزة تأعزى لمتغير سنوات الخبرة
 5)أقـل مـن بمسـتوياته الـثالث  سـنوات الخبـرة متغيـر أثـر الختبـارتم إجراء تحليل التباين األحـادي 

ألفــراد عينــة الدراســة )المعلمــين( لتقــديرهم ســنوات(  10أكثــر مــن  ،ســنوات 10أقــل مــن  -5نوات، مــن ســ
وتـــم ، التربـــويين لإلشـــراف التربـــوي التطـــّوري فـــي مـــدارس األونـــروا فـــي قطـــاع غـــزة لمـــدى تطبيـــق المشـــرفين

ولــذلك لجــأت اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي إلن متغيــر ســنوات الخبــرة يتكــون مــن أكثــر مــن مســتويين، 
 ".Fالباحثة الختبار "
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 اإلشراففي  معلمي مدارس األونروادرجات  اتمتوسط يبين نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن: (5.26جدول )
 لسنوات الخبرة اتبعً  التطّوري التربوي

 مجموع مصدر التباين أبعاد الشراف التطّوري
 المربعات

درجات 
 df الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 الشراف التربوي
 التطّوري المباشر

 223.211 2 446.422 بين المجموعات
دالة  4.837

 إحصائياً 
 46.144 329 15181.467 داخل المجموعات

  331 15627.885 المجموع

 الشراف التربوي
 التشاركي التطّوري

 113.157 2 226.314 بين المجموعات
2.126 

دالة غير 
 إحصائياً 

 53.227 329 17511.566 داخل المجموعات
  331 17737.880 المجموع

 الشراف التربوي
 المباشرغير التطّوري 

 11.140 2 22.280 بين المجموعات
0.197 

غير دالة 
 إحصائياً 

 56.672 329 18645.151 داخل المجموعات
  331 18667.431 المجموع

 الدرجة الكلية
التربوي لإلشراف 

 التطّوري

 685.653 2 1371.306 بين المجموعات
2.551 

غير دالة 
 إحصائياً 

 268.804 329 88436.368 داخل المجموعات
  331 89807.675 المجموع

 4.605= 0.01، وعند مستوى داللة 2.9957= 0.05( عند مستوى داللة 229، 2قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح=
لكــل مــن بعــدي اإلشــراف التربــوي  " الجدوليــةFقيمــة " <" المحســوبة Fقيمــة " يتبــين مــن الجــدول أن

" ليســت F" وعليــه فــإن قيمــة ،التطــّوري التشــاركي واإلشــراف التربــوي التّطــوري غيــر المباشــر والدرجــة الكليــة
غير المباشر  التربوي التّطوريلكل من بعدي اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي واإلشراف  إحصائية دالة

أفراد عينة الدراسة بين متوسطي درجات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، وهذا يعني أنهوالدرجة الكلية
 تحقـق إلـى هذا يشيرا لسنوات الخبرة و تبعً  بأبعاده ودرجته الكلية اإلشراف التربوي التطّوريفي  )المعلمين(

" الجدوليـة لبعـد اإلشـراف التربـوي Fقيمة " <" المحسوبة Fنجد أن قيمة " ، بينمابه والقبول الصفري الفرض
التطـــوري المباشـــر، وهـــذا يعنـــي أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات أفـــراد عينـــة 

ــالدراســة )المعلمــين( فــي اإلشــراف التربــوي التطــوّ  وهــذا يشــير إلــى رفــض ا لســنوات الخبــرة، ري المباشــر تبًع
أي أن جميـــع المعلمــين علــى اتفــاق وعلـــى فيــه لقبــول الفــرض البــديل،  نلجـــأصــفري األمــر الــذي الفــرض ال

 التشــاركي وغيــر المباشــر مســتوى واحــد بــرأيهم فــي ممارســة المشــرفين التربــويين لإلشــراف التربــوي التطــّوري
بينما يختلفون برأيهم حول ممارسة المشرفين التربـويين لإلشـراف  ثير لسنوات خبرتهم في هذا المقام،دون تأ

 وهــذا يعنــي أن المعلمــين ذوي الخبــرة علــى قــدر جيــد مــن ري المباشــر تبًعــا لســنوات الخبــرة،التربــوي التطــوّ 
ـــة أهميـــة خبـــرة لإلشـــرافين التشـــاركي وغيـــر المباشـــر، وهـــ لممارســـة المشـــرفين فهمهـــم ذا يعكـــس بصـــورة جلّي

علــى قــدير ذلــك النــوع مــن اإلشــراف، بينمــا المعلمــين ذوي ســنوات الخبــرة القليلــة غيــر قــادرين المعلمــين فــي ت
 تقدير ممارسة المشرفين لإلشراف المباشر.
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للمنطقة التعليمية تم استخدام اختبار تبعًا  اإلشراف التطّوريفي ولمعرفة مصدر واتجاه الفروق 
 ح في الجدول اآلتي:، الموضScheffe’ Test)شيفيه( للمقارنات البعدية 

 سنوات الخبرةل ابعً ت التطّوري التربوي اإلشرافالفروق في  مصدرنتائج اختبار شيفيه للكشف عن  :(5.27جدول )
 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة البعد

 الشراف التطّوري المباشر
  1.99 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 *3.02 1.01 سنوات 10من أكثر 
( أن مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين األحادي في بعد 5.27يتضح من نتائج الجدول )

، وأكثر من 10 -5سنوات الخبرة من ( كانت بين 5.26اإلشراف التربوي التطّوري المباشر في الجدول )
، ( ≤ 0.05)، حيث يتبين من خالل فحص الفروق أن مقدار الفروق دالة إحصائيا عند سنوات 10

( في الجدول Scheffe Post Hoc Testوتستكمل نتيجة اختبار )شيفية( للمقارنات البعدية )
(Homogeneous Subsets.لتوضيح اتجاه الفروق ) 

سنوات الخبرة ا لمتغير المباشر تبعً ولتوضيح اتجاه الفروق في بعد اإلشراف التربوي التطّوري 
استعانت الباحثة بجداول المجموعات الفرعية المتجانسة  سنوات( 10سنوات وأكثر من  10 -5)
(Homogeneous Subsets.) 

 سنوات الخبرة اتبعً اإلشراف التربوي التطّوري المباشر نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في ( 5.28جدول )
 Subset for alpha = 0.05 الخبرةسنوات 

 69.54 سنوات 10 -5
 70.57 سنوات 10أكثر من 

( أن الفروق لصالح 5.27يتبين من نتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق المبينة في الجدول )
 .سنوات 10لخبرة أكثر من اسنوات 

في اإلشراف  سنوات 10أكثر من سنوات الخبرة وترى الباحثة من خالل النتائج السابقة أن تفوق 
أمر طبيعي يعكس أهمية خبرة المدرسين في  سنوات 5سنوات الخبرة أقل من التربوي المباشر على 

 ري المبالشر.إدراكهم لممارسة المشرفين التربويين لعملهم في ممارسة اإلشراف التربوي التطوّ 
(، بينمـــا 2016دراســـة الكلبـــاني )(، وكـــذلك 2018واتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة شـــلش )

 (.2012(، ودراسة اللوح )2014البابطين ) تختلف نتائجها مع دراسة
 خالصة النتائج:

ّوري بأساليبه الثالثة اإلشراف التربوي التطدرجة تطبيق خلصت نتائج الدراسة بشكل عام إلى أن 
في محافظات غزة  )األونروا( في مدارس وكالة الغوث الدوليةوغير المباشر(  ،التشاركي)المباشر، 

دون أن يكون لهذا اإلشراف بمسماه المتداول )التطّوري( أي وجود في أدبيات القيادات التربوية  مرتفعة،
 الدراسة: نتائجفي مدارس األونروا، وفيما يلي أهم 

بعد اإلشراف "وهي في أبعاده الثالثة  رياإلشراف التربوي التطوّ  األوزان النسبية لدرجة تطبيقأن  -1
التربوي التطّوري المباشر وبعد اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي وبعد اإلشراف التربوي التطّوري غير 
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تطبيق اإلشراف التربوي  درجة ، مما يشير إلى أنمرتفعةتقع عند مستويات  وكذلك الدرجة الكلية "المباشر
 .(نروااألو ) وكالة الغوث الدولية في مدارسمرتفعة ري التطوّ 

بين متوسط استجابات عينة  (= 0.05)إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللة عدم وجود فروق -2
عد اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر منطقة التعليمية إزاء ب  الالدراسة )المعلمين( ت عزى لمتغير 

 شراف التربوي التطّوري بشكل عام.والدرجة الكلية لإل
بين متوسط استجابات عينة الدراسة  (= 0.05)إحصائية عند مستوى داللة  داللةذات وجود فروق  -3

ري شراف التربوي التطوّ ري المباشر واإلعدي اإلشراف التربوي التطوّ ت عزى لمتغير المنطقة التعليمية في ب  
ري التربوي التطوّ عد اإلشراف مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين األحادي في ب  التشاركي، وكانت 

عد اإلشراف التربوي في ب   تينيبين منطقتي غزة ورفح التعليم واإلشراف التربوي التطّوري التشاركي المباشر
عد اإلشراف وكانت بين مناطق الشمال والوسطى، وغزة والوسطى، والوسطى ورفح في ب   ،ري المباشرالتطوّ 

اإلشراف التربوي عد ة في ب  يالح منطقة رفح التعليملصالفروق اتجاه  وكان التربوي التطّوري التشاركي،
بين منطقتي الشمال والوسطى لصالح منطقة الوسطى، وأن اتجاه الفروق اتجاه أن ري المباشر، و التطوّ 

الفروق بين منطقتي غزة والوسطى لصالح منطقة الوسطى أيضا، وأن اتجاه الفروق بين منطقتي الوسطى 
 .لتعليمية في اإلشراف التربوي التطّوري التشاركيورفح كانت لصالح منطقة رفح ا

درجات  ات، بين متوسط(= 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
 في جميع أبعاد مقياس اإلشراف التربوي التطّوري وكذلك الدرجة الكلية. الذكور واإلناثمجموعتي 

الحاملين ، بين متوسطي درجات (= 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -5
بأبعاده ودرجته  اإلشراف التربوي التطّوريفي  الدراسات العليا رجة البكالوريوس والحاملين لدرجاتلد

 .الكلية
تخصص ، بين متوسطي درجات (= 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -5

 .بأبعاده ودرجته الكلية اإلشراف التربوي التطّوريفي  وتخصص العلوم اإلنسانيةالعلوم األساسية 
أفراد عينة ، بين متوسطي درجات (= 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -6

 ا لسنوات الخبرة.تبعً  بأبعاده ودرجته الكلية اإلشراف التربوي التطّوريفي  الدراسة )المعلمين(
وكالة الغوث  السبأل المقترحة لتحسين استخدام الشراف التربوي التطّوري في مدارسما  -

 ؟(الونروا) الدولية
اإلشراف التربوي  استخدام تحسين ايمكن من خالله عتمد على نتائج الدراسةات تمقترحوضع ل

 .التطّوري نتبع الخطوات اآلتية
 :التحسين مقترحخطوات 
 تمهيد. -
 ومنطلقاته. التحسين مقترحفلسفة  -
 .التحسين مقترحأهداف  -
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 .التحسين مقترحمالمح  -
 .التحسين مقترحمتطلبات تنفيذ  -
 .التحسين مقترحالزمة لنجاح تطبيق التوصيات ال -
 تمهيد:

بوضع  وفي ضوء النظريات الحديثة لإلشراف التربوي على نتائج دراستها تقوم الباحثة بناءً 
، هامةات على منطلق مقترحيشتمل هذا الحيث ، التربوي التطّوري ير اإلشرافل تطو ب  س  حول  مقترحها

تنفيذ الصيغ التي يتضمنها في المجاالت الرئيسة للدراسة، وتوصيات يمكن أن تساعد في  مقترحمالمح الو 
 .مقترحالتوصيات العامة بشأن هذا ال المقترح، وكذلك
 ومنطلقاته: التحسين مقترحأولا: فلسفة 
عن المتغيرات والمستجدات  ، فضاًل اإلشراف التربويعلى فلسفة مستمدة من طبيعة المقترح يعتمد 

المقترح يقوم على فلسفة مؤداها أن هناك ضرورة قصوى ، لذا فإن في اإلشراف التربوي العالمية والمحلية
في تالحقة رات السريعة والم، والتي أفرزتها التغيّ أنواع أخرى من اإلشراف التربويلتفعيل وتحديث وتطوير 

رات السريعة والمتالحقة والعوامل المؤثرة ، وذلك دون إغفال لطبيعة المشهد الحالي والتغيّ المجال التربوي
ات والمرتكزات التي تمت يستند على مجموعة من المنطلق مقترح، وبالتالي فإن هذا الالنظام التعليميفي 

زات في العديد من صيغ هذه المنطلقات والمرتكتأن  ةالباحث ت، واستطاعالحالي، ومقارنتها بالواقع بلورتها
 :النقاط التالية

الت السريعة والمتالحقة، وهذه تحديات أفرزتها المستجدات والتحوّ  تواجهها عملية اإلشراف التربويأن  -1
 .يحتاج إلى جهد كبير ا، وتجعل مواجهتها أمرً العملية التربوية برمتهاالتحديات تفرض نفسها على 

عن اآلخر، فقد يكون  متداخلة ومتشابكة وال يعمل كل منها بصورة منفصلة التربويةتحديات الأن  -2
 .آخر ال يقل عنه أهمية أو نتيجة في ظهور تحد   االتحدي سببً 

، وفي للعصر الحالي رات التربويةالمتغيّ فرضها تأن تواجه التحديات التي  القطاعات التربويةعلى  -3
 .العملية التربويةر مثل قاعدة لتقدم وتطوّ يباعتباره  اإلشرافيالقطاع مقدمتها 

يمثل الصرح العلمي وقاعدة الهرم التعليمي، ومركز االهتمام الكبير من جانب  المدرسي أن التعليم -4
 ه المدرسة من تنمية مجتمعية تعليمية.سواء لما تقدمّ  ة والنامية على حد  الدول المتقدمّ 

رات الجديدة في بالتغيّ بد أن يتأثر  ا للنظام التعليمي الأساسيً  اي باعتباره نظامً التعليم المدرس أن -5
 تفاعل معها حتى تصل إلى أهدافها المنشودة.ي، لذلك البد أن اإلشراف التربوي

حجر الزاوية في أي إصالح أو تحديث أو تطوير منشود في التعليم  عتبراإلشراف التربوي ي  أن  -6
 .المشرف التربويترتفع بمكانة المدرسي، ومكانة المدرسة تسمو و 

، والمدارس الفلسطينية بحاجة ألن الحداثة التربويةيمر بفترة مهمة في عصر  اإلشراف التربويأن  -7
 .تواكب هذه الحداثة التربوية

 .اإلشراف التربوي يأتي في مقدمة التطورات التربويةأن إعداد وتطوير  -8
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المشرف وتحديث أدوار  اإلشراف التربوي، تفرض ضرورة تطوير ربوية الحديثةأن أغلب القضايا الت -9
 أحد مقومات العملية التربوية في التعليم المدرسي.ك التربوي

تتطلب المزيد من التحديث والتطوير في التدريس  م فيالمعلوجود العديد من المشكالت التي تواجه  -10
 .مجال اإلشراف التربوي

ر التكنولوجيا واالتصاالت والتقنيات واتساع مجاالتها يجعل من المهم مراجعة األدوار أن تطوّ  -11
 .راتالت والتطوّ واكبوا هذه التحوّ هم ليئجديدة لتفعيل أدا مقترحات، وطرح لمشرفين التربويينلالحالية 

 :التطّوري التربوي تحسين الشراف مقترحثانياا: أهداف 
على منظومة التعليم المدرسي ككل،  اينعكس إيجابً  المشرف التربويمن أن تطوير دور  اانطالقً 

إلى استراتيجيات وخبرات وأفكار وأدوار  واحتياجه المجال التربويوباالعتماد على التحديات التي يفرضها 
المقترح في العديد نه يمكن تحديد أهداف إمقترح ومنطلقاته، فال، وفي ضوء فلسفة التربويللمشرف جديدة 
 مور التالية:من األ
برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية  التعاون مع أصحاب القرار والمسئولين في  -1

ين التربوي ينللمشرف وورش عملوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في إعداد برامج تدريب و  "األونروا"
 .ريفي مجال اإلشراف التطوّ  الجدد

، وتقديم مجموعة المشرف التربويالقيام بوضع القواعد األساسية والخطوط العريضة لتطوير دور  -2
 .بنموه المهنيتوصيات يمكن من خاللها االرتقاء 

 والقضايا التي تواجه.ب على المشكالت من خالل التغلّ  للمشرف التربويتفعيل األداء الوظيفي  -3
التي  التحديات التربويةبما يتناسب مع  المشرف التربويالت  في دور استحداث تعديالت وتحوّ  -4

رات التي تضع التربويين أمام تحدي تحسين جودة التعليم المدرسي، في العديد من التغيّ  هايفرض
لتطوير نظم التعليم  متقدمة اآفاقً لعملية نحو رؤى جديدة تفتح ة التي تنحو باظل الخيارات المتنوعّ 

 ة.يالمدرسي من أجل تحسين العملية التعليم
 التحسين: مقترحثالثاا: مالمح 

بالدراسة والتحليل لألدبيات التربوية المتعلقة بموضوع الدراسة، وبعد الدراسة  ةبعد قيام الباحث
، والمشرفين عند المعلمين بشكل خاصري لإلشراف التربوي بشكل عام واإلشراف التربوي التطوّ المتعمقة 

ركيزة المنظومة عتبر التي ت  و المحلية والعالمية  اإلشراف التربويإضافة إلى االعتبارات المرتبطة بطبيعة 
لم ، فالمعلمين في محافظات قطاع غزة، وباالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية التي طبقت على التربوية

، وذلك لتسارع وتيرة الحياة عالم التطّور التربويلضمان الدخول إلى  اكافي ةاإلشراف بصورته التقليديعد ي
، وسرعان ما طّور دائمتفي حالة  من المعارف والمعلومات المكتسبة م العلمي الذي يجعل الكثيروالتقدّ 

 .لعولمة الحادثة في هذا العصراتصبح غير مالئمة لمواكبة 
رات مواكبة تطوّ ف على تجارب وخبرات العديد من الدول التي نجحت في ومن خالل التعرّ 

اإلجراءات التي يجب متابعتها أن أهم الباحثة رى تليم، ، وتنمية مواردها البشرية من خالل التعالتربية
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، من خالل التركيز على بناء في نظام اإلشراف التربوي، تكمن في إصالحات تربوية حداثةمواكبة الل
، وتنمية ا المعاصرةوتغيراته ر التربيةتطوّ ف مع ، والتكيّ لمشرف التربوي والمعلم على حد سواءاقدرات 

إلى  مفاهيم والتوجهات التربوية وصواًل الذات والقدرات الشخصية، األمر الذي يستوجب تغيير بعض ال
 .إشرافي تربويأفضل نظام 

التربوي بشكل عام  عملية اإلشرافالعديد من األمور الهامة لتطوير  تطرح ةلذلك فإن الباحث
في المدارس ويمكن توضيحها  ونوالمعلم يمكن إحداثها كي يستفيد منها المشرفون والتطّوري بشكل خاص

 في اآلتي:
 .عن طريق ورش تدريبية يقوم بها المشرفون التربويون تنمية التفكير التجريدي لدى المعلمين -1
 .لترسيخ استراتيجيات اإلشراف التربوي التطّوري للمشرفين التربويين وعقد ورش عمل إعداد برامج  -2

 التحسين مقترح: متطلبات تنفيذ رابعاا
إلجراءات ومتطلبات عملية  اباإلعداد والتهيئة لتطبيقه تبعً  المقترح يحقق أهدافه إذا قمنان إ

وتنظيمية وقانونية وفنية، تعمل على تسهيل عملية تنفيذه، كذلك ال بد من مراعاة العديد من المتطلبات 
 والضوابط الالزمة لتحقيقه، ويمكن توضيح أهم الضوابط والمتطلبات في األتي:

باعتبارها الجهة المسئولة  روادائرة التربية والتعليم في األونإلى  التحسين مقترحالعمل على تقديم  -1
عطاء للالجئينعن التعليم المدرسي   فيه. رأيها، وذلك لدراسته وا 

ح خطوات التنفيذ وتهيئة مقترح، فإن األمر يتطلب وضع خطة إجرائية توضّ العندما يتم قبول  -2
 الظروف المناسبة لتطبيقه.

عن  ون مسئواًل لين التربويين يكن من الخبراء والقيادات والمسئو العمل على تكوين فريق عمل مكوّ  -3
المقترح، واتخاذ ما يلزم لتطبيقه، ونجاح مهمة هذا الفريق يعتمد باألساس على حسن متابعة تنفيذ 

 اختيار أعضائه، وكذلك يجب أن يتوفر فيهم بعض الصفات التالية:
  الخاص في قطاع غزة.تمتع الفريق بالمهارة والكفاءة والدقة والمعرفة التامة بواقع التعليم المدرسي 
 .تحديد األدوار وتوزيع المهام بدقة، بحيث يعرف كل شخص مهامه ودوره 
  والظروف المستجدة على  اإلشراف التربويالعمل على التطوير والتحديث بما يتناسب مع تحديات

 النظام التربوي والتعليمي.
  وى في العمل ومرونة عالية تباع أسلوب رفيع المستاعمل الفريق على إدارة نفسه بكفاءة عالية و

 تدفق المعرفي للمعلومات.الفي 
ووزارة التربية والتعليم  )األونروا( بين وكالة الغوث الدوليةستراتيجية التعاون االعمل ضمن  -4

ز هذا ، على أن يركّ الفلسطينية وكذلك التعاون بين المناطق الخمس التابعة لوكالة الغوث الدولية
 وماتي والمعرفي.التعاون في التبادل المعل

 .تربوية إلى الخارجفي مهمات  ينشرفع في إيفاد المالتوسّ  -5
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 لكترونية الحديثة.إللالستفادة من المكتبات الرقمية وا ينملمعلّ لتوفير الفرصة  -6
 مقترح.المستمر إلجراءات وصيغ ال تكوين فريق عمل متعاون لكي يقوم بعملية التقويم -7

 خامساا: انموذج مقترح التحسين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 توصيات الدراسة:
 وصي بما يلي:ت ةمن نتائج, فإن الباحثلت إليه الدراسة ء ما توصّ وفي ضو 

 التي اقترحته الباحثة اإلشراف التربوي تحسينسبل  مقترحل دائرة التربية والتعليم في األونروا دراسة -1
، وتهيئة السياسات واإلجراءات التي تكفل تطبيقه من خالل القيام بمشروع تطوير وتبنيه إن أمكن ذلك

دراجها ضمن استراتيجياته.التعليم من   مدخالته وعملياته وا 
ر القدرات واإلبداعات يلتحر  في اإلشراف التربوي لمفاهيم جديدة دائرة التربية والتعليم في األونرواي تبنّ  -2

 ية.المستقبل ربيةتالفي المدارس نحو المشاركة الفاعلة لتنفيذ أهداف 
من الرؤى  هاقنطالباتتميز  بحيثتوجيه البرامج واألنشطة المدرسية التعليمية والمقررات التربوية  -3

البرامج على تطوير دور كل من المشرف الوطنية والعالمية للقرن الحادي والعشرين، ويجب أن تعمل هذه 
 في العملية التعليمية. والمعلم

 ا، ويكون قادرً معلمينالحديثة والجديدة لل واستراتيجيات اإلشرافلطرق  امصدرً  المشرف يكونيجب أن  -4
 إلى مصادر المعرفة المفيدة. المعلمينرشاد إعلى 

المشرفين التربويين الكتساب كل ما هو جديد في مجال اإلشراف الفرصة لتبادل الخبرات بين  إتاحة -5
 .التربوي

 مقترح تحسين الشراف التربوي التطّوري

 تطوير التفكير التجريدي
 لدى المعلم

تطوير أساليب الشراف 
 ريالتربوي التطوّ 

 غير مباشر تشاركي مباشر مرتفع متوسط منخفض



 145 

 

وعمليات اإلشراف التقليدية واالمتداد نحو أنواع وأساليب غير تقليدية في مجال  ب الروتينتجنّ  -6
 .اإلشراف

بين المناطق التعليمية واإلدارات التربوية وتعزيز ثقافة التبادل المعلوماتي االتصال والتواصل الجيد  -7
 .في مجال اإلشراف

 .ى كل جديد في مجال اإلشرافوخاصة الجامعات لالطالع علدور المؤسسات التربوية تفعيل  -8
 مقترحةدراسات 

 :مثل التطّوري تطوير اإلشراف التربويالتي يمكن أن تسهم في تحقيق  العناوينالعديد من  ةقترح الباحثت
 .العولمةفي مدارس التعليم العام في فلسطين في ضوء  اإلشراف التربوي التطوّريواقع  -1
رة التربية بين مدارس وكالة الغوث الدولية ومدارس وزا ريالتطوّ اإلشراف التربوي المقارنة بين واقع  -2

 .والتعليم في فلسطين
 .مدارسهم في ظل األعباء المدرسيةفي  اإلشراف التربوي التطّوريلواقع  المعلمينل تقبّ مدى  -3
 دور اإلشراف التربوي التطّوري في تنمية التفكير التجريدي للمعلمين. -4
 اإلشراف التربوي التطّوري في دول العالم الثالث والدول المتقّدمة "دراسة بحثية". المقارنة بين واقع -5
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا: المصادر

 القرآن الكريم -
 الحديث الشريف -

 ثانياا: المراجع 
 :المراجع العربية -

"، مؤسسة حمادة للدراسات الشراف التربوي: أنماط وأساليب(. "2002) اإلبراهيم، عدنان بدري
 الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، األردن.

"، دار الثقافة، الشراف التربوي(. "2003إبراهيم، مروان عبد المجيد، واألسدي، سعيد جاسم )
 ، األردن.انعمّ 

للمشرفين التربويين بمدارس وزارة التربية تطوير النمو المهني (. "2012أبو الجديان، زكريا )
"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة والتعليم ووكالة الغوث الدولية في ضوء التجارب العالمية

 اإلسالمية، غزة، فلسطين. 
دراسة القائد التربوي الميداني في تفعيل الشراف التطويري (. "2017أبو حسين، أسعد )

"، مجلة البحث العلمي سة تطبيقية على عينة من مدارس التعليم الهلي بالرياضبالمدارس الهلية: درا
 ، الرياض، السعودية.18في التربية، ع

مدى فاعلية برنامج المدارس المتميزة في تحسين (. "2007أبو سلطان، عبد النبي وآخرون )
بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الجودة في التعليم في التعليم العام بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة, 

الفلسطينية بغزة في الفترة من  ات"، بالجامعز(الثالث, بعنوان: الجودة في التعليم الفلسطيني )مدخل للتميّ 
 ، فلسطين.اكتوبر، غزة 31 -30

"، دار الكتاب المرجع في الشراف التربوي والعملية الشرافية(. "2006أبو عابد، محمود محمد )
 بد، األردن.الثقافي، إر 

، دار النشر 1"، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. "1998أبو عالم، رجاء محمود )
 .، مصرالقاهرة للجامعات

دراسة لبعض أنماط الشراف التربوي الحديثة كما (. "2017األبيض، عادل عبد المعطي )
، جامعة محمد بن سعود 9لعلوم التربوية، ع"، مجلة ايدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 .، الرياض، السعودية168 -103اإلسالمية، ص
، الجامعة اإلسالمية، 4"، طالبحث التربوي وعناصره: مناهجه وأدواته(. "2002األغا، إحسان )

 .، فلسطينغزة
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يم الشراف التربوي ودوره في فعالية المعلم في مرحلة التعل(. "2008األغا، صهيب كمال )
"، مجلة جامعة الزهر، سلسلة العلوم الساسي العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

 ، غزة، فلسطين.188 -145، ص ص 1، ع10االنسانية، مج
"، دار الدارة المدرسية: البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر" (2000عبد الصمد ) األغبري،
 .، لبنانالنهضة، بيروت

 .، القاهرة، مصر، عالم الكتب، الطبعة الثانية"الشراف التربوي" (.1976)األفندى، محمد حامد 
النماط القيادية ومدى فعاليتها للمشرقين التربويين في الدارة " .(2001آل ناجي، محمد )

 -177، ص ص 20، مجلة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، ع"العامة للتعليم بمنطقة عسير
 .، دولة قطر209

"، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الشراف التربوي(. "2013أمر اهلل، سهام محمد )
 القاهرة، مصر.

المعوقات التي تحد من فاعلية الممارسات (. "2005البابطين، عبد الرحمن بن عبد الوهاب )
، ص ص 50لتربية، الزقازيق، ع، مجلة كلية ا"الشرافية كما يراها المشرفون التربويون بمدينة الرياض

 .، الرياض، السعودية258 -223
درجة ممارسة المشرفين التربويين لساليب (. "2014البابطين، عبـد الرحمن بن عبد الوهاب )

 .الرياض ،159 -135، ص ص 1، ع26"، مجلة العلوم التربوية، مجالتربوي التطّوري بمدينة الرياض
"، الطبعة اتجاهات حديثة في الشراف التربوي(. "2004)البابطين، عبدالعزيز عبدالوهاب 

 .، السعوديةاألولى، مكتبة العبيكان، الرياض
من وجهة  واقع ممارسة المشرفات التربويات لإلشراف البداعي(. "2009باداود، سحر سعيد)
 القرى، السعودية.، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم "نظر معلمات المرحلة الثانوية

، دار الفكر "تطبيقات ومفاهيم في الشراف التربوي(. "2001البدري، طارق عبد الحميد )
 ان، األردن.للطباعة والنشر والتوزيع، عمّ 

برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية، 
http://educ.unrwa.ps/Ar/EDC/Training.aspx. 

، رسالة ماجستير منشورة، "تقييم التفتيش البتدائي في العراق" (.1967) البزاز، حكمت عبد اهلل
 .، بغداد، العراقجامعة بغداد، مطبعة اإلرشاد

الدارة (. "2013البستان، أحمد عبد الباقي، وعبد الجواد، عبد اهلل السيد، وبولس وصفي عزيز )
 .، األردن، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، عّمان3"، طاف التربوي: النظرية, البحث, الممارسةوالشر 

الشراف التربوي ودوره في تطوير الكفايات التدريسية للمعلمين (. "2018بليل، عفاف )
، مجلة الجامع في الدراسات 8"، عدراسة ميدانية  ببعض المدارس البتدائية -بالمدرسة البتدائية

 النفسية والعلوم التربوية، سطيف، الجزائر.

http://educ.unrwa.ps/Ar/EDC/Training.aspx
http://educ.unrwa.ps/Ar/EDC/Training.aspx
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الدور المهني للمشرف التربوي ومدى ممارسته له من وجهة نظر (. "2003البنا، محمد )
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، "المعلمين في مدارس محافظة غزة

 فلسطين.
"، رئاسة الوكالة، عّمان، استراتيجية إصالح التعليم في الونروا(. "2015بونتيفراكت، كارولين )

 األردن.
( 2) 27(. مجلة جامعة النجاح لألبحاث ) العلوم اإلنسانية( المجلد 2006الترتوري والقضاة )

 .، نابلس، فلسطين2013
درجة ممارسة (. "2017الجرايدة، محمد سليمان مفضي والبوسعيدي، حمد بن حمود بن حمد )

، "مشرفين التربويين لساليب الشراف البداعية في ولية السيب بمحافظة مسقط في سلطنة عأمانال
  ، أيلول، مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث، المعهد الدولي للدراسة والبحث، بريطانيا.9، ع3مج

الثانوي  واقع الشراف التربوي في مدارس التعليم(. "2008الجرجاوي، زياد والنخالة، سمية )
 ، فلسطين."الحكومي في محافظات غزة

واقع ممارسة مشرفات اللغة العربية لبعض (. "2009الحارثي، رسماء بنت عايض علي )
"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم أساليب الشراف التربوي في ضوء معايير الجودة

 القرى، مكة المكرمة، السعودية.
، مكتب "التوجيه والشراف التربوي في دول الخليج العربي" (.1997)راهيم الحبيب، فهد إب

 .، الرياض، السعوديةالتربية العربي لدول الخليج
"، ورقة عمل مقدمة في اليوم مشكالت الشراف التربوي في فلسطين(. "1998حرب، سلمان )

البحوث والدراسات التربوية  الواقع والطموح"، جمعية"الدراسي حول اإلدارة التربوية في فلسطين: 
 .فلسطين غزة،، نوفمبر 12الفلسطينية )بيرسا(، الخميس، 

"، دار المناهج للنشر الشراف التربوي واقعة وآفاقه المستقبيلة(. "2006الحريري، رافدة )
 .، األردنانوالتوزيع، عمّ 

سات تربوية، "، مجلة دراأهمية المشرف التربوي في النظام التعليمي(. "1985حسن، علي )
 ، اإلمارات العربية المتحدة.3السنة السابعة، ع

اتجاهات حديثة في . "(2006)وعوض اهلل، عوض اهلل سليمان  ;حسين، سالمة عبد العظيم
 .، األردنانعمّ  "، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،الشراف التربوي

الترية الحديثة، الدار السعودية  "، سلسلةتقييم وتوجيه التدريس(. "1984حمدان، محمد زياد )
 ، جدة، السعودية.15للنشر والتوزيع، مج

، دار قنديل للطباعة 1، طبعة"الشراف التربوي(. "2003الخطيب، إبراهيم والخطيب، أمل )
 ان ، األردن.والتوزيع، عمّ 
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 الدارة والشراف التربوي اتجاهات" (.1987)الخطيب، رداح والخطيب أحمد والفرح، وجيه 
 .السعودية الرياض،، ، الطبعة الثانية، مطابع الفرزدق"حديثة

التربوي اتجاهات  الدارة والشراف(. "2001الخطيب، رداح والخطيب أحمد والفرح، وجيه )
 .، األردن"، الطبعة الثالثة، دار األمل، عّمانحديثة

اللكتروني على الطلبة تصور مقترح لتطبيق الشراف (. "2014خلف اهلل، محمود إبراهيم )
(، ص 2)18، جامعة األقصى، مجلة جامعة األقصى، سلسلة العلوم اإلنسانية، "المعلمين بكلية التربية

 ، غزة، فلسطين.315 -287ص 
أثر تطبيق الشراف الّتربوي الّتطّوري في تحسين الممارسات (. "2014خنيصر، ماري تريز )

 رة، الجامعة اللبنانية، لبنان."، رسالة ماجستير غير منشو الّتدريسّية
"، موقع دنيا الوطن الشراف التطويري ودوره في إطالق طاقات المعلم(. "2018داود، ربى )

على الشبكة العنكبوتية، 
(https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/09/09/472547.html تاريخ النشر ،)
 ، فلسطين.2018/ 9/ 9

 (. وزارة التربية والتعليم العالي، رام اهلل، فلسطين.2007التربوي ) دائرة اإلشراف والتأهيل
درجة ممارسة المشرفين التربويين لسلوك الشراف التشاركي (. "2013الدجاني، لينا مصطفى )

"، رسالة مجاستير غير في محافظة العاصمة عمان وعالقته بمستوى فعالية المعلمين من وجهة نظرهم
ان، خصص اإلدارة والقيادة التربوية، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، عمّ منشورة في التربية ت

 .األردن
"، معهد الشراف التربوي: ماهيته وبعض أساليبه(. "1988دقاق، نهى والحاج خليل، محمد )ال

 ان، األردن.التربية التابع لألنروا اليونسكو، عمّ 
"، مركز ديبونو يثة في الدارة التربوية والمدرسيةالتجاهات الحد(. "2013الدليمي، طارق )

 .العراق بغداد، ،1، مج1لتعليم التفكير، ط
، ان، مطابع الجامعة األردنية، عمّ "الشراف التربوي, مفاهيم وآفاق(. "2003دواني، كمال )

 .األردن
(. 2001)الدويك، تيسير، وياسين، حسين، وعدس، محمد عبد الرحيم، والدويك، محمد فهمي 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عّمان، 2"، طأسس الدارة التربوية والمدرسية والشراف التربوي"
 األردن.

منظومة الشراف التربوي وواتعكاساتها على فعالية المعلم في مرحلة (. "2006الروبي، عماد )
، رسالة ماجستير غير منشورة، "غزة التعليم الساسي العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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الشراف التربوي في (. "2010ريان، محمد هاشم، وبلقيس، أحمد محمد، واألقطش، يحيى سالم )
 ، عّمان، األردن.1"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طمجال التربية السالمية

"، دار كنوز المعرفة العلمية الرشاد والشراف في العملية التربوية(. "2008زايد، عطاف علي )
 للنشر والتوزيع، جامعة طنطا، مصر.

تصورات المعلمين للنمط الشرافي الفّعال في مدارس محافظة إربد (. "1994الزعبي، فتحي )
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن."نحو دور المشرف التربوي

اقع تطبيق أساليب الشراف التربوي من قبل مشرفي "و .(2008ي، عبد اهلل بن محمد )زكر 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية."الصفوف الولية في تعليم محافظة صبيا

"، مركز طارق للخدمات الجامعية، حديثة الشراف التربوي: اتجاهات(. "2002السعود، راتب )
 .األردن، انعمّ 

دور المشرف التربوي في تحسين أداء معلمي المواد " (.2001) السلمي، مبروك عبد اهلل علي
، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج "الجتماعية في المرحلة البتدائية بمحافظة جدة التعليمية

 ، السعودية.المكرمةمكة ، وطرق التدريس، شعبة اإلشراف التربوي، كلية التربية، جامعة أم القرى
فاعلية تطبيق الشراف التربوي التطوري التشاركي (. "2010شاهين، عبدالرحمن بن يوسف )

 "، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى،في تحسين الممارسات التدريسية لدى معلمي العلوم
 السعودية.

ف التربوي التطّوري في تحسين أثر استخدام الشرا(. "2005الشديفات، محمد والقادري، أسعد )
"، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم في محافظة المفرق

 .، السعودية، يناير1واالجتماعية واإلنسانية، المجلد السابع عشر، ع
صحيفة قع مو "، واقع الشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم(. "2014الشقيرات، جميل )

/ 28تاريخ النشر  ،(http://alrai.com/article/683249.htmlعلى الشبكة العنكبوتية ) الرأي األردنية
 .ان، األردنعمّ  ،2018/ 11

 ممارسات تحسين التطوري في التربوي الشراف استخدام دور" (.2018محمد ) شلش، باسم
 جامعة "، مجلةأنفسهم المعلمين نظر وجهة من والبيرة اهلل محافظة رام في المعلمين لدى التدريس
 أول، فلسطين. ، كانون26 ، ع9والنفسية، مج التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس

ة "، ورقالشراف اللكتروني: مفهومه, أهدافه, إجراءاته التطبيقية(. "2008الشمراني، محمد )
 عمل مقدمة في لقاء مديري إدارات اإلشراف التربوي المنعقد في محافظة اإلحساء، السعودية.

"، مكتبة الملك فهد الوطنية، الدمام، تجديد الشراف التربوي(. "2006الشهري، خالد محمد )
 السعودية.

http://alrai.com/article/683249.html
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تحسين دور المشرف التربوي في مدارس محافظة غزة في (. "2007صالح، نجوى فوزي )
، المؤتمر التربوي الثالث لكلية التربية بعنوان الجودة في التعليم الفلسطيني: مدخل "مفهوم الجودة ضوء
 .، فلسطيناكتوبر، الجامعة اإلسالمية، غزة 31 -30ز في الفترة من للتميّ 

"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، الشراف والتنظيم التربوي(. "2005سهى نونا ) صليوه،
 األردن.

دور أساليب الشراف التربوي في تطوير الداء المهني للمعلمين في (. "2007ام، محمد )صي
، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة"المدارس الثانوية في محافظة غزة

 .فلسطين
 الفرقان، األردن. "، دارالبداع في الشراف التربوي والدارة المدرسية(. "2014طافش، محمود )
 ان،عمّ ، ، دار البشير، الطبعة األولى"قضايا في الشراف التربوي" (.1988)طافش، محمود، 

 .األردن
"، دار الشراف التربوي: مفاهيمه, أهدافه, أسسه, أساليبه(. "2005الطعاني، حسن أحمد )
 .، األردنالشروق للنشر والتوزيع، عّمان

 .، األردندار الشروق، عّمان ،1"، طالدارة المدرسية الحديثة(. "2001عابدين، محمد )
، ورقة "مفهوم الشراف التربوي في ضوء التجاهات الحديثة(. "1998العاجز، فؤاد علي )
، كلية التربية، الجامعة الواقع والطموح :اإلدارة التربوية في فلسطين بعنوانمقدمة في اليوم الدراسي 
 .اإلسالمية، غزة، فلسطين

، مطبعة مقداد، غزة، 2"، طتطوير التعليم العام في قطاع غزة(. "2000العاجز، فؤاد علي )
 فلسطين.

، دار المسيرة للطباعة 1"، طتطبيقات في الشراف التربوي(. "2008عايش، أحمد جميل )
 والنشر، عّمان، األردن.

 ف التربوي، جدة، السعودية."، إدارة اإلشراالشراف التطويري(. "2009العبادي، عبد اهلل قايد )
، مؤسسة الوراق "الشراف التربوي: مفهومه وأساليه ووظائفه(. "2013عبد الحي، رمزي أحمد )

 ان، األردن.للنشر والتوزيع، عمّ 
"، مجلة المعلومات التربوية، السنة دليل المشرف التربوي(. "1998عبد المهدي، عبد النبي )

 عودية، السعودية.، وزارة المعارف الس16الرابعة، ع
الشراف التربوي: مفاهيمه وأساليبه دليل لتحسين (. "2002عبد الهادي جودت عزت )

 ان، األردن."، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، عمّ التدريس
"، األقالم الهادفة للنشر الشراف التربوي: مفاهيمه وأساليبه(. "2006عبد الهادي جودت عزت )

 األردن. ان،والتوزيع، عمّ 
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، دار الثقافة للنشر والتوزيع "،الشراف التربوي والدارة التعليمية(. "2010العبيدي، محمد جاسم )
 ، األردن.ّمانع

، دار المسيرة 1"، طعلم النفس المعرفي النظرية والتطبيق(. "2004العتوم، عدنان يوسف )
 .، األردنانللنشر والتوزيع والطباعة، عمّ 
الدارة (. "2013والعجرش، حيدر والجبوري، عارف والجبوري، مشرق )العرنوسي، ضياء 

 .األردن عّمان،، "، دار الرضوان للنشر والتوزيعوالشراف التربوي
 ، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن.1"، طالدارة التربوية المعاصر(. "2001عريفج، سامي )
دارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة "، اإلأنماط الشراف التربوي(. "2012عزازي، سلوى )

 المنورة، إدارة اإلشراف التربوي، السعودية.
، مكتبة "الشراف التربوي: نماذجه النظرية وتطبيقاته العملية(. "2005عطاري، عارف )

 الفالح، الكويت.
 ،"هاالدارة التعليمية والشراف التربوي أصولها وتطبيقات" (.2001)عطوي، جودت عزت 

 .، األردنالطبعة األولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة
 .األردنان، عمّ ، "، دار النشر والتوزيعالدارة والشراف التربوي(. "2006علي، كريم ناصر )
(. 2009وزيدان، رائد ) ;سنداوي، خالد أحمد ;أبو ريش، عالية كمال القاسم ;علّيان، سلمان صالح

 "، دار زهران للنشر، عّمان، األردن.بين النظرية والتطبيقالشراف التربوي "
"، الطبعة دليل الباحث إلى إعداد البحث العلمي(. "2012العمراني، عبد الغني محمد إسماعيل )

 .، اليمنالثانية، دار الكتاب الجامعي، صنعاء
 ، رسالة"دراسة تاريخية في تطور الشراف التربوي في الردن(. "1987العمري، شوكت )

 .، عّمان، األردنماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة األردنية
"، دار يافا الشراف التربوي ومشكالته )دراسة ميدانية تقويمية((. "2010العوران، إبراهيم )

 للنشر والتوزيع، عّمان، األردن.
إدارة  في المعلومات تكنولوجيا دور. "(2008)ثابت  والعاني وجيهة اهلل عبد صالحة عيسان،

 مان.ع   ، سلطنة1العدد ،12المجلد البصائر، "، مجلةالمعرفة
يادر السياسي، ب، ال"لشراف التربوي ومهامه في العملية التعليميةا(. "1987العيساوي، رحاب )

 ، دار الطباعة العربية، القدس، فلسطين.59 -50، ص ص 1مجلة الجماهير الفلسطينية، ع
، رسالة "فاعلية استخدام التطبيقات اللكترونية في الشراف التربوي(. "2010الغامدي، تركي )

 .، السودانماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية
، رسالة "الشراف التربوي في جنوب الضفة الغربية واقعه وتطويره(. "2005الفوارعة، عادل )

 ماجستير غير منشورة، جامعة القديس يوسف، لبنان.

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-pdf
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"، المركز الوطني لتنمية الموارد تجديدات في الشراف التربوي(. "2005المساد، محمود أحمد )

 البشرية، عّمان، األردن.
تطوير معايير اختيار المشرفين التربويين في ضوء تجارب بعض (. "2011مصلح، إيمان )
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، جدة، دار الفنون، "تطوير القيادات التربوية مشرفين ومشرفات" .(2007مكي، حنان محمد )
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موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على الشبكة العنكبوتية 
http://www.moehe.gov.ps/. 

"، كلية التربية اتجاهات حديثة في الشراف التربوي(. "2018عة )الناصري، شيماء شاكر جم
 للعلوم الصرفة، جامعة بابل، العراق.

، 1"، طالشراف التربوي بين المشرف والمدير والمعلم" .(2007نبهان، يحيى محمد إسماعيل )
 .، األردناندار صفاء للنشر والتوزيع، عمّ 

ان، "، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمّ والشراف التربويالدارة (. "1991نشوان، يعقوب حسين )
 األردن.

، 1، ط"السلوك التنظيمي في الدارة والشراف التربوي(. "2004نشوان، يعقوب ونشوان، جميل )
 .، األردنعّمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع
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http://www.moehe.gov.ps/
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 السيد/ة الستاذ الدكتور/ة :  .......................................... المحترم/ة
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 بعنوان:تقوم الباحثة بدراسة بحثية 
 " واقع تطبيق الشراف التربوي التطّوري في مدارس "الونروا" بمحافظات غزة وسبل تحسينه"

للحصول على درجة الماجستير في التربية، تخصص "إدارة تربوية"، حيث تهدف الدراسة الميدانية 
ونروا" بمحافظات إلى معرفة درجة تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في مدارس "األ

غزة، وقد استخلصت الباحثة من خالل اطالعها على األدب التربوي والدراسات السابقة وخبراتها السابقة 
في مجال عملها كمشرفة تربوية في مدارس "األونروا" بأن اإلشراف التربوي التطّوري يتكون من ثالتة 

 أبعاد وهي:
  :عبارة.  20ويمكن الحكم عليه من خالل  شرالشراف التربوي التطّوري المباالبعد األول 
  :عبارة.  20ويمكن الحكم عليه من خالل  الشراف التربوي التطّوري التشاركيالبعد الثاني 
  :عبارة.  20ويمكن الحكم عليه من خالل  الشراف التربوي التطّوري غير المباشرالبعد الثالث 

الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير  ليكرت مقياس وقد تم بناء االستبانة في ضوء تدريج
 -5ترميز رأي المعلم باألرقام من )موافق، غير موافق بشدة( الستجابة أفراد العينة )المعلمين(، حيث تم 

 غير موافق بشدة(، كما هو موّضح في الجدول: -(، لتقابل مستويات موافقة العينة ) موافق بشدة1
 غير موافق بشدة موافقغير  محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 
 تعريف متغير الدراسة الرئيس:

 الشراف التربوي التطّوري:
وت عرِّف الباحثة اإلشراف التربوي التطّوري إجرائيًا وبما يتوافق مع عنوان رسالتها وبما خلصت به 

باإلشراف التربوي التطّوري من الدراسات السابقة بأنه: "األساليب اإلشرافية التربوية الحديثة المتمثلة 
المباشر واإلشراف التربوي التطّوري التشاركي واإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر التي يقوم بها 
المشرف التربوي من أجل إحداث نقلة تربوية تدريجية ونوعية في مستوى التفكير التجريدي لدى المعلم من 

 لمرتفع".المستويين المنخفض والمتوسط إلى المستوى ا
( √ونظرًا لخبرة سعادتكم الواسعة في هذا المجال ي رجى التكرم بتحكيم االستبانة بوضع عالمة )

أمام كل عبارة في الخانة التي ترونها مناسبة من وجهة نظر سيادتك م من حيث انتمائها للبعد ووضوح 
 صياغتها، مع التصحيح أو الحذف أو اإلضافة بما ترونه مناسب.

 قتتقدم بجزيل الشكر واالمتنان على تعاون سيادتكم الصادوالباحثة 
 اسم األستاذ الدكتور/ة المحّكم/ة: ......................................................
 التخصص: ..........................................................................

 ........................................................................مكان العمل: 
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 البيانات الشخصية:
 معّلمة معّلم النوع الجتماعي
 دراسات عليا بكالوريوس المؤهل العلمي
 تخصص إنساني تخصص علمي )علوم، رياضيات، تكنولوجيا( التخصص

 عشر سنوات فأكثر إلى أقل من عشر سنواتسنوات  5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال المنطقة التعليمية

 
يرّكز المشرف التربوي في هذا األسلوب على وضع البعد الول: الشراف التربوي التطّوري المباشر: 

التدريسية، )وهذا األسلوب األ سس التي ينبغي للمعلم أن يسير عليها لتحقيق أهدافه وتحسين ممارساته 
 يناسب المعلمين أصحاب التفكير التجريدي المنخفض والذين ي وصفون بعدم حب العمل أو االلتزام به(.

 

 مالحظات الصياغة النتماء للبعد عبارات البعد م
 غير مناسبة مناسبة ل تنتمي تنتمي

       يزودني المشرف بأهدافه الخاصة. 1
       التقييم في بداية العام الدراسي.يقّدم معايير  2
       يوجهني الستخدام أساليب تدريسية محددة. 3
       يقرر حاجاتي التعليمية وفقا لمنظوره التربوي الشامل. 4
       ينقل الحقائق التعليمية بطريقة واضحة. 5
       يبادر في نقد سلوكي عندما أتخذ إجراءات غير سليمة. 6
       يعرّفني بنقاط الضعف في األداء. 7
       يوجهني حين يلتمس عدم قدرتي على ضبط الصف. 8
       يحدد أهداًفا إجرائية بناء على حاجتي التعليمية. 9
       يتابع كل معلم بشكل فردي. 10
       يساعدني في تشخيص الصعوبات التي تواجهني في عملية التعليم. 11
       على المرونة عند تطبيق استراتيجيات التعّلم.يحثني  12
       يبدد مخاوفي قبل الزيارة الصفية. 13
       يساعدني في حل المشكالت الفنية أثناء زيارته الصفية. 14
       يزودني بعدة أفكار مثمرة في اللقاء البعدي للزيارة الصفية. 15
       جديدة قّيمة.يقترح علّي أفكاًرا علمية وتربوية  16
       يفيدني بخبرات علمية تنم عن تمكّنه من المادة العلمية. 17
       يزودني بمواضيع تساعد على تنميتي تربوًيا وعلمًيا. 18
       يحثني على النمو المهني الذاتي من خالل أساليب تربوية متنوعة. 19
       ي عد مصادر إثرائية تكون مرجًعا لي عند الحاجة إليها.  20
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وفيه يشترك كل  من المشرف والمعلم مًعا في وضع  :البعد الثاني: الشراف التربوي التطّوري التشاركي
خطة لتحسين عملية التعليم والتعلم، )وهذا األسلوب يناسب المعلمين أصحاب التفكير التجريدي المتوسط 

 يلتزمون بعملهم بشكل متوسط أيضا(.والذين 
 

 
 م

 

 
 عبارات البعد

 

 الصياغة االنتماء للبعد
 مالحظات

 غير مناسبة مناسبة ال تنتمي تنتمي
       يمنحني درجة من الحرية في اختيار االستراتيجيات التعليمية. 1
       يساعدني في المواءمة بين حاجاتي وحاجات المدرسة. 2
       بوضع األهداف التعليمية.يشاركني  3
       يهدف دائما للوصول لحل مشترك. 4
       يتفق معي على أهداف األنشطة التي سأقوم بتنفيذها. 5
       يفّضل العمل مع المعلمين كمجموعات. 6
       يشاركني  في  تحديد المشاكل ووضع حلول مناسبة. 7
       يشارك المعلمين في وضع معايير التقويم.  8
       يقرر مع المعلمين آليات المتابعة. 9
       يرى أن المعلمين ينجزون أفضل إذا عملوا في مجموعات. 10
       يشارك المعلمين في التخطيط لألنشطة الخاصة بهم. 11
       يحرص على تزويدي بتغذية راجعة عن أدائي. 12
       يضعني أمام خيارات بداًل من القرارات الجاهزة. 13
       يوّفر لي الوقت الكافي لتأمل خياراتي ونشاطاتي وقراراتي. 14
       يوّظف أسلوب ورش العمل في حل المشكالت وتنمية المهارات. 15
       يساعد المعلم على تعديل أساليبه التدريسية بما يتفق مع األهداف. 16
       يشاركني النقاش في مواضيع تهم تقدمي في مجال عملي التدريسي. 17
       يوّجه المعلمين الذين لديهم مشاكل متشابهة لوضع حلول مناسبة. 18
       يحرص على تعزيز روح العمل المشترك بين المعلمين. 19
       يدعم توجيه األقران وتبادل الخبرات بين المعلمين. 20
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: يقوم على مبدأ الخبرات الخاصة بالفرد، فالمعلم البعد الثالث: الشراف التربوي التطّوري غير المباشر
يجب أن يتوّصل إلى حلول نابعة من ذاته بغرض تحسين مستوى طالبه، )وهذا األسلوب يناسب المعلمين 

 أصحاب التفكير التجريدي العالي ومستوى عال من االلتزام بالعمل(.
 

 عبارات البعد م
 الصياغة النتماء للبعد

 مالحظات
 غير مناسبة مناسبة ل تنتمي تنتمي

       يدعم أهدافي التي وضعتها بدرجة كاملة من االستقالل. 1
       يتيح للمعلمين اختيار البرنامج التدريبي الالزم لتحسين قدراتهم وأدائهم. 2
       للتحسين.يساعد المعلمين على تأمل أدائهم  3
       يشجع المعلمين على التخطيط بأنفسهم. 4
       يثق بوضعي للخيارات البديلة أثناء الدرس. 5
       يكلفني بتدريب األقران. 6
       ي وّظف النشرات الموجهة لتوضيح استراتيجيات تدريس مختلفة. 7
       يترك للمعلمين الحرية في تحديد حاجاتهم التعليمية. 8
       يحث المعلمين على حل مشاكلهم لكن ال يقحم نفسه فيها. 9
       يترك للمعلمين حرية اتخاذ القرار المناسب. 10
       يعزز قدرة المعلمين على تحديد األنشطة التي يحتاجون إليها. 11
       ي مّكنني من اختيار أفضل البدائل في حل المشكلة دونما الرجوع إليه. 12
       يعطيني الحرية في اختيار طرق التدريس المناسبة. 13
       يدعم  المعلمين في التوّصل إلى حلول نابعة من الواقع لتحسين مستوى طالبهم. 14
       يتعامل معي كقائد للعملية التعليمية. 15
       يمنح حرية للمعلمين لوضع معايير تقيمية تناسب أهدافهم. 16
       يشّجع المعلمين على النمو الذاتي حسب أهدافهم. 17
       يدعم المعلمين الكتشاف نقاط القوة لديهم. 18
       يعامل المعلمين بدرجة عالية من الشفافية. 19
       يتيح للمعلمين التعرف على مستوى أدائهم الحقيقي. 20
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 استبانة بعنوان:
 التربوي التطّوري في مدارس "الونروا" بمحافظات غزة وسبل تحسينه""واقع تطبيق الشراف 

 
 السيد/ة المعلم/ة :  ..........................................  المحترم/ة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 تقوم الباحثة بدراسة بحثية بعنوان:

 روا" بمحافظات غزة وسبل تحسينه""واقع تطبيق الشراف التربوي التطّوري في مدارس "الون
للحصول على درجة الماجستير في التربية، تخصص "إدارة تربوية"، حيث تهدف الدراسة الميدانية 
إلى معرفة درجة تطبيق المشرفين التربويين لإلشراف التربوي التطّوري في مدارس "األونروا" بمحافظات 

كل منها تقيس جانًبا  عبارة( 60التى بين يديك من ) حيث تتكون االستبانةغزة من وجهة نظر المعلمين، 
مهًما من جوانب تطبيق االشراف التربوي التطّوري بأساليبه المتنوعة في العملية التربوية التعليمية 

 التعلمّية.
تم بناء االستبانة في ضوء  نرجو قراءة كل منها واختيار رقم اإلجابة التى تعّبر عن رأيك، حيث

مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( الستجابة أفراد 
(، لتقابل مستويات موافقة العينة )موافق 1 -5ترميز رأي المعلم باألرقام من )العينة )المعلمين(، حيث تم 

 دول:غير موافق بشدة(، كما هو موّضح في الج -بشدة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 
علًما بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي التى تعّبر عن وجهة 
نظرك بصدق، ال تستغرق وقًتا طوياًل في اإلجابة، وست حاط إجابتك بالسرية التامة وال يطّلع عليها سوى 

 الستخدامها في أغراض البحث العلمي.الباحثة 
 مع خالص الشكر والتقدير

 
 الباحثة                                                                                      

 
 البيانات الشخصية:

 معّلمة معّلم النوع الجتماعي
 دراسات عليا بكالوريوس المؤهل العلمي
 تخصص إنساني )باقي التخصصات( علمي )علوم، رياضيات، تكنولوجيا(تخصص  التخصص

 عشر سنوات فأكثر سنوات إلى أقل من عشر سنوات 5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال المنطقة التعليمية
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 ثانياا: قائمة العبارات
 1 2 3 4 5 العبارة م
      الخاصة. ي زودني المشرف  بأهدافه 1
      يمنحني درجًة من الحرية في اختيار االستراتيجيات التعليمية. 2
      ي دعم أهدافي التي وضعتها بدرجة كاملة من االستقالل. 3
      ي قّدم معايير التقييم في بداية العام الدراسي. 4
      يساعدني في المواءمة بين حاجاتي وحاجات المدرسة. 5
      للمعلمين اختيار البرنامج التدريبي الالزم لتحسين قدراتهم وأدائهم.يتيح  6
      يوجهني الستخدام أساليب تدريسية محددة. 7
      يشاركني بوضع األهداف التعليمية. 8
      يساعد المعلمين على تأمل أدائهم للتحسين. 9
      الشامل.يقرر حاجاتي التعليمية وفًقا لمنظوره التربوي  10
      يهدف للوصول لحل مشترك. 11
      ي شّجع المعلمين على التخطيط بأنفسهم. 12
      ينقل الحقائق التعليمية بطريقة واضحة. 13
      يتفق معي على أهداف األنشطة التي سأقوم بتنفيذها. 14
      يثق بوضعي للخيارات البديلة أثناء الدرس. 15
      نقد سلوكي عندما أتخذ إجراءات غير سليمة.يبادر في  16
      يفّضل العمل مع المعلمين كمجموعات. 17
      يكلفني بتدريب األقران. 18
      ي عرّفني بنقاط الضعف في األداء. 19
      يشاركني  في  تحديد المشاكل ووضع حلول مناسبة. 20
      استراتيجيات تدريس مختلفة.ي وّظف النشرات الموجهة لتوضيح  21
      ي وجهني حين يلتمس عدم قدرتي على ضبط الصف. 22
      يشارك المعلمين في وضع معايير التقويم.  23
      يترك للمعلمين الحرية في تحديد حاجاتهم التعليمية. 24
      يحدد أهداًفا إجرائية بناًءا على حاجتي التعليمية. 25
      مع المعلمين آليات المتابعة.يقرر  26
      يحث المعلمين على حل مشاكلهم لكن ال ي قحم نفسه فيها. 27
      يتابع كل معلم بشكل فردي. 28
      يرى أن المعلمين ينجزون أفضل إذا عملوا في مجموعات. 29
      يترك للمعلمين حرية اتخاذ القرار المناسب. 30
      تشخيص الصعوبات التي تواجهني في عملية التعليم.يساعدني في  31
      يشارك المعلمين في التخطيط لألنشطة الخاصة بهم. 32
      يعزز قدرة المعلمين على تحديد األنشطة التي يحتاجون إليها. 33
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      يحثني على المرونة عند تطبيق استراتيجيات التعّلم. 34
      راجعة عن أدائي. يحرص على تزويدي بتغذية 35
      ي مّكنني من اختيار أفضل البدائل في حل المشكلة دون الرجوع إليه. 36
      يبدد مخاوفي قبل الزيارة الصفية. 37
      يضعني أمام خيارات بداًل من القرارات الجاهزة. 38
      يعطيني الحرية في اختيار طرق التدريس المناسبة. 39
      زيارته الصفية. خالليساعدني في حل المشكالت الفنية  40
      يوّفر لي الوقت الكافي لتأمل خياراتي ونشاطاتي وقراراتي. 41
      يدعم  المعلمين في التوّصل إلى حلول نابعة من الواقع لتحسين مستوى طالبهم. 42
      الصفية.يزودني بعدة أفكار مثمرة في اللقاء البعدي للزيارة  43
      يوّظف أسلوب ورش العمل في حل المشكالت وتنمية المهارات. 44
      يتعامل معي كقائد للعملية التعليمية. 45
      يقترح علي  أفكاًرا علمية وتربوية جديدة قّيمة. 46
      يساعد المعلم على تعديل أساليبه التدريسية بما يتفق مع األهداف. 47
      حرية للمعلمين لوضع معايير تقيمية تناسب أهدافهم. يمنح 48
      يفيدني بخبرات علمية تنم عن تمكّنه من المادة العلمية. 49
      يشاركني النقاش في مواضيع تهم تقدمي في مجال عملي التدريسي. 50
      يشّجع المعلمين على النمو الذاتي حسب أهدافهم. 51
      تساعد على تنميتي تربوًيا وعلمًيا.يزودني بمواضيع  52
ه المعلمين الذين لديهم مشاكل متشابهة لوضع حلول مناسبة. 53       يوجِّ
      يدعم المعلمين الكتشاف نقاط القوة لديهم. 54
      يحثني على النمو المهني من خالل أساليب تربوية متنوعة. 55
      بين المعلمين.يحرص على تعزيز روح العمل المشترك  56
      يعامل المعلمين بدرجة عالية من الشفافية. 57
      ي عد مصادر إثرائية تكون مرجًعا لي عند الحاجة إليها.  58
      يدعم توجيه األقران وتبادل الخبرات بين المعلمين. 59
      يتيح للمعلمين التعّرف على مستوى أدائهم الحقيقي. 60
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 (3) ملحق
 

 أسماء الساتذة المحكّمين
 الدولة التخصص مكان العمل االسم م
 فلسطين أصول تربية جامعة األقصى د. عدلي الشاعر 1
 فلسطين أصول تربية جامعة األقصى د. رائد الحجار 2
دارة تربوية الجامعة االسالمية أ. د. فؤاد علي العاجز 3  فلسطين أصول تربية وا 
 فلسطين أصول التربية الجامعة االسالمية اهلل الصوفيد. حمدان عبد  4
 فلسطين علم نفس تربوي جامعة القدس المفتوحة د. هاشم حميد 5
 فلسطين مناهج وطرق تدريس جامعة القدس المفتوحة د. هشام عمر أبو جلمبو 6
 فلسطين إدارة تربوية وكالة الغوث الدولية د. كامل أبو شملة 7
 فلسطين علم نفس تربوي وقياس وكالة الغوث الدولية القطراويد. رياض  8
 جمهورية مصر العربية علم نفس تعليمي جامعة األزهر د. حامد سامي غريب 9
 جمهورية مصر العربية أصول تربية جامعة األزهر أ. د. عبد الناصر سعيد عطايا 10
 جمهورية مصر العربية ودراسات مقارنة إدارة وتخطيط جامعة األزهر أ. د. حسن مختار حسين سليم 11
 جمهورية مصر العربية أصول تربية جامعة طنطا أ. د. محمد إبراهيم طه محمد خليل 12
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 ملخص الدراسة
 تمهيد:

 تحافظ على نموها المهنيوثروة بشرية  في أدائها تطّورمتلكه من تبما  مؤسسةيتحدد مستقبل أي 
تطّور أداء يتطلب  التطّور في اإلشراف التربويقادرة على اإلبداع واإلنتاج والمنافسة، ولذلك فإن و 

 .القيادات التربوية القائمة على المؤسسات التربوية
 مشكلة الدراسة:

 تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
 ؟وسبل تحسينه في محافظات غزة "األونروا"في مدارس  اإلشراف التربوي التطّوريواقع تطبيق ما 

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 لالشراف التربوي؟ما اإلطار المفاهيمي  -1
 لالشراف التربوي التطّوري؟ما اإلطار المفاهيمي  -2
في مدارس األونروا في محافظات  التطّوري التربوي إلشرافلالمشرفين التربويين  تطبيقما درجة  -3

 ؟غزة
عينة ( بين متوسط استجابة  ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4

في  "األونروا"في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافل في تطبيق المشرفين التربويين الدراسة )المعلمين(
 المنطقة التعليمية(. المؤهل األكاديمي، جتماعي، سنوات الخبرة،لمتغيرات )النوع االت عزى ل محافظات غزة

 ما السب ل المقترحة لتحسين تطبيق اإلشراف التربوي التطّوري؟ -5
 أهداف الدراسة:

 التعّرف على مفهوم اإلشراف التربوي. -1
 . اإلشراف التربوي التطّوري مفهوم ىف علالتعرّ  -2
" من األونروا"في مدارس  التطّوري التربوي إلشرافلالمشرفين التربويين  تطبيق درجة ف علىالتعرّ  -3

 .في محافظات غزة وجهة نظر المعلمين
 المؤهل األكاديمي، جتماعي، سنوات الخبرة،ان للمتغيرات المستقلة )النوع االف على ما إذا كالتعرّ  -4

 .التربوي لإلشراف التربوي التطّوري في مدارس "األونروا"درجة تطبيق المشرف المنطقة التعليمية( دور في 
لإلشراف التربوي المشرفين التربويين  سبل تطبيقتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتحسين  -5

 .التطّوري في مدارس "األونروا" في ضوء نتائج الدراسة
 منهج الدراسة:

 الدراسة.تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه 
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 أدوات الدراسة:
 من قبل الباحثة. )معلمي المرحلة اإلعدادية( عينة الدراسةمن لجمع البيانات  ة كأداة قياستم بناء استبان

 حدود الدراسة:
 تتحدد نتائج الدراسة بعدد من المحددات كالتالى:

في  التطّوري التربويإلشراف لالمشرفين التربويين  تطبيق درجةتتمثل في معرفة  الحد الموضوعي:
 .من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة "األونروا"مدارس 

معلمي المرحلة اإلعدادية في مدارس "األونروا" في اقتصرت الدراسة الحالية على  الحد البشري:
 .محافظات قطاع غزة

 المناطق التعليمية في محافظات غزة.يتمثل في جميع  الحد المكاني:
ترتبط بفترة تطبيق أداة الدراسة والتي من المحتمل أن تكون في الفصل الدراسي الثاني من  الحد الزماني:
 .2018/2019السنة الدراسية 

 فصول الدراسة:
 تضمنت الدراسة ستة فصول هي:

 تناول اإلطار العام للدراسة.: الفصل األول
 .تناول اإلطار النظريالفصل الثاني: 
 .السابقةتناول الدراسات الفصل الثالث: 
 تناول الدراسة الميدانية.: الفصل الرابع

ووضع تّصور الباحثة في تحسين اإلشراف التربوي  تناول نتائج الفروض ومناقشتها: الفصل الخامس
 .التطّوري

 نتائج الدراسة:
 من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية:

بعد اإلشراف "وهي في أبعاده الثالثة  ريالتطوّ  اإلشراف التربوي األوزان النسبية لدرجة تطبيقأن  -1
التربوي التطّوري المباشر وبعد اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي وبعد اإلشراف التربوي التطّوري غير 

تطبيق اإلشراف  درجة أن  ، مما يشير إلىمرتفعةتقع عند مستويات  وكذلك الدرجة الكلية "المباشر
 في مدارس األونروا. مرضيشكل طبق بي  ري التربوي التطوّ 

بين متوسط استجابات عينة  ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللة عدم وجود فروق -2
منطقة التعليمية إزاء بعد اإلشراف التربوي التطّوري غير المباشر الالدراسة )المعلمين( ت عزى لمتغير 

 عام.شراف التربوي التطّوري بشكل والدرجة الكلية لإل
بين متوسط استجابات عينة  ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة  ذات داللةوجود فروق  -3

شراف التربوي الدراسة ت عزى لمتغير المنطقة التعليمية في بعدي اإلشراف التربوي التطوري المباشر واإل
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بعد اإلشراف التربوي  مصادر الفروق التي أظهرها تحليل التباين األحادي فيالتطوري التشاركي، وكانت 
في بعد  كانت بين منطقتي غزة ورفح التعليمتين واإلشراف التربوي التطّوري التشاركي التطوري المباشر

وكانت بين مناطق الشمال والوسطى، وغزة والوسطى، والوسطى ورفح  ،اإلشراف التربوي التطوري المباشر
لصالح منطقة رفح التعليمة في بعد  الفروق اتجاه وكان في بعد اإلشراف التربوي التطّوري التشاركي،

ما بين منطقتي الشمال والوسطى لصالح منطقة الفروق اتجاه أن اإلشراف التربوي التطوري المباشر، و 
الوسطى، وأن اتجاه الفروق ما بين منطقتي غزة والوسطى لصالح منطقة الوسطى أيضا، وأن اتجاه 

كانت لصالح منطقة رفح التعليمية في اإلشراف التربوي التطّوري الفروق ما بين منطقتي الوسطى ورفح 
 التشاركي.

درجات  ات، بين متوسط( ≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
 في جميع أبعاد مقياس اإلشراف التربوي التطّوري وكذلك الدرجة الكلية. الذكور واإلناثمجموعتي 

، بين متوسطي درجات ( ≤ 0.05)عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  -5
 اإلشراف التربوي التطّوريفي  الحاملين لدرجة البكالوريوس والحاملين لدرجات الدراسات العلياوعتي مجم

 .بأبعاده ودرجته الكلية
درجات ، بين متوسطي ( ≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -6

بأبعاده  اإلشراف التربوي التطّوريفي  تخصص العلوم األساسية وتخصص العلوم اإلنسانيةوعتي مجم
 .ودرجته الكلية

أفراد ، بين متوسطي درجات ( ≤ 0.05)عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -7
 تبعا لسنوات الخبرة. بأبعاده ودرجته الكلية اإلشراف التربوي التطّوريفي  عينة الدراسة )المعلمين(
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Summary 
 
Introduction: 

The future of any institution is determined by its development in performance and 

human resources that maintain its professional growth and is capable of creativity, production 

and competition. Therefore, the development in educational supervision requires the 

development of the performance of educational leaders based on educational institutions. 

Problem of the Study: 
The problem of the study is determined by the answer to the following key questionn: 

- What is the reality of the application of developmental educational supervision in UNRWA 

schools in the governorates of Gaza and ways to improve it? 

This main question is subdivided into the following sub-questions: 

1- What is the conceptual framework of educational supervision in general and evolutionary 

supervision in particular? 

2- What is the degree to which educational supervisors apply developmental educational 

supervision in UNRWA schools in Gaza governorates? 

3- Are there any statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) 

between the average response of the study sample (teachers) to their interaction with the 

application of educational supervisors for developmental educational supervision in UNRWA 

schools in Gaza governorates due to variables (gender, years of experience, qualification) 

Academic, School District? 

4- What are the recommendations and suggestions that improve the use of developmental 

educational supervision? 

Objectives of the study: 
1- Understand the concept of educational supervision. 

2. Identify the concept of developmental educational supervision. 

3. Identify the degree of application of educational supervision of educational supervisors in 

the development of "UNRWA" schools from the perspective of teachers in the governorates 

of Gaza. 

4. Find out whether the independent variables (gender, years of experience, academic 

qualification, and educational district) have a role in the degree of educational supervisor's 

application of developmental educational supervision in UNRWA schools. 

5. Provide a set of recommendations and proposals to improve the ways of the 

implementation of educational supervision of educational supervisors in UNRWA schools in 

the light of the results of the study. 

Methodology: 
An analytical descriptive approach was used in this study. 

Tools of the study: 
A questionnaire was built as a measurement tool to collect data from the study sample 

(preparatory stage teachers) by the researcher 
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Study Limits: 
The study was limited to the following limits: 
The results of the study are determined by a number of determinants as follows: 

Objective Limit: To know the degree to which educational supervisors apply 

developmental educational supervision in UNRWA schools in the governorates of Gaza from 

the teachers' point of view. 

Human limit: The present study was limited to preparatory stage teachers in UNRWA 

schools in the Gaza Strip governorates. 

Spatial limit: represented in all educational areas in the governorates of Gaza. 

Time Limit: Relates to the period of application of the study tool which is likely to be in 

the second semester of the academic year 2018/2019. 

Chapters of  the study: 
The study included five chapters: 

Chapter one: The general framework of the study. 

Chapter two: Addressing the theoretical framework. 

Chapter three: dealing with previous studies. 

Chapter Four: Dealing with the field study. 

Chapter five: Addressing the results of the hypotheses, discussing them, and developing the 

researcher's perception in improving the developmental educational supervision 

Results: 
The most important results of the current study: 

1- The relative weights of the degree of application of the developmental educational 

supervision in its three dimensions, namely, "after the direct developmental educational 

supervision and after the participatory developmental educational supervision and after the 

indirect developmental educational supervision" as well as the total degree are located at high 

levels, which indicates that the degree of application of the developmental educational 

supervision is applied. Satisfactorily in UNRWA schools. 

2- There are no statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) 

between the mean responses of the study sample (teachers) attributed to the variable of the 

educational district in relation to the dimension of the educational developmental indirect 

supervision and the overall degree of the developmental educational supervision in general. 

3- There are statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) between 

the mean of the study sample responses attributed to the educational zone variable in the 

dimensions of direct educational developmental supervision and participatory developmental 

supervision, Participatory developmental education was between the Gaza and Rafah areas of 

education in the dimension of direct developmental educational supervision, and was between 

the north and central, Gaza and Central, and Central and Rafah in the dimension of 

participatory developmental supervision, and was a trend in favor of the region of Rafah Ruff 

direct educational evolutionary, and that the direction of the differences between the regions 

of the North and Central for the Central region, and that the direction of the differences 

between the Gaza and Central Saleh also the central region, and that the direction of the 

differences between the central areas of Rafah and was in favor of the Rafah Educational 

Zone in the educational evolutionist participatory supervision. 

4- There are no statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) 

between the mean scores of the males and females groups in all dimensions of the 

developmental educational supervision scale as well as the total score. 

5- There are no statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) 

between the mean scores of the groups of holders of bachelor's degree and holders of 
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postgraduate degrees in the developmental educational supervision dimensions and total 

degree. 

6- There are no statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) 

between the average scores of the two groups major sciences and the humanities 

specialization in the developmental educational supervision dimensions and degree. 

7- There are no statistically significant differences at the level of significance (≤ 0.05) 

between the average scores of the study sample (teachers) in the developmental educational 

supervision dimensions and overall degree according to years of experience. 
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