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ملخص: 

هدفت �لدر��سة �إىل معرف درجة ممار�سة م�رشيف �ملرحلة 
�لأ�سا�سية �لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات 
��ستخدم  �لدر��سة  هدف  ولتحقيق  تطويرها؛  و�سبل  �ملعا�رشة، 
�لباحثان �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي؛ مللءمته ملو�سوع �لدر��سة، 
�ملعلومات،  جلمع  كاأد�ة  �ل�ستبانة  بت�سميم  �لباحثان  قام  وقد 
تكونت من )26( فقرة، وزعت على �أربعة جمالت، هي: �لإ�رش�ف 
و�لإ�رش�ف  �لإلكرتوين،  و�لإ�رش�ف  �لتاأملي،  و�لإ�رش�ف  �ملتنوع، 
معلمًا   )131( قو�مها  عينة  على  �ل�ستبانة  �لت�ساركي.وُطبقت 
�لبالغ  �لدر��سة،  جمتمع  �أفر�د  من   )%  5.2( بن�سبة  ومعلمة، 
طبقية  بطريقة  �ختيارها  مت  ومعلمة،  معلمًا   )2496( عددهم 

ع�سو�ئية.
وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج الآتية: 

�لأ�سا�سية  ♦ �لكلية ملمار�سة م�رشيف �ملرحلة  �لدرجة  �أن 
�لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات �ملعا�رشة 
كانت بدرجة كبرية، وبوزن ن�سبي )71.76 %( ، وح�سل جمال 
 76.33( ن�سبي  بوزن  �لأوىل،  �ملرتبة  على  �ملتنوع  �لإ�رش�ف 
%( �أي بدرجة كبرية، كما ح�سل جمال �لإ�رش�ف �لإلكرتوين على 
�ملرتبة �لأخرية، بوزن ن�سبي )68.5 %( �أي بدرجة كبرية ن�سبيًا.

متو�سطات  ♦ بني  �إح�سائية،  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
�ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  لدرجة  �لدر��سة،  عينة  �أفر�د  تقدير 
�لأ�سا�سية �لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات 
�لعلمي،  و�ملوؤهل  )�جلن�س،  �لدر��سة  ملتغري�ت  تعزى  �ملعا�رشة، 

و�ملحافظة( .
تو�صي الدرا�صة مبا ياأتي: 

�أن يو�سح �مل�رشف �لرتبوي �لأ�سلوب �مل�ستخدم للمعلم؛  ♦
حتى ي�ستطيع �لتفريق بني �أنو�ع �لأ�ساليب.

�مل�رشفني  ♦ من  كل  لدى  �لتكنولوجية  �ملهار�ت  تعزيز 
و�ملعلمني؛ حتى يت�سنى لهم �لتعامل بالإ�رش�ف �لإلكرتوين. 

بني  ♦ �مليد�نية  �لزيار�ت  تبادل  على  �حلث  �رشورة 
�ملعلمني، �سو�ء كانت زيار�ت د�خل �ملدر�سة �أو خارجها. 

�لإ�رش�ف  ♦ خلل  من  �لتكنولوجيا  توظيف  �رشورة 
�لإلكرتوين يف �لعملية �لإ�رش�فية. 

The degree of Practice of Primary Schools' Super-
visors to the educational supervisions approaches 
in the light of contemporary trends and the ways 

of developing them. 

Abstract: 

This study aimed at identifying the degree of 
the Primary Schools' Supervisors Practice to the 
Educational Supervision' approaches in the light of 
contemporary trends and ways of developing them, 
in order to fulfill this aim, the researchers adopted 
the analytical descriptive method for suitability 
to the theme of the study, and the researchers 
designed the questionnaire as a tool for information 
collecting. It consisted of (27) items distributed 
on four spheres, namely: diversified supervision, 
contemplative supervision, Electronic supervision 
and participated supervision. The questionnaire 
applied at the study sample which consists of (131) 
teachers male and female by (5.2 %) of the members 
of the study population's which is (2496) teachers. 
Teachers have been selected at random stratified. 

The study reached the following findings: 
 ♦ Total score for the degree of the Initial 

Primary Schools' Supervisors Practice to the 
Educational Supervision' approaches in the 
light of contemporary trends from the point of 
view of teachers was significantly high and with 
relative degree (71.76 %) . 

 ♦ The diversified supervision got the first rank with 
relative degree (76.33 %) which is significantly 
high degree. 

 ♦ The Electronic supervision got last rank with 
relative degree (68.5 %) which is relatively 
large degree. 

 ♦ there were no statistically significant differences 
among the mean estimates of the sample to the 
degree of Initial Primary Schools' Supervisors 
Practice to the educational supervisions 
approaches in the light of contemporary trends 
due to the variables of the study (sex, academic 
qualifications and school' region) . 

The study reached the following 
recommendations: 

 ♦ The educational supervisor should explain the 
educational supervision' approach which is 
used for the teacher so that he can differentiate 
between the various approaches. 

 ♦ Strengthen the technological skills of both the 
supervisors and teachers so that they can deal 
with electronic supervision. 

 ♦ It is necessary to activate to exchange field visits 
between teachers whether inside or outside the 
school. 
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مقدمة: 
�مل�ستمر على  �لتطور  �ليوم حالة مذهلة من  �لعامل  يعي�س 
�سعيد �لتكنولوجيا، و�لتقدم �لعلمي يف خمتلف �ملجالت، وهذ� 
هذ�  مع  يتلءم  �لذي  �حلتمي،  �لتغيري  �ملجتمعات  على  يفر�س 
�لتطور يف جميع جمالت �حلياة، ومنها �لنظام �لتعليمي، �لذي 
�أو  تغري،  و�أي  �لعام،  �لجتماعي  �لنظام  يف  رئي�سًا  �أ�سا�سًا  ميثل 
تطور مي�س �لنظام �لجتماعي، لبد �أن تنعك�س �آثاره على �لنظام 
�لإ�رش�ف  �لتعليمي بكل عنا�رشه وفروعه، مبا يف ذلك  �لرتبوي 

�لرتبوي. 
مفتاح  كونه  �لتعليمي؛  �لنظام  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  ويخدم 
ومعاجلتها،  �مل�سكلت  ت�سخي�س  على  وي�ساعد  فيه،  �لتقدم 
وتطوير �لأد�ء د�خل �أركان �لعملية �لتعليمية، كما �أن دوره مهم 
�لتكنولوجية  �ملعرفة  جمال  يف  �ل�رشيعة،  �لتطور�ت  مو�كبة  يف 

�ملعا�رشة؛ لتحقيق �لأهد�ف �لرتبوية �ملن�سودة. 
�أهد�فه،  له  متكامًل،  نظامًا  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  ويعد 
وخططه، ووظائفه، و�أ�ساليبه، و�أدو�ته، ولو�ئحه �خلا�سة به، �لتي 
يهدف من خللها �إىل حت�سني �لتعليم؛ وذلك برفع كفاءة �ملعلم، 

باعتباره �لركيزة �لأ�سا�سية يف عملية �لتعليم. 
توؤدي  نامية،  ديناميكية  عملية  �لإ�رش�فية  فاملمار�سات 
حيث  من  �لفاعلة،  للمدر�سة  بالن�سبة  �لأهمية  يف  متز�يد�ً  دور�ً 
جتديد �آلياتها وتطويرها، وتنويع قنو�ت �أد�ئها ملهمتها �لنبيلة، 
كفاية  رفع  ذلك  وي�سمل  �لرتبوية،  �لعملية  عنا�رش  جميع  نحو 
�ملعلم، وحت�سني �ملناهج، و�لو�سائل، و�لرب�مج �لتعليمية، وتطوير 

�لبيئة �لتدري�سية )عطوي، 2010: 65( . 
على  قادرة  �أ�سبحت  حتى  �لإ�رش�ف  �أ�ساليب  وتطورت 
و�لتعليم،  �لتعلم  عمليتي  وحت�سني  �لرتبوية،  بالعملية  �لنهو�س 
�لإ�رش�ف  و�أ�سبح  للمعلم،  �لإن�ساين  باجلانب  �لهتمام  وظهر 
فعالة  �إيجابية  ب�سورة  �ملعلم  فيها  ي�سارك  تعاونية،  عملية 
)�لعلي،  و�لتقومي  و�لتنفيذ،  لها،  و�لتخطيط  �لأهد�ف،  و�سع  يف 

 . )19  :2008
وعلى �لرغم من وجود در��سات تناولت �لإ�رش�ف �لرتبوي 
يف بع�س جو�نبه، �سو�ء كانت در��سات �أجنبية، �أو در��سات عربية، 
فركزت  نف�سه،  بالهتمام  حتظ  مل  �لإ�رش�فية  �لأ�ساليب  �أن  �إل 
نتائج  �أو�ست  وقد  �أخرى،  جو�نب  و�أهملت  �جلو�نب  بع�س  على 
تقومي  ب�رشورة   )2008( �لقا�سم  كدر��سة  �لدر��سات،  من  �لعديد 
�ملمار�سات �لإ�رش�فية من وجهة نظر �ملعلمني و�ملعلمات، و�أكدت 
�أهمية تدريب �مل�رشفني �لرتبويني  در��سة �حللق )2008( على 
ملحظة  خلل  ومن  معا�رشة.  �إ�رش�فية  �أ�ساليب  ��ستخد�م  على 
�ملرحلة  م�رشيف  بع�س  ي�ستخدمها  �لتي  للأ�ساليب  �لباحثني 
مما  �لتقليدية؛  بالأ�ساليب  مت�سكهم  تبني  فقد  �لأولية،  �لأ�سا�سية 
ممار�سة  درجة  لتعرف  �لدر��سة؛  هذه  لإجر�ء  �لد�فع  لديهما  �أثار 

م�رشيف �ملرحلة �لأ�سا�سية �لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي يف 
�سوء �لجتاهات �ملعا�رشة. 

أسئلة الدراسة: 
تتلخ�س م�صكلة الدرا�صة يف الأ�صئلة الآتية: 

�لأولية  ● �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  درجة  ما 
من  �ملعا�رشة  �لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأ�ساليب 

وجهة نظر �ملعلمني؟ 
م�ستوى  ● عند  �إح�سائّية،  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل 

�أفر�د  �آر�ء  تقدير  درجات  متو�سطات  بني   ،  )α≤  0.05( دللة 
�لعّينة لدرجة ممار�سة م�رشيف �ملرحلة �لأ�سا�سية �لأولية لأ�ساليب 
�لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات �ملعا�رشة، تعزى ملتغري�ت 

�لدر��سة )�جلن�س– �ملوؤهل �لعلمي- �ملحافظة( ؟ 
�ملرحلة  ● م�رشيف  ممار�سة  درجة  تطوير  �سبل  ما   

�لأ�سا�سية مبحافظات غزة لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي؟ 

فرضيات الدراسة: 
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائّية عند م�ستوى دللة  ●

لدرجة  �لعّينة  �أفر�د  �آر�ء  تقدير  متو�سطات  بني   )α≤  0.05(
�لإ�رش�ف  لأ�ساليب  �لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة 
�جلن�س  ملتغري  تعزى  �ملعا�رشة  �لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي 

)ذكر- �أنثى( .
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائّية عند م�ستوى دللة  ●

لدرجة  �لعّينة  �أفر�د  �آر�ء  تقدير  متو�سطات  بني   )α  ≤  0.05(
�لإ�رش�ف  لأ�ساليب  �لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة 
�ملوؤهل  ملتغري  تعزى  �ملعا�رشة،  �لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي 

�لعلمي )بكالوريو�س فاأقل– ماج�ستري فاأعلى( .
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائّية عند م�ستوى دللة  ●

�لعّينة  �أفر�د  �آر�ء  تقدير  درجات  متو�سطات  بني   )α≤  0.05(
لأ�ساليب  �لأولية،  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  لدرجة 
تعزى ملتغري  �ملعا�رشة  �لجتاهات  �لرتبوي يف �سوء  �لإ�رش�ف 

�ملحافظة )خانيون�س- �لو�سطى( . 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق ما ياأتي: 

�سوء  ♦ يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  �أ�ساليب  �إىل  �لتعرف 
�لجتاهات �ملعا�رشة. 

�لأ�سا�سية  ♦ �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  درجة  عن  �لك�سف 
�لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأ�ساليب  �لأولية 

�ملعا�رشة. 
�لك�سف عن دللة �لفروق بني تقدير�ت �آر�ء �أفر�د �لعّينة  ♦

لأ�ساليب  �لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  لدرجة 
تعزى  �لتي  �ملعا�رشة،  �لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف 
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ملتغرّي�ت �لدر��سة )�جلن�س – �ملوؤهل �لعلمي– �ملحافظة( . 
م�رشيف  ♦ ممار�سات  درجة  لتطوير  مقرتحات  تقدمي 

�ملرحلة �لأ�سا�سية �لأولية للأ�ساليب �لإ�رش�فية. 

أهمّية الدراسة: 
تكت�صب الدرا�صة اأهميتها مما ياأتي: 

�لنظام  ♦ تطوير  يف  موؤّثرة  فئة  �لدر��سة  ��ستهدفت 
�لتعليمي. 
�أهمية عملية �لإ�رش�ف �لرتبوي يف توجيه �أد�ء �ملعلمني  ♦

وتطويره. 
�ملعلمون  ♦ �لدر��سة:  نتائج  من  ي�ستفيد  �أّن  ميكن 

و�مل�رشفون ومديرو �ملد�ر�س، ووز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
حاجة �لبيئة �لفل�سطينّية �إىل مثل هذه �لدر��سة، وندرة  ♦

�لدر��سات يف هذ� �ملجال. 

حدود الدراسة: 
اأجريت هذه الدرا�صة يف اإطار احلدود الآتية: 

Ú  حّد �ملو�سوع: يقت�رش مو�سوع �لدر��سة على �لأ�ساليب
�أد�ة  خلل  من  �ملعا�رشة  �لجتاهات  �سوء  يف  �لإ�رش�فية 
�لتاأملي–  )�لت�ساركي-  �لإ�رش�ف  تت�سمن جمالت  �لتي  �لدر��سة 

�لإلكرتوين– �ملتنوع( . 
Ú  ملرحلة� معلمي  على  �لدر��سة  �قت�رشت  �لب�رشي:  �حلّد 

�لأ�سا�سية �لأولية. 
Ú  لأولية� �لأ�سا�سية  �ملرحلة  مد�ر�س  �ملوؤ�س�ساتي:  �حلّد 

�لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
Ú  حلّد �ملكاين: �قت�رشت �لدر��سة على حمافظة خانيون�س�

و�ملحافظة �لو�سطى. 
Ú  2014 حلّد �لزماين: طبقت �لدر��سة يف �لعام �لدر��سي�

 .2015 -

مصطلحات الدراسة: 
ا�صتخدم الباحثان يف الدرا�صة امل�صطلحات الآتية: 

امل�رشف الرتبوي: هو �ملوظف �لذي تعينه وز�رة �لرتبية  ◄
�لفل�سطينية، للإ�رش�ف على �ملعلمني و�ملعلمات  �لعايل  و�لتعليم 
�لتعليمية  �لعملية  حت�سني  �أجل  من  �لعلمي؛  تخ�س�سه  �إطار  يف 

�لتعلمية )وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، 2007: 22( . 
الإ�رشاف الرتبوي: ويعرف باأنه "خدمة فنية متخ�س�سة  ◄

يقدمها �مل�رشف �لرتبوي �إىل �ملعلمني �لذين يعملون معه؛ بهدف 
و�لتعليم،  �لرتبية  )وز�رة  �لتعليمة"  �لتعليمية  �لعملية  حت�سني 

 . )22 :2007
�لإجر�ئية،  ◄ �لأعمال  جمموعة  الإ�رشافية:  املمار�صات 

�لتي يقوم بها �مل�رشف، لتح�سني عمليتي �لتعليم و�لتعلم مب�ساعدة 

�أد�ئهم وتدري�سهم  �ملعلمني على �لنمو �ملهني، وحت�سني م�ستوى 
)�ل�ساعر، 2006: 31( 

و�لأعمال  �لإجر�ء�ت،  باأنها  �إجر�ئيًا:  �لباحثان  ويعرفها 
�لأ�سا�سية  �ملرحلة  يف  �لرتبويون  �مل�رشفون  ميار�سها  �لتي 
�لأولية مبحافظات غزة لتح�سني عملية �لتعليم و�لتعلم، بتوجيه 

�ملعلمني، وحت�سني �أد�ئهم. 
الأ�صاليب الإ�رشافية: جمموعة من �أوجه �لن�ساط، يقوم  ◄

من  �ملد�ر�س  ومديرو  و�لتلميذ،  و�ملعلم،  �لرتبوي  �مل�رشف  بها 
�أ�ساليب  من  �أ�سلوب  وكل  �لرتبوي،  �لإ�رش�ف  �أهد�ف  حتقيق  �أجل 
�لإ�رش�ف �لرتبوي: ما هو �إل ن�ساط تعاوين من�سق ومنظم ومرتبط 
�لأهد�ف  �جتاه  يف  بتغريه  �لتعليمي،ومتغري  �ملوقف  بطبيعة 

�لرتبوية �ملن�سودة )عطوي،2010، 271( . 
الأولية  ◄ الأ�صا�صية  املرحلة  م�رشيف  ممار�صة  درجة 

�لفعلية  �لدرجة  هي:  باأنها:  اإجرائّياً  الرتبوي  الإ�رشاف  لأ�صاليب 
�لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  درجة  حتدد  �لتي 
مبحافظات غزة لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات 
�ملعا�رشة، �لتي مت قيا�سها من خلل ��ستجابات معلمي �ملرحلة 

�لأ�سا�سية �لأولية على �ملقيا�س �لذي �أعّده �لباحثان لذلك. 

اإلطار النظري

متهيد: 

�لإ�رش�ف  يكون  �أن  لبد  �لرتبوي  �لعمل  يف  تطوير  �أي  �إن 
مهمة  عملية  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأن  له؛  �أ�سا�سية  ركيزة  �لرتبوي 
حتقيق  �إىل  �لو�سول  يف  جناحها  ل�سمان  �لرتبوية؛  للموؤ�س�سات 
كل  وم�ساعدة  �لتعليمية،  �ملخرجات  حت�سني  حيث  من  �أهد�فها، 
ومنهج  ومتعلمني  معلمني  من  �لتعليمية،  بالعملية  �سلة  له  من 

ومبنى مدر�سي وطرق تدري�س. 
بد�أ  حيث  خمتلفة،  مبر�حل  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  مر  وقد 
كمحاولة للحكم على �أد�ء �ملعلم من خلل زيارة مفاجئة للمدر�سة 
�ملرحلة  تلك  من  �لهدف  فكان  نقله،  �أو  برتقيته  بعدها  يو�سي 
وحت�سيل  و�لتجهيز�ت،  و�ملبنى  للمعلمني  و�لفح�س  �لتحري 
�لثانية  �ملرحلة  و�رتبطت  للمق�رش.  �لعقاب  لتحديد  �لتلميذ 
بر�مج  لتح�سني  كاأ�سا�س  �ملعلمني  بحاجات  بالتوجيه  �ملعروفة 
�ملفاهيم  بع�س  بظهور  �لثالثة  �ملرحلة  �رتبطت  بينما  �لتعليم، 
�حلديثة و�نت�سارها كالدميقر�طية و�مل�ساركة، حيث �عتمدت هذه 
�لرتبوي،  و�مل�رشف  �ملعلم  بني  و�لنقا�س  �حلو�ر،  على  �ملرحلة 
�إىل  يهدف  قياديًا،  عمًل  �لرتبوي  �مل�رشف  عمل  �أ�سبح  ثم  ومن 
�لتاأثري على �ملعلمني لدفعهم نحو �لعمل بجدية لتح�سني �أد�ئهم 

و�لنهو�س بالعملية �لتعليمية )�ل�سبيل، 2013( . 
اأولً- تعريف الإ�رشاف الرتبوي: �رتبط مفهوم �لإ�رش�ف  ♦

�لرتبوي بوجهات نظر خمتلفة وفقًا ملر�حل �لتطور �لتي مر بها 
عرب �لتاريخ �لرتبوي، ومن هذه �لتعريفات: 

�لرئي�س  - هدفها  �إن�سانية،  قيادية  تربوية  عملية  هو 
جلمع  �لعمل  مناخ  خلل  من  و�لتعلم  �لتعليم  عمليتي  حت�سني 
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كافة،  �خلرب�ت  تقدمي  مع  �لتعليمية،  �لرتبوية  �لعملية  �أطر�ف 
وتوفري �لإمكانات �ملادية و�لفنية؛ لنمو جميع هذه �لأطر�ف، وما 
�لرتبوي،  للإ�رش�ف  �لعامة  )�لإد�رة  وتطوير.  متابعة  يلزمها من 

 . 1429هـ( 
�لتعاونية �مل�ستمرة،  �لرتبوية �ملنظمة  "�لن�ساطات  �أو هو: 
�لتي يقوم بها �مل�رشفون �لرتبويون ومديرو �ملد�ر�س، و�لأقر�ن، 
�لتعليمية  �ملعلمني  مهار�ت  حت�سني  بغية  �أنف�سهم،  و�ملعلمون 
�لتعليمية  �لعملية  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  يوؤدي  مما  وتطويرها؛ 
�إن�سانية �ساملة  �لتعلمية"، وهو بذلك عملية فنية �سورية قيادية 
كافة  مبحاوره  و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية  تقومي  غايتها 

)�ل�سعود، 2002: 5( . 
ثانياً- الجتاهات املعا�رشة يف الإ�رشاف الرتبوي: �أخذ  ♦

�لإ�رش�ف �لرتبوي �هتمام جميع �لقائمني على �لعملية �لرتبوية 
�مليد�ن  حت�سني  يف  �أهمية  من  له  ملا  كافة؛  �لعامل  �أنحاء  يف 
�لإ�رش�ف  يف  متعددة  �جتاهات  فظهرت  ومتابعته،  �لرتبوي 
�لرتبوي، وكل �جتاه مثَّل حالة، �أو وجهة نظر تختلف عن �لأخرى. 
منو  عملية  بكونه  �ملعا�رش  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  فيتميز 
ِمْهنيٍّ للمعلم، ي�سعى مل�ساعدته على تطوير نف�سه، وتهيئة �لبيئة 
�آنيًا  �ملنا�سبة لنموه �ملهني، وهو عملية م�ستمرة، ولي�س ن�ساًطا 
�رشعان ما ينتهي، ولي�س �ملهم من يقوم بعملية �لإ�رش�ف، بقدر 
ما تهم فاعلية �لإ�رش�ف نف�سه )�لزياين و�آخرون، 2007: 8( . وقد 
�لإ�رش�ف  يف  �ملعا�رشة  �لجتاهات  من  جملة  �لباحثان  �ختار 

�لرتبوي على �لنحو �لآتي: 

1. اإلشراف التشاركي )التكاملي( : 
عدة،  م�ستقلة  جزئية  �أنظمة  من  �لإ�رش�فية  �لعملية  تتاألف 
نظام  كل  يكون  �أن  بد  ل  �لأنظمة،  هذه  بني  تفاعل  يكون  ولكي 
تبادلية  بعلقة  ومرتبطًا  �لآخر،  على  مفتوحًا  �لأنظمة  هذه  من 
�ملنظومات  بني  و�لتكامل  بالت�سارك،  يتحقق  هذ�  تعاونية، 
�لإ�رش�فية؛ لأن كل �لأنظمة توؤثر وتتاأثر ببع�سها �لبع�س )ن�سو�ن، 

 .  )59  :1986
على  يعتمد  �أ�سلوب  باأنه:  �لت�ساركي  �لإ�رش�ف  ويعرف 
من  �لتعلمية،  �لتعليمية  بالعملية  علقة  له  من  كل  م�ساركة 
ويتعلق  وطلبة،  ومعلمني،  مد�ر�س،  ومديري  تربويني،  م�رشفني 
�لعملية  تتناول  �لتي  �ملفتوحة  �لنظم  بنظرية  �لأ�سلوب  هذ� 
بال�سلوك  ترتبط  عدة،  م�ستقلة  جزئية  �أنظمة  من  �لإ�رش�فية، 
�لإ�رش�يف للم�رشفني، و�ل�سلوك �لتعليمي لكل من �ملعلمني و�لطلبة 

)�لطعاين، 2005: 35( . 
ومن املبادئ التي يقوم عليها الإ�رشاف الت�صاركي ما ياأتي: 

ي�ستخدمها،  - �لتي  و�أدو�ته  و�أن�سطته،  �مل�رشف،  �أهد�ف 
باعتباره حمور  �لطالب،  تعلم  �سبيل حتقيق  ُتكَرِّ�س يف  �أن  يجب 

�لعملية �لتعليمية �لتعلمية. 
بني  - �مل�ستمر  و�لتعاون  �لنفتاح،  بروح  �لهتمام 

�مل�رشف و�ملعلم، باعتبار جميع �لأطر�ف �رشكاء يف �لهدف �لذي 

تن�سده �لعملية �لرتبوية. 
و�مل�رشف،  - للمعلم  متو�زنة  �سخ�سية  ببناء  �لهتمام 

وذلك عن طريق حت�سني نوعية �لتعلم. 
�لعمل على در��سة حاجات �لنظام �لتعليمي با�ستمر�ر،  -

و�رشورة و�سع ��سرت�تيجية؛ لتحقيق �لعملية �لرتبوية و�لتعليمية 
)�ل�سخني و�لزعبي، 2012: 268( . 

وي�صيف )طاف�س، 2004: 81( مبادئ اأخرى: 
�لب�رشية،  - �لعنا�رش  بني  �لإيجابي  �لتو��سل  �أهمية 

�ملتمثلة يف �لطالب، و�مل�رشف، و�ملدير. 
يهتم بدر��سة �حلاجات و�لإمكانات �ملتوفرة، ويح�سن  -

توظيفها؛ لتوفري تربية متكاملة للطالب. 
و�لتنفيذ  - �لتخطيط  �ملعلم يف  �سلوك  توجيه  على  يوؤكد 

و�لتقومي؛ لإحد�ث تغري يف �سلوك �لطالب. 
خطوات الإ�رشاف الت�صاركي: تتم عملية الإ�رشاف الت�صاركي 

وفق منظومة من اخلطوات، هي: 
Ú  طريق عن  له  �لتابعني  �ملعلمني  عن  معلومات  جمع 

��ستبانة خا�سة، �أو عن طريق �لزيارة �ل�سفية. 
Ú  لزيار�ت� مو�عيد  �ل�سنوية  خطته  يف  �ملعلم  يحدد   

�ل�سفية للم�رشف، ويفرغها �مل�رشف يف خطته. 
Ú  ،ي�سنف �مل�رشف �ملعلمني ح�سب حاجاتهم �لإ�رش�فية

ويتدرج معهم يف �إ�سباعها. 
Ú  يحر�س �مل�رشف على �أن تكون �سلطته م�ستمدة فقط من

�ل�سلطة �لعلمية، و�لتفوق يف فن �لتدري�س. 
Ú  �تو�سلو �لتي  بالنتائج  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  على  يحكم 

�إليها )عبد �لهادي، 2006: 57( . 
مميزات الإ�رشاف الت�صاركي: 

تناول  - يف  و�لعمق  و�لعلمية،  بالت�ساركية،  يت�سم 
�لق�سايا �لرتبوية. 

�ملعلم  - بني  �ملفتوح  و�حلو�ر  �لتو��سل،  على  يقوم 
و�مل�رشف. 

�إىل  - فيوؤدي  و�ملعلم؛  �مل�رشف  بني  �ملتبادلة  �لثقة 
�قتناعه بتغيري بع�س �ملمار�سات �لتعليمية. 

�لرتبوي  - �لإ�رش�ف  نحو  �ملعلم  �جتاهات  يح�سن 
�ملعا�رش. 

يلبي �حتياجات �ملعلمني، ويعالج م�سكلتهم بطريقة  -
�لبحث �لإجر�ئي )�أحمد، 2003: 201( . 

2. اإلشراف التأملي )التدبريي( : 
فيها  يكون  �لتي  �ملعا�رشة،  �لإ�رش�فية  �لنماذج  �أحد  هو 
�مل�رشف هو �مل�سئول عن تنظيم عملية �لتاأمل، وتنمية �جتاهات 

�إيجابية لتطوير �لتاأمل. 
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باأنه   )Alger and Chizhik, 2006( و�سيزيك  �ألغر  ويعّرفه 
عملية تن�سيط للتاأمل �لذ�تي Self- Reflection يحث على �لتفكري 
تو�جه  �لتي  للم�سكلت  �حللول  وتوليد   Critical Thinking �لناقد 

�ملعلم �أثناء تدري�سه يف �لغرفة �ل�سفية"
ومن اإجراءات الإ�رشاف التاأملي: 

ميار�س  - بحيث  �لتاأمل،  نحو  �إيجابية  �جتاهات  تنمية 
�ملعلم عمًل مهنيًا. 

�ملعلمني  - و�إك�ساب  �لتاأمل،  ��سرت�تيجيات  تنمية 
�ملهار�ت �خلا�سة بالتاأمل. 

تزويد �ملعلمني بالأدو�ت �لتي ت�ساعدهم على �لتاأمل.  -
لدر��سة  - جمموعات؛  يف  للمعلمني  جل�سات  تنظيم   

�ل�سميد،  و�أبو  )عبيد�ت  �مل�رشفون  يعدها  �لتي  �لتقارير 
 .  )82  :2007

ا�صتخدامها  الرتبوي  للم�رشف  ميكن  التي  التاأمل  تقنيات 
يف عملية الإ�رشاف: 

�مللف �لوثائقي، وهو و�سيلة؛ لت�سجيع �لتاأمل من �أجل  -
�لتطوير، و�لتقدم �لوظيفي. 

�لتخطيط  - يف  مق�سود  ب�سكل  عال،  ب�سوت  �لتفكري 
و�تخاذ �لقر�ر�ت. 

�لحتفاظ ب�سجل للأفكار لتحليلها، و�لتاأمل بها.  -
معينة  - م�سكلة  �ختيار  فيها  ويتم  �لإجر�ئية،  �لبحوث 

تهم �مل�رشف �لرتبوي، وت�سميم خطو�ت جلمع �ملعلومات عنها، 
و��ستخد�م تلك �ملعلومات ملعرفة م�ستقبل �مل�سكلة، و�لعمل على 

�لتعامل معها مبا يوؤدي �إىل ك�سف �لغمو�س وحلها. 
�أ�رشطة �لفيديو و�لأ�رشطة �ل�سمعية، حيث يقوم �مل�رشف  -

بت�سجيل لقاءه �لإ�رش�يف، ثم يقوم مب�ساهدته لتحليل �أ�سلوبه يف 
�لإ�رش�ف، ومدى تقبل �ملعلمني لتوجيهاته. 

من  - جمموعة  �ختيار  يتم  حيث  �لكفايات،  توفر 
�لكفايات �ملحددة، ويقوم �مل�رشف �لرتبوي برتتيب كفاياته يف 

هذه �ملعايري من �لأكرث �إىل �لأقل. 
�ملوقف  - د�خل  وُت�ستخدم  �مل�سكلت،  حل  ��سرت�تيجية 

�لإ�رش�يف، �أو خارجه. 
جمموعات �لتعلم، وهي عبارة عن عدد قليل من �لأفر�د  -

يتحدون معًا بهدف تنمية �لقدر�ت. 
�لربوتوكولت �ملتناغمة، وهي عبارة عن جمموعة من  -

�أعمال بع�سهم �لبع�س مع �لإ�سادة  �لزملء يعملون على فح�س 
بالأعمال �ملتميزة، وذلك �أثناء جل�سة ر�سمية متناغمة. 

و�إبر�ز  - �مللحظات  بت�سجيل  تهتم  �لتاأملية،  �ل�سحيفة 
وجهات �لنظر )�ملغريية، 2009: 129( . 

�سلوك  تغيريَ  لي�س  �لتدبري  �ملنظور  من  �مل�رشف  ومهمة 
باإثر�ء  �لتدبر  �لناجح يف  �لنغما�س  على  م�ساعدته  بل  �ملدر�س، 

�لأ�سا�س  ت�سّكل  �لتي  و�لأمثلة  و�لأخيلة،  �ل�سور،  من  خمزونه 
ي�ساعد  و�أن  للتعليم،  فهمه  �إثر�ء  على  وت�ساعد  �ملتدبر،  ملمار�سة 
�أحد�ث �لف�سل )عطاري و�آخرون،  �إ�سفاء معنى على  �ملعلم على 

 . )219 :2005

ثالثاً- اإلشراف املتنوع: 

 Allan Gllatthaorn جلتثورن  �آلن  �إىل  ظهوره  يعود 
�إىل  يهدف  �إ�رش�يف،  منوذج  وهو   ، )1997م(  عام  وزملئه 
�ملهني  �لنمو  �أن�سطة  توطني  طريق  عن  متعّلمة،  مدر�سة  �إيجاد 
د�خل �ملدر�سة، وتفعيل دور �ملعلمني يف ممار�سة هذه �لأن�سطة 
)�لزهر�ين، 2012: 25( . وظهر هذ� �لجتاه من �جتاهات �لإ�رش�ف 
�لرتبوي �ملعا�رشة من خل�سة �لأبحاث �لرتبوية �لتي ت�سري �إىل 
جميع  مع  للإ�رش�ف،  و�حدة  طريقة  ��ستخد�م  يف  �ل�ستمر�ر  �أن 
�ملعلمني، ل توؤثر كثري�ً يف �أد�ئهم )�لبايطني، 2004: 188( لذلك 
يقوم على فر�سية ب�سيطة وهي �أنه: مبا �أن �ملعلمني خمتلفون يف 
قدر�تهم، و�أمناط تدريبهم؛ فل بد من تنوع �لإ�رش�ف، فهو يعطي 
مهار�ته  وتنمية  قدر�ته،  لتطوير  �إ�رش�فية؛  �أ�ساليب  ثلثة  �ملعلم 

ليختار منها ما ينا�سبه )�سليوو، 2005: 114( . 
ر�جعة  تغذية  يقدم  �لرتبوي  �مل�رشف  �أن  على  يوؤكد  كما 
�أد�ء  تطوير  بهدف  و�ل�سلبيات؛  �لإيجابيات  مو�سحًا  للمعلم 

�ملعلمني باأ�سلوب �إن�ساين رفيع )�لبايطني، 2004: 184( . 
خيارات الإ�رشاف املتنوع: 

�لتنمية �ملكثفة ويتم �لرتكيز على: 
ي�ستخدم  �لطلبة  من  يحتاجه  ما  مع  يطبق  �لتعلم،  نتائج 

�أدو�ت عديدة للملحظة. 
النمو املهني التعاوين وم�صوغاته: . 1
�لعمل  - من  �أكرب  �ملدر�سة  على  �أثر  له  �جلماعي  �لعمل 

�لفردي. 
ميكن للم�رشف �أن يو�سع د�ئرة عمله بهذ� �لأ�سلوب.  -
ي�ست�سعر �ملعلم �أنه م�سئول عن تنمية نف�سه، با�ستخد�م  -

هذ� �لأ�سلوب. 
و�للقاء�ت  - بالأقر�ن،  �لإ�رش�ف  وهي:  متعددة  �سوره 

�لرتبوية، و�لبحوث �مليد�نية. 
النمو الذاتي وهو خيار يف�صله ذوو اخلربة واملهارة، . 2

وينبغي مراعاة الأمور الآتية؛ لنجاح ذلك: 
Ú  من �لذ�تي  �لإ�رش�ف  ملهار�ت  �لكايف  �لتدريب  �إعطاء 

خلل �لآتي: 
و�سع �أهد�ف و�سياغتها. – ت�سميم خطط و�قعية وفعالة؛ 

لتحقيق �لأهد�ف. 
حتليل ت�سجيلت �ملعلم نف�سه. – تقييم �لتقدم و�لنمو. 

Ú  .تب�سيط �لربنامج �لإ�رش�يف، وتو�سيح تعليماته
Ú  .توفري �مل�سادر �للزمة
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Ú  عن ر�جعة  معلومات  على  للح�سول  و�سائل؛  �إيجاد 
�لتنفيذ. 
Ú  تركز �لتي  �لعمليات  ��ستخد�م  على  �ملعلمني  ت�سجيع 

 .  )93 على �لتفكري و�لتاأمل )عاي�س، 2010: 
ويرى �لباحثان �أن هذ� �لنموذج من �لإ�رش�ف يت�سم بتعزيز 
وتفعيل  وكفاءة،  مهارة  �أكرث  لي�سبح  ِمْهِنّيًا،  �ملعلم  �أد�ء  تنمية 
يف  �ملعلمني  �ختلف  �أن  كما  �ملهني،  �لنمو  �أن�سطة  يف  دوره 
من  �لنموذج  هذ�  جعل  �ملهنية،  و�ملهار�ت  �ل�سخ�سية،  �لقدر�ت 

�لإ�رش�ف �لرتبوي يركز على �لفروق �لفردية بني �ملعلمني. 

رابعاً- اإلشراف الرتبوي اإللكرتوني: 

�للزمة؛  �ملهار�ت  من  وتقنياته  �حلا�سوب،  ��ستخد�م  �إن 
ملو�كبة �لتقدم و�ل�سري يف ركب �حل�سارة و�لتقدم يف �لعامل؛ لهذ� 
ومتيزها  بل  جناحها  �أثبتت  �لتي  �لتقنيات  هذه  لظهور  ونتيجة 
و�نفر�دها بالأدو�ر �ملهمة يف �لعملية �لرتبوية �حلديثة، كان لبد 
�لرتبوي  �لإ�رش�ف  �إىل  �حلايل  من  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  تطوير  من 
�لإلكرتوين �لذي يعتمد يف عمله على ��ستخد�م �ل�سبكة �لعنكبوتية 

)�سفر،2008: 4( .  
وُيعرف �لإ�رش�ف �لإلكرتوين باأنه: منط �إ�رش�يف، يعتمد على 
��ستخد�م �لو�سائط �لإلكرتونية، من خلل �حلا�سب �لآيل، و�سبكة 
و�مل�رشفني  �ملعلمني  بني  فعال  �ت�سال  حتقيق  يف  �لإنرتنت، 
�لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �لرتبويني  �مل�رشفني  وبني  �لرتبويني، 
لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت فيما بينهم باأقل وقت وجهد، و�أكرب 

فائدة )عبد �ملعطي وم�سطفي، 2013: 28( . 
يف  عدة  مز�يا  يحقق  �لإلكرتوين  �لإ�رش�ف  منوذج  �إن 
من  لكل  و�لكلفة  و�جلهد  �لوقت  يوفر  حيث  �لرتبوي،  �لإ�رش�ف 
�مل�رشف و�ملعلم، كما �أن هذ� �لنموذج �سيكون �لأكرث �سيوعًا يف 
باللقاء�ت  �لقيام  �ملنطقي  باأنه: من غري  ذلك  �مل�ستقبل، وتربير 
�حلديثة  �لت�سال  و�سائل  تطور  ظل  يف  �لتقليدية،  �لإ�رش�فية 

)�لهجر�ن،2005: 59( . 
�لإ�رش�ف  منوذج  �أن  �إىل   )98 )عبيد�ت،2005:  وي�سري 
�ملتمثلة  �لتقليدية  �لإ�رش�ف  م�سكلة  حل  على  يعمل  �لإلكرتوين 
و�سعوبة  �ملعلمني،  �أعد�د  وزيادة  و�لتنقل،  �حلركة  ب�سعوبات 

�لت�سال �ملبا�رش معهم. 
هذ�  ��ستخد�م  �أهمية  على  �لدر��سات  من  �لكثري  وتوؤكد 
 )2007 )�لغامدي،  كدر��سة:  �لرتبوي،  �لإ�رش�ف  من  �لنموذج 
�ملد�ر�س،  ومديري  �لرتبويني،  �مل�رشفني  بتدريب  �أو�ست  �لتي 
و�ملعلمني يف جمال �إدخال �لتقنيات �حلديثة وخا�سة �لإنرتنت، 
�إن�ساء ق�سم خا�س بالإد�رة �لعامة للإ�رش�ف �لرتبوي،  و�رشورة 
يعنى بالإ�رش�ف �لإلكرتوين، وكذلك �إيجاد �آلية حمددة؛ لتوظيف 
)�لغامدي،  �أو�ست در��سة:  �لرتبوي، وكما  �لإ�رش�ف  �لإنرتنت يف 
�لذين  �لرتبويني،  للم�رشفني  حو�فز  توفري  ب�رشورة   )2008

يفّعلون دور �لإنرتنت يف �لعملية �لرتبوية و�لإ�رش�فية. 
��ستخد�م  �إىل   )18  :2012 )�سمعان،  در��سة  �أ�سارت  وقد 

هذ� �لنمط من �لإ�رش�ف �لرتبوي يف مد�ر�س وكالة �لغوث �لدولية 
�لغوث  وكالة  تقوم  ب�سورة جزئية حيث  ولكن  غزة،  مبحافظات 
 ، �لتعميمات  �إر�سال  عملية  يف  �لإلكرتوين  �لربيد  با�ستخد�م 
و�لن�رش�ت �لإد�رية للمد�ر�س بدرجة متو�سطة، �إل �أن هذ� ل يكفي، 
حيث من �ملمكن ��ستثمار �لربيد �لإلكرتوين ب�سورة �أف�سل، وذلك 
فو�سائل  �لإ�رش�فية،  �لأ�ساليب  من  �لعديد  يف  توظيفه  خلل  من 

�لت�سال �حلديثة ل تقت�رش فقط على �لربيد �لإلكرتوين. 
اأهم مظاهر الإ�رشاف الرتبوي الإلكرتوين: 

ومدة  - بوقت معني  �ملعلم  يفاجئ  �إ�رش�ف  من  �لنتقال 
معينة �إىل �إ�رش�ف مت�سل، لي�س له وقت حمدد. 

�لنتقال من �لإ�رش�ف �لباحث عن �ملعلمني و�أخطائهم  -
ي�ساءون  ما  منه  ويختارون  �ملعلمون  عنه  يبحث  �إ�رش�ف  �إىل 

ويجربون ما ي�ساءون. 
�ملك�سوف  - �لإ�رش�ف  �إىل  �ل�رشي  �لإ�رش�ف  من  �لنتقال 

و�ملعلن عرب �ملو�قع �لإلكرتونية. 
�لإ�رش�ف  - تقومي  يف  �ل�سخ�سي  �لجتهاد  من  �لنتقال 

وخدماته، �إىل �لأ�سلوب �ملو�سوعي. 
دفاعي  - موقف  �إىل  �ملعلم  يقود  �إ�رش�ف  من  �لنتقال 

�لتكافوؤ،  من  �أ�س�س  �إىل  ي�ستند  حو�ري،  �إ�رش�ف  �إىل  تربيري، 
 :2007 �ل�سميد،  و�أبو  )عبيد�ت  و�لأخلقي  �لإن�ساين،  و�لتعامل 

 .  )123
اأهمية ا�صتخدام الإنرتنت يف الإ�رشاف الرتبوي: وتظهر يف 

اجلوانب الآتية: 
�خلرب�ت،  - بتبادل  و�ملعلمني  للم�رشفني  �لفر�سة  توفر 

وتبادل �لتجارب �لعملية، و�لعمليات �لتدريبية. 
�جلهد،  - من  و�لتقليل  �لزمن،  �خت�سار  على  ت�ساعد 

�أق�رش  يف  للمعلمني  �لإ�رش�فية  و�لأ�ساليب  �لتوجيهات،  باإي�سال 
وقت، و�أقل جهد. 

�مل�رشفني، حيث  - نق�س  م�سكلة  �لتغلب على  ت�ساعد يف 
ل  للمعلمني،  �لإ�رش�فية  و�لأ�ساليب  �لتوجيهات،  �إي�سال  عملية 

تتطلب ذهاب �مل�رشف �إىل �ملعلم. 
و�إبر�ز  - �ملتميزين،  باملعلمني  �لتعريف  يف  ت�ساهم 

جتاربهم و�لإفادة منها على م�ستوى �جلميع. 
هيئة  - على  �لتعليمية  و�ملو�سوعات  �ملطبوعات  توفر 

�أي  يف  �ملعلمني  جلميع  �إلكرتونيًا  وجمدولة  مقروءة،  حمتويات 
وقت يحتاجون لها. 

�لنظر  - دون  للمعلمني  �لذ�تي  �لتدريب  على  ت�ساعد 
مل�ستوى �أو قدر�ت حمددة )�سفر، 2008: 149( . 

الدراسات السابقة: 
الباحثان  ح�صل  الرتبوي،  الأدب  على  الّطلع  خلل  من 
على بع�س الدرا�صات العربية والأجنبية التي لها علقة مبو�صوع 
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ال�صابقة على  الدرا�صات  الباحثان يف ترتيب  الدرا�صة، وقد �صار 
اأ�صا�س التدرج الزمني، من القدمي اإىل احلديث، على النحو الآتي: 
ممار�سة  "درجة  بعنو�ن:  در��سة   )2002( مقابلة  �أجرت 
وجهة  من  �لإكلينيكي  �لإ�رش�ف  لأ�سلوب  �لرتبويني  �مل�رشفني 
نظر �ملعلمني يف �ملد�ر�س �لثانوية يف حمافظة جر�س" وهدفت 
�إىل تعرف درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني لأ�سلوب �لإ�رش�ف 
يف  �لثانوية  �ملد�ر�س  يف  �ملعلمني،  نظر  وجهة  من  �لإكلينيكي، 
�لتحليلي؛  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحثة  و��ستخدمت  حمافظة جر�س، 
درجة  لقيا�س  �أد�ة  �لباحثة  طورت  �لدر��سة:  �أهد�ف  ولتحقيق 
كانت  �لإكلينيكي  �لإ�رش�ف  مر�حل  جلميع  �مل�رشفني  ممار�سة 

متقاربة وحول �ملتو�سط، كما �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل: 
�إح�سائية، يف ممار�سات  - دللة  ذ�ت  فروق  عدم وجود 

�جلن�س،  ملتغري  تعزى   ، كافة  �لنمائية  �ملر�حل  على  �مل�رشف، 
و�سنو�ت �خلدمة يف �لتدري�س. 

ممار�سات  - درجة  يف  �لعلمي  للموؤهل  �أثر  وجود 
�مل�رشفني. 

جيم�س  )Malon, James )2002بعنو�ن  ميلون  در��سة 
�ملعلمني  بني  �لعلقة  تعزيز  يف  �لإلكرتوين  �لإ�رش�ف  دور   "
و�مل�رشفني" حيث هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعريف بالتكنولوجيا 
�مل�ساعدة لعملية �لإ�رش�ف ومنها �لربيد �ملتز�من، وغري �ملتز�من، 
�لدر��سة  �أجريت  حيث  �لتفاعلي،  بالفيديو  بالتو��سل  و�لإ�رش�ف 
على �إد�ر�ت �لإ�رش�ف باإجنلرت�، و��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي 
�لدر��سة  �أثبتت  حيث  �لدر��سة،  هذه  ملثل  مللءمته  �لتحليلي؛ 

�لنتائج �لآتية: 
درجة رفع م�ستوى تدريب �ملعلمني من قبل �مل�رشفني  -

�لرتبويني، من خلل ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة و�حلا�سب �لآيل، 
و�لإنرتنت كانت بدرجة مرتفعة. 

بعنو�ن:  بدر��سة   )2004 واخل�صاونة،  )�صرتاك،  قام 
مَهَّماِتِهم  �سوء  يف  �لأردن  يف  �لرتبويني  �مل�رشفني  �أد�ء  "تقومي 
و�لجتاهات �لإ�رش�فية �حلديثة" وهدفت �إىل تقومي �أد�ء �مل�رشفني 
�حلديثة،  �لجتاهات  �سوء  يف  �لإ�رش�فية  ملهماتهم  �لرتبويني 
�أثر �ملتغري�ت �لآتية: �ملوؤهل �لعلمي، و�جلن�س، و�سنو�ت  ومعرفة 
وتو�سلت  �لتحليلي،  �لو�سفي  �ملنهج  �لباحثان  و�عتمد  �خلدمة. 

�لدر��سة �إىل نتائج عدة: 
للجتاهات  - �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سات  ز�لت  ل 

�حلديثة متو��سعة، ويف قو�عدها �لأولية. 
ل توجد تاأثري�ت ذ�ت دللة �إح�سائية ملتغري�ت �لدر��سة  -

يف تقومي �أد�ء �مل�رشفني. 
�لإ�رش�ف  "و�قع  بعنو�ن:  بدر��سة   )2007( ق�صود  قام 
�لجتاهات  �سوء  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لرتبوي 
�لإ�رش�ف  و�قع  تعرف  �إىل  �لدر��سة  وتهدف  �ملعا�رشة"  �لعاملية 
��ستطلع  خلل  من  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �لرتبوي 
ومدير�تها، حول مدى حتقيق  �ملتو�سطة  �ملد�ر�س  من  عينة  �آر�ء 
�لتي  و�أمناطه  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأهد�ف  �لرتبويني  �مل�رشفني 

�أثناء  �لرتبويني  للم�رشفني  �لإ�رش�فية  و�لأ�ساليب  ي�ستخدمونها، 
�لو�سفي  �ملنهج  �لباحث  و�تبع  �لإ�رش�فية.  ملهامهم  ممار�ستهم 
كاأد�ة  �ل�ستبانة  و��ستخد�م  �لدر��سة،  �أهد�ف  لتحقيق  �لتحليلي؛ 

للدر��سة، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لعديد من �لنتائج، �أهمها: 
�مل�رشفون  - ميار�سها  �لتي  �لإ�رش�فية  �لأ�ساليب 

�لرتبويون متار�س بدرجة متو�سطة. 
ل توجد فروق د�لة �إح�سائيًا، تعزى ملتغري�ت �لدر��سة  -

)�جلن�س، �ملوؤهل �لعلمي، �سنو�ت �خلدمة( . 
�أجرى اأبو ها�صم )2007( در��سة بعنو�ن: "و�قع �ملمار�سات 
�لإ�رش�فية للم�رشفني �لرتبويني، مبنطقة تبوك، باململكة �لعربية 
وهدفت  �ملعا�رشة"،  �لإ�رش�فية  �لأ�ساليب  �سوء  يف  �ل�سعودية، 
للم�رشفني  �لإ�رش�فية  �ملمار�سات  و�قع  تعرف  �إىل  �لدر��سة 
�سوء  يف  �ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  تبوك  مبنطقة  �لرتبويني 
�تبع  �لدر��سة  هدف  ولتحقيق  �ملعا�رشة.  �لإ�رش�فية  �لأ�ساليب 
�لباحث �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، و��ستخد�م �أد�ة �لدر��سة جلمع 

�ملعلومات، وخل�ست �لدر��سة �إىل ما ياأتي: 
�لإ�رش�ف  - لأ�ساليب:  مرتفع  �ملعلمني  تقدير�ت  متو�سط 

�لإ�رش�ف  لأ�سلوب  بينما كان منخف�سًا  و�لإكلينيكي؛  �لت�ساركي، 
�ل�سامل. 
عدم وجود �أثر للموؤهل �لعلمي على تقدير�ت �ملعلمني  -

للممار�سات �لإ�رش�فية. 
ممار�سة  "و�قع  بعنو�ن:  در��سة   )2011( بريك  �أجرت 
�مل�رشفات �لرتبويات للنماذج �لإ�رش�فية �حلديثة مبنطقة جاز�ن" 
�لرتبويات  �مل�رشفات  ممار�سة  و�قع  تعرف  �إىل  �لدر��سة  وهدفت 
و�ملتنوع،  و�لتطوري،  )�لإكلينيكي،  �حلديثة  �لإ�رش�فية  للنماذج 
�لدر��سة  و�لتاأملي، و�لإلكرتوين( مبنطقة جاز�ن. ولتحقيق هدف 
��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي، و�سممت ��ستبانة 
حتليل  خلل  ومن  �لدر��سة.  بيانات  جلمع  فقرة؛   )80( قو�مها 

�ملعلومات، تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن: 
�لدر��سة  - عينة  ل�ستجابات  �لعام  �حل�سابي  �ملتو�سط 

�لإ�رش�فية  للنماذج  �لرتبويات  �مل�رشفات  ممار�سة  درجة  حول 
�حلديثة مبنطقة جاز�ن كانت �سعيفة جد�ً. 

التعقيب على الدراسات السابقة: 

يعقب �لباحثان على �لدر��سات �ل�سابقة من خلل عر�سهما 
من  �حلالية  بالدر��سة  مقارنة  فيها،  و�لختلف  �ل�سبه،  لأوجه 

حيث �لهدف، و�لعينة، و�لأدو�ت، و�لنتائج كما ياأتي: 
من حيث �لأهد�ف: هدفت بع�س �لدر��سات �إىل تقومي و�قع 
�لإ�رش�ف �لرتبوي يف �ملرحلة �لإعد�دية كدر��سة ق�سود )2007( 
، وبع�سها هدفت �إىل معرفة درجة ممار�سة �مل�رشفني للأ�ساليب 
�لإ�رش�فية كدر��سة مقابلة )2000( ، ودر��سة �أبي ها�سم )2007( 
هدفت  كما   ،Malon )2002(  ودر��سة  )2011( بريك  ودر��سة   ،
و�خل�ساونة،  )�سرت�ك،  كدر��سة  �مل�رشف  دور  معرفة  �إىل  بع�سها 

 . )2004
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من حيث �لعينة: ت�سابهت عينة هذه �لدر��سة من �ملعلمني 
مع در��سة �أبو ها�سم )2007( ، ومعلمني ومعلمات معًا كدر��سة 
مقابلة )2000( ومعلمات فقط كدر��سة بريك )2011( ومديري 
ودر��سة   )2007( ق�سود  در��سة  مثل:  ومدير�تها،  �ملد�ر�س 

)�سرت�ك، و�خل�ساونة، 2004( . 
الإفادة من الدرا�صات ال�صابقة: اأفاد الباحثان من الدرا�صات 

ال�صابقة يف: 
Ú  وحتديد �لدر��سة  فرو�س  و�سياغة  �لنظري،  �لإطار 

�أهد�فها. 
Ú  لدر��سة� �أد�ة  تطوير  يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  �ساهمت 

)�ل�ستبانة( . 
Ú  .تف�سري �لنتائج ومناق�ستها بناًء على �لدر��سات �ل�سابقة

ما متيزت به الدرا�صة عن الدرا�صات ال�صابقة: 
Ú  ملرحلة� على  غزة،  حمافظات  يف  �لدر��سة  �إجر�ء 

�لأ�سا�سية �لأولية. 
Ú  إىل �سبل تطوير دور� للتعرف  ��ستخد�م �ملقابلة، كاأد�ة 

�مل�رشفني �لرتبويني. 

إجراءات الدراسة: 
قام  �لدر��سة،  �أهد�ف  حتقيق  �أجل  من  الدار�صة:  منهج 
حاول  �لذي  �لتحليلي،  �لو�سفي  �ملنهج  با�ستخد�م  �لباحثان 
بياناتها،  �لدر��سة، وحتليل  �لظاهرة: مو�سوع  من خلله و�سف 
و�لعمليات  حولها،  تطرح  �لتي  و�لآر�ء  مكوناتها،  بني  و�لعلقة 

�لتي تت�سمنها )�أبو حطب، و�سادق،2010: 104( .
جمتمع الدرا�صة: يتكون جمتمع �لدر��سة من جميع معلمي 
�لو�سطى،  حمافظة  يف  ومعلماتها،  �لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة 
 ،  )2015–2014( �لدر��سي  �لعام  يف  خانيون�س  وحمافظة 
و�لبالغ عددهم )2496( معلمًا ومعلمة، ح�سب �لكتاب �لإح�سائي 

لوز�رة �لرتبية و�لتعليم، وكما هو يف جدول رقم )1( : 
جدول رقم )1( : 

توزيع أفراد المجتمع حسب المحافظة والجنس.

املجموعمعلمةمعلماملحافظة

5607061266�لو�سطى

6046261230خانيون�س

116413322496املجموع

عينة الدراسة: 

Ú  باختيار �لباحثان  قام  �ل�ستطلعية:  �لدر��سة  عينة 
من  ومعلمة،  معلمًا   )20( قو�مها  ��ستطلعية،  ع�سو�ئية  عينة 
للتطبيق  �لأد�ة  �سلحية  من  �لتحقق  بهدف  �لأ�سلي،  �ملجتمع 
مع  �ل�ستطلعية  �لعينة  هذه  بدمج  قاما  كما  �لعينة،  �أفر�د  على 

عينة �لدر��سة �لفعلية.

Ú  ،معلمًا  )131( على  ��ستملت  �لفعلية:  �لدر��سة  عينة 
ووزعت  ع�سو�ئية،  طبقية  بطريقة  �ختيارهم  مت  وقد  ومعلمة، 
�ل�ستبانة على �أفر�د �ملجتمع بن�سبة )5.2 %( ، كما هي موزعة 

يف �جلدول �لتايل: 
جدول رقم )2( : 

يوضح عينة الدراسة، حسب الجنس، والمحافظة، والمؤهل العلمي

الن�صبة املئويةالعددفئات املتغريا�صم املتغري

�جلن�س
47.3 %62معلم

52.7 %69معلمة

100 %131املجموع الكلي

�ملحافظة
43.5 %57�لو�سطى

56.5 %74خانيون�س

100 %131املجموع الكلي

�ملوؤهل �لعلمي
71.00 %93بكالوريو�س

29.00 %38ماج�ستري فاأعلى

100 %131املجموع الكلي

اأداة الدرا�صة: بعد �لطلع على �لأدب �لرتبوي، ويف �سوء 
�لدر��سات �ل�سابقة، �ملتعلقة مب�سكلة �لدر��سة، و��ستطلع �آر�ء عينة 
من �ملتخ�س�سني، عن طريق �ملقابلت �ل�سخ�سية، قام �لباحثان 

بت�سميم �أد�ة �لدر��سة على �لنحو �لآتي: 
�لنهائية  - �سياغتها  بعد  �ل�ستبانة  فقر�ت  عدد  بلغ   -

فقرة  لكل  �أعطي  حيث  جمالت،  �أربعة  على  موزعة  فقرة،   )26(
وزن مدرج وفق مقيا�س ليكرت �خلما�سي.

�ل�ستبيان،  فقر�ت  �سدق  من  �لتاأكد  مت  ال�صتبانة:  �صدق 
بطريقتني: 

Ú  ل�ستبانة يف� بعر�س  �لباحثان  قام  �ملحكمني:  �سدق 
�سورتها �لأولية على جمموعة من �ملحكمني، تاألفت من )7( من 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س يف �جلامعة �لإ�سلمية، وجامعة �لأق�سى.

�لباحثان  قام  �ملحكمون،  �أبد�ها  �لتي  �لتوجيهات  �إىل  و��ستناد�ً 
باإجر�ء �لتعديلت �لتي �تفق عليها معظم �ملحكمني، وعلى �سوء 
تلك �لآر�ء مت ��ستبعاد فقرتني، لي�سبح عدد فقر�ت �ل�ستبانة )26( 

فقرة.
Ú  سدق� من  �لتحقق  جرى  �لد�خلي:  �لت�ساق  �سدق 

عينة  على  �ل�ستبانة  بتطبيق  لل�ستبانة  �لد�خلي  �لت�ساق 
��ستطلعية، ومت ح�ساب معامل �رتباط بري�سون بني درجات كل 

جمال من جمالت �ل�ستبانة و�لدرجة �لكلية لل�ستبانة.
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الجدول رقم )3( : 
معامل االرتباط بين كل فقرة، ومجالها، ومستوى الداللة للمجاالت الثاثة

م.الرابع: الإ�رشاف الت�صاركيم.الثالث: الإ�رشاف الإلكرتوينم.الثاين: الإ�رشاف التاأمليم.الأول: الإ�رشاف املتنوع

م.الدللةم.الرتباطالفقرةم.الدللةم.الرتباطالفقرةم.الدللةالرتباطالفقرةم.الدللةم.الرتباطالفقرة

1**0.6950.0001**0.4850.0001**0.7350.0001**0.6410.000

2*0.8070.0002**0.6220.0002**0.6770.0002**0.8030.000

3**0.7670.0003**0.5860.0003**0.7650.0003**0.7650.000

4**0.6980.0004**0.5690.0004**0.7710.0004**0.8470.000

5**0.7440.0005*0.6610.0005**0.6840.0005**0.7000.000

6**0.5480.0006**0.6310.0006**0.6460.0006**0.6660.000

7**0.7180.000

8**0.6810.000

** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.05(. 

�أن جميع فقر�ت �ل�ستبانة،   : يت�سح من �جلدول رقم )3( 
دللة  ذ�  �رتباطًا  مرتبطة  �لأربعة،  �ملجالت  من  جمال  لكل 

�إح�سائية، وهذ� يدلل على �سدق �لت�ساق �لد�خلي لل�ستبانة.
جمال  كل  بني  �لرتباط،  معامل  بح�ساب  �لباحثان  وقام 

من جمالت �ل�ستبانة، مع �لدرجة �لكلية، كما يلي: 
جدول رقم )4( 

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمقياس

معامل عدد الفقراتاملجالتم
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

0.7930.000**6�لإ�رش�ف �ملتنوع1

0.8370.000**8�لإ�رش�ف �لتاأملي2

0.5150.000**6�لإ�رش�ف �لإلكرتوين3

0.8390.000**6�لإ�رش�ف �لت�ساركي4

يت�سح من �جلدول رقم )4( : �أن جميع جمالت �ل�ستبانة 
مرتبطة، �رتباطًا ذ� دللة �إح�سائية مع �لدرجة �لكلية لل�ستبانة.

ح�صاب ثبات ال�صتبانة: مت �لتاأكد منه من خلل: 
Ú  لتجزئة� ��ستخد�م طريقة  �لن�سفية: مت  �لتجزئة  طريقة 

عينة  على  جتريبها  بعد  �ل�ستبانة،  ثبات  حل�ساب  �لن�سفية 
��ستطلعية من جمتمع �لدر��سة، بلغ عددها: )20( معلمًا ومعلمة، 
وقد مت ح�ساب معامل �لثبات، وبلغ )0.82( وهذه �لقيم تدل على 

�أن �ل�ستبانة تتميز بثبات مرتفع.
Ú  طريقة �ألفا كرونباخ: �إذ مت �لتاأكد من ثبات �ل�ستبانة

بطريقة �ألفا كرونباخ وي�ساوي )0.903( وهو معامل ممتاز يف 
مثل هذه �لدر��سات.

مع  �ملقابلت،  بع�س  �لباحثان  �أجرى  املقابلة:  ثالثاً: 

يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  د�ئرة  يف  �لرتبوي،  �لإ�رش�ف  يف  خرب�ء 
للتعرف  �لرتبويني،  �مل�رشفني  وبع�س  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
�لتي  �لنتائج  �لرتبوي يف �سوء بع�س  �لإ�رش�ف  �إىل �سبل تطوير 

تو�سل �إليها �لباحثان يف هذه �لدر��سة.

نتائج الدراسة وتفسريها: 
وتت�سمن عر�سًا لنتائج �لدر��سة، وذلك من خلل �لإجابة 
مت  و�لتي  �ل�ستبانة،  نتائج  �أبرز  و��ستعر��س  �لدر��سة  �أ�سئلة  عن 

�لتو�سل �إليها من خلل حتليل فقر�تها.

احملك املعتمد: 

طول  حتديد  مت  فقد  �لدر��سة،  يف  �ملعتمد  �ملحك  لتحديد 
�ملدى  ح�ساب  خلل  من  �خلما�سي  ليكرت  مقيا�س  يف  �خلليا 
�أكرب  على  تق�سيمه  ثم  ومن   ،)4=1  -  5( �ملقيا�س  درجات  بني 
قيمة يف �ملقيا�س للح�سول على طول �خللية �أي )0.80=4/5( ، 
وبعد ذلك مت �إ�سافة هذه �لقيمة �إىل �أقل قيمة يف �ملقيا�س )بد�ية 
لهذه  �لأعلى  �حلد  لتحديد  )وذلك  �سحيح  و�حد  وهي  �ملقيا�س 
�جلدول  يف  مو�سح  هو  كما  �خلليا  طول  �أ�سبح  وهكذ�  �خللية، 

�لآتي )ملحم، 2000: 42(: 
الجدول رقم )5( : 

يوضح المحك المعتمد في الدراسة

درجة املوافقةالوزن الن�صبي املقابل لهطول اخللية

قليلة جد�من 20% - 36%من 1 – 1.80

قليلة�أكرب من 36% - 52%�أكرب من 1.80 - 2.60

متو�سطة�أكرب من 52% - 68% �أكرب من 2.60 – 3.40

كبرية�أكرب من 68% - 84%�أكرب من 3.40 – 4.20

كبرية جد��أكرب من 84% - 100%�أكرب من 4.20 - 5
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ين�س  ◄ �لدر��سة:  �أ�سئلة  من  �لأول  �ل�سوؤ�ل  وللإجابة عن 
"ما درجة ممار�صة م�رشيف املرحلة الأ�صا�صية الأولية لأ�صاليب 
الإ�رشاف الرتبوي يف �صوء الجتاهات املعا�رشة من وجهة نظر 

املعلمني؟ " 
با�ستخد�م  �لباحثان  قام  �لت�ساوؤل  هذ�  عن  وللإجابة 

�لتكر�ر�ت، و�ملتو�سطات، و�لن�سب �ملئوية، كما يلي: 
الجدول رقم )6( : 

يبين المتوسط الحسابي، والنسبي وقيمة االختبار لكل مجال من مجاالت االستبانة

الرتتيبالوزن الن�صبيالنحراف املعيارياملتو�صطاملجالم

22.903.3076.331�لإ�رش�ف �ملتنوع1

27.725.5469.33�لإ�رش�ف �لتاأملي2

20.553.6368.54�لإ�رش�ف �لإلكرتوين3

22.113.9773.72�لإ�رش�ف �لت�ساركي4

93.2812.4471.76الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن   :  )6( رقم  �جلدول  من  يت�سح 
�لإ�رش�ف  لأ�ساليب  �لأولية،  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة 
�لرتبوي يف �سوء �لجتاهات �ملعا�رشة، من وجهة نظر �ملعلمني، 
كان بدرجة كبرية، وبوزن ن�سبي )71.76 %( ، ويعزو الباحثان 

ذلك اإىل: 
�لع�رش،  - متطلبات  مع  للتكيف  �مل�رشفني  حر�س 

و��ستخد�م �أ�ساليب حديثة يف �لإ�رش�ف �لرتبوي.
�أ�ساليب  - تنوع  �إىل  �لفل�سطيني  �لتعليمي  �لنظام  حاجة 

�لإ�رش�ف، مبا يخدم �لعملية �لتعليمية.
�لإ�رش�ف  - جمال  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يت�سح  كما 

 ، )% �ملتنوع ح�سل على �ملرتبة �لأوىل، بوزن ن�سبي )76.33 
�أي بدرجة كبرية، ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 

مهنية  - مر�عاة  من  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  به  يتميز  ما 
�ملد�ر�س،  �أو�ساع  ومر�عاة  �مِلْهِني،  �أد�ئهم  وتطوير  �ملعلمني، 
يركز  يجعله  مما  للم�رشف؛  �لوقت  وتوفري  �ملعلمني،  وظروف 
على عينة من �ملعلمني، ويك�رش �حلاجز �لنف�سي عند �ملعلم جتاه 
�لإفادة من �مل�رشف �لرتبوي، وغري ذلك من �لإيجابيات )�سلمان، 

. )205  :2012
يفتح �ملجال مل�ساركة جميع �أطر�ف �لعملية �لتعليمية  -

على  للعمل  و�ملعلمني  �ملد�ر�س،  ومديري  بامل�رشفني،  متمثلة 
على  �إيجابًا  ينعك�س  �أن  �ساأنه  من  �لذي  �لرتبوي،  �لعمل  تطوير 

�لطلبة، و�لعملية �لتعليمية.
يتيح  - حيث  باملرونة،  يتميز  �ملتنوع  �لإ�رش�ف  �أ�سلوب 

�أكرث  باأنها  يرى  �لتي  �لإ�رش�فية،  �لأن�سطة  ي�سارك يف  �أن  للمعلم 
�أن�سطة  بع�س  ي�سمل  حيث  بال�سمولية،  �أي�سًا  ويتميز  له،  ملءمة 
�مل�رشف  لدى  �لعمل  �أ�ساليب  وتعدد  �لأخرى،  �لإ�رش�فية  �لنماذج 

�لرتبوي )�ملغذوي، 2009: 44( .

وتتفق هذه �لنتيجة مع در��سة �أبي �لكا�س )2012( حيث 
ح�سل �لإ�رش�ف �ملتنوع على درجة كبرية.

�لإ�رش�ف  - جمال  �أن  �ل�سابق:  �جلدول  من  يت�سح  وكما 
 )%  68.5( �لأخرية بوزن ن�سبي  �لإلكرتوين ح�سل على �ملرتبة 

�أي بدرجة كبرية، ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
�ملعوقات �لتي تقف دون تطبيق �لإ�رش�ف �لإلكرتوين،  -

�سعف  منها:  �ملعوقات،  بع�س  �إىل   )173 )�سفر،2008:  في�سري 
و�لبنية  و�أدو�ته،  �لإنرتنت  بتقنية  �لآلية  �حلا�سبات  تدعيم 
�لأ�سا�سية يف جتهيز �لإد�ر�ت �لتعليمية، ومر�كز �لإ�رش�ف �لرتبوي، 
و�مل�رشفات،  �مل�رشفني  من  �ملدربة  �لإمكانات  وقلة  و�ملد�ر�س، 
و�رتفاع �لتكلفة �ملادية لتطبيق �لإ�رش�ف �لإلكرتوين، وغريها من 

�ملعوقات.
ح�سل  حيث   )2008( �لغامدي  در��سة  مع  و�ختلفت 

�لإ�رش�ف �لإلكرتوين على درجة متو�سطة.
ولتف�سري �لنتائج �ملتعلقة بدرجة ممار�سة م�رشيف �ملرحلة 
�لأ�سا�سية �لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات 
املو�صحة  الآتية  اجلداول  باإعداد  الباحثان  قام  �ملعا�رشة، 

ملجالت ال�صتبانة: 
Ú  :املجال الأول: الإ�رشاف املتنوع

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

النحراف املتو�صطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي

1
يحر�س �مل�رشف على متابعة 
4.12210.6908582.41�لأد�ء �لإ�رش�يف ب�سكل م�ستمر.

2
يطور �مل�رشف قدر�تي 

با�ستمر�ر ويزودين بكل 
جديد.

3.80920.8780672.003

3
ي�ساعد على �لو�سول ملرحلة 

3.81680.7211376.002�لتوز�ن �ملعريف و�ملهاري.

4
ي�سجع على ��ستمر�ر تبادل 

زيار�ت �لأقر�ن يف �ملدر�سة 
وخارجها

3.93890.9009076.86

5
ي�سمح باختيار �لأ�سلوب 

�لإ�رش�يف �ملنا�سب لقدر�تي 
و�حتياجاتي.

3.62600.7268072.44

6
يتابع عملية تنفيذ خطة 

3.58780.7428771.65�لنمو �لذ�تي.

يت�سح من �جلدول رقم )7( �أن �أعلى فقرتني يف هذ� �ملجال 
كانتا: 
"يحر�س �مل�رشف  - �لفقرة رقم )1( ، و�لتي ن�ست على: 

�حتلت  م�ستمر"  ب�سكل  �لإ�رش�يف  �لأد�ء  متابعة  على  �لرتبوي 
ويعزو  كبرية،  بدرجة   ،  )%  82.4( ن�سبي  بوزن  �لأوىل  �ملرتبة 

�لباحثان ذلك �إىل: 
�هتمام �مل�رشفني �لرتبويني بعملهم �لإ�رش�يف ب�سورة  -
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كبرية.
ينبغي  - �لتي  �لرتبوي،  �مل�رشف  مهام  من  ذلك  �عتبار 

�لرتقاء مب�ستوى �ملعلم من خللها.
�أن طبيعة �لعمل �لإ�رش�يف تقوم على �ملتابعة �مل�ستمرة،  -

و�أي تق�سري �سيوؤدي �إىل خلل يف �لعمل.
"ي�ساعد  - على:  ن�ست  �لتي   ،  )3( رقم  �لفقرة  وجاءت 

على �لو�سول ملرحلة �لتوز�ن �ملعريف و�ملهاري" �حتلت �ملرتبة 
�لباحثان  %( بدرجة كبرية ويعزو  �لثانية، بوزن ن�سبي )76.2 

ذلك �إىل: 
جيدة  - فل�سطني  يف  �لرتبوي  �مل�رشف  �ختيار  معايري 

علمية،  وموؤهلت  مو��سفات،  وفق  م�رشف،  �أف�سل  �ختيار  يف 
وتربوية، و�سخ�سية، بحيث يتميز �مل�رشف بغز�رة علمه يف مادة 
تخ�س�سه، وحد�ثة معلوماته، و�سعة ثقافته، و�إتقانه يف �أ�ساليب 
�لتعبري،  وح�سن  و�لإقناع،  �لقيادة،  على  �لقدرة  ولديه  �لإ�رش�ف، 

و�لت�ساوؤل �لهادف.
�لفعال،  - �لإ�رش�ف  لأهد�ف  �لرتبوي  �مل�رشف  ��ست�سعار 

وتطبيق ذلك عمليًا يف �لو�قع �لرتبوي.
هذا  فقرتني يف  اأدنى  اأن  ال�صابق  اجلدول  من  يت�صح  كما 

املجال كانتا: 

��ستمر�ر  على  "ي�سجع  على:  ن�ست  �لتي   ،  )4( رقم  �لفقرة 
تنفيذ تبادل زيار�ت �لأقر�ن د�خل �ملدر�سة وخارجها" فاحتلت 
متو�سطة،  بدرجة   ،  )%  67.8( ن�سبي  بوزن  �لأخرية،  �ملرتبة 

ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
ور�ء  - من  �لكامنة  للأهد�ف  �ملعلمني  بع�س  �إدر�ك  قلة 

زيارة �لأقر�ن د�خل �ملدر�سة.
زيار�ت  - تبادل  �أ�سلوب  جودة  لعدم  �مل�رشف  �إدر�ك 

�لأقر�ن يف م�ساعدة �ملعلمني يف تقومي �أعمالهم وتطوير �أد�ئهم، 
د�خل �لف�سل �لدر��سي.

�لعديد من �ملعلمني يتحرج من ��ستخد�م �أ�سلوب تبادل  -
�أو عدم  له،  �لز�ئر  �ملعلم  للنقد من  �لتعر�س  �لزيار�ت؛ خوفًا من 
�لزملء  من  و�لإفادة  حاجته،  لبيان  �ملعلم  لدى  �جلر�أة  توفر 

)�ملقيد، 2006: 54( .
تنفيذ  عملية  "يتابع  على:  ن�ست  و�لتي   ،  )6( رقم  �لفقرة 
خطة �لنمو �لذ�تي" �حتلت �ملرتبة قبل �لأخرية بوزن ن�سبي قدره 

)71.6 %( ، بدرجة كبرية، ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
�سعف تعزيز مهار�ت �لتعلم �لذ�تي عند بع�س �مل�رشفني  -

و�ملعلمني.
للرتقاء  - �لأد�ء؛  متو�سطي  �ملعلمني  بع�س  حتفيز  قلة 

ذ�تيًا، بطريقة حترتم �سخ�سية  �أنف�سهم  �أد�ئهم، وتطوير  مب�ستوى 
�ملعلم.

Ú  :املجــال الثاين: الإ�رشاف التاأملي
الجدول رقم )8( : 

المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، للمجال الثاني: اإلشراف التأملي وكذلك ترتيبها

النحراف املتو�صطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي

1

يوجهني �مل�رشف �إىل 
�ملر�جع و�مل�سادر 

�ملفيدة.
3.450.9861669.003

2
يتيح يل فر�سة ملر�جعة 

6*3.351.1430367.00�أد�ئي قبل ما يوجهني.

3

ي�سجع على �لقيام 
بالتجريب و�لتفكري �لناقد 

يف �لأ�ساليب �لتدري�سية.
3.660.8558573.21

4

يحر�س على تنمية 
�جتاهات �إيجابية نحو 

�لتاأمل �لذ�تي.
3.500.7881270.002

5

يعمل على ن�رش ثقافة 
�لتاأمل �لذ�تي بني 

�ملعلمني و�ملعلمات.
3.320.8809366.47

6

يعرفني مبجالت �لتاأمل 
�لذ�تي و�ل�سلوكيات �لتي 

ميكن تطويرها.
3.440.8242568.84

7
يزودين مبهار�ت ��ستخد�م 

6*3.350.9613267.00�أدو�ت �مللحظة �لذ�تية.

8
ي�سجعني �إىل �لو�سول �إىل 

3.380.9492767.75حلول نابعة من ذ�تي.

يت�سح من �جلدول رقم )8( �أن �أعلى فقرتني يف هذ� �ملجال 
كانتا: 
"ي�سجع على �لقيام  - ، �لتي ن�ست على  �لفقرة رقم )3( 

�لتدري�سية"  �لأ�ساليب  يف  �لبناء،  �لناقد  و�لتفكري  بالتجريب، 
بدرجة   ،  )%  73.2( قدره  ن�سبي  بوزن  �لأوىل  �ملرتبة  فاحتلت 

كبرية ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
يتعلم  - و�إمنا  خرب�ته،  من  كثري�ً  يتعلم  ل  �لإن�سان  �أن 

و�مللحظة  �لتفكري  ي�ستوجب  فيها  و�لتفكري  تاأملها،  من  كثري�ً 
و�لتحليل )�لغتم، 2013: 14( .

�مل�رشفيني  - عند  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  �أهد�ف  و�سوح 
�لرتبويني فمن �أهد�فه "ت�سجيع �ملعلمني على �لقيام بالتجريب، 

و�لتفكري �لناقد، لأ�ساليبه �لتدري�سية" )�سلمان، 2012: 197( .
مبدعًا  - �ملعلم  يكون  �أن  على  �لرتبوي  �مل�رشف  حر�س 

�لطلبة  عقول  من  �لفكر  ت�ستنبط  �لتي  �لأ�ساليب  ��ستخد�م  يف 
كاأ�سلوب �لع�سف �لذهني، و�أ�سلوب حل �مل�سكلت وغريها.

"يحر�س  - على:  ن�ست  �لتي   ،  )4( رقم  �لفقرة  وجاءت 
على تنمية �جتاهات �إيجابية نحو �لتاأمل �لذ�تي" �حتلت �ملرتبة 
ويعزو  كبرية  بدرجة   ،  )%  70.00( قدره  ن�سبي  بوزن  �لثانية 
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�لباحثان ذلك �إىل: 
�أن �مل�رشف �لرتبوي م�سئول عن تنمية عنا�رش �لعملية  -

�لتعليمية، مبا فيها �ملعلم، بتنمية �جتاهات، و�أ�ساليب معا�رشة؛ 
لتطوير كفاءته.

�ملعلمني  - م�ساعدة  و�لإ�رش�يف  �لفني  �لعمل  �أ�سا�س  يعد 
على �لنمو �مِلْهِنيِّ للرتقاء مبهار�تهم �لتدري�سية.

هذ�  يف  فقرتني  �أدنى  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يت�سح  كما 
�ملجال كانتا: 

Ú  ن�رش على  "يعمل  على:  ن�ست  �لتي   ،  )5( رقم  �لفقرة 
�لذ�تي بني �ملعلمني و�ملعلمات" فاحتلت �ملرتبة  �لتاأمل  ثقافة 
�لأخرية بوزن ن�سبي قدره )66.4 %( ، بدرجة متو�سطة، ويعزو 

�لباحثان ذلك �إىل: 
فهو  - ميد�نية  طبيعة  �لرتبوي  �مل�رشف  عمل  طبيعة 

ميار�س �لتاأمل �لذ�تي ب�سكل عملي مع �ملعلمني.
�لإ�رش�ف  - د�ئرة  على  يعتمد  �لرتبوي  �مل�رشف  �أن 

�إعد�د ن�رش�ت حول  و�لتعليم يف  �لرتبية  لوز�رة  �لتابعة  �لرتبوي 
ثقافة �لتاأمل �لذ�تي.

Ú  مبهار�ت "يزودين  على:  ن�ست  �لتي   ،  )7( رقم  �لفقرة 
��ستخد�م �أدو�ت �مللحظة �لذ�تية" فاحتلت �ملرتبة قبل �لأخرية 
�لباحثان  ويعزو  متو�سطة،  بدرجة   ،  )%  67.00( ن�سبي  بوزن 

ذلك �إىل: 
Ú  أدو�ت� مبجموع  �لرتبويني  �مل�رشفني  معرفة  �سعف 

�مللحظة �لذ�تية، ففاقد �ل�سيء ل يعطيه.
Ú  عنا�رش جتاه  �لرتبوي  �مل�رشف  م�سئوليات  كرثة 

�لعملية �لتعليمية �لتعلمية.
فر�سة  يل  "يتيح  على:  ن�ست  �لتي   ،  )2( رقم  �لفقرة 
�لأخرية  قبل  �ملرتبة  �حتلت  يوجهني"  ما  قبل  �أد�ئي  ملر�جعة 
مكررة، بوزن ن�سبي قدره )67.00 %( ، بدرجة متو�سطة، ويعزو 

�لباحثان ذلك �إىل: 
�ملعلم  - باإعطاء  �أحيانًا  ي�سمح  ل  �مل�رشف  وقت  �سيق 

فر�سة لتقييم نف�سه لكرثة �أعباء �مل�رشف �لرتبوي.
عك�س  - وهذ�  �لتعلم،  عملية  نتائج  على  �مل�رشف  تركيز 

�أ�س�س �أ�سلوب �لإ�رش�ف �لتاأملي �لذي ين�س " على تركيز �مل�رشف 
�أكرث  �لتعلم،  عملية  على  �لتاأملي  �لإ�رش�ف  باأ�سلوب  �لرتبوي 
)�لغتم،  و�ملر�سد"  �لدليل  بوظيفة  قيامه  خلل  من  نتائجها  من 

. )45  :2013

Ú  :املجــال الثالث: الإ�رشاف الإلكرتوين

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

النحراف املتو�صطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي

1
�سهولة �لتو��سل مع �مل�رشف 

يف �أي وقت عرب �لتقنيات 
�حلديثة.

3.740.9079874.82

2
ي�ستخدم �لو�سائل �حلديثة 

يف �إر�سال �للو�ئح و�لن�رش�ت 
�لرتبوية.

3.800.8541376.001

3
ي�ستخدم �أ�ساليب �إ�رش�فية 

متنوعة با�ستخد�م �لو�سائل 
�حلديثة.

3.350.7934767.004

4
يدعم ��ستخد�م �لو�سائط 

�لتقنيات �حلديثة لتطوير 
�لعمل �لإ�رش�يف.

3.410.8316368.23

5
يتيح يل �لفر�سة لختيار ما 

ينا�سبني من �خلطط و�لرب�مج 
�لإ�رش�فية.

3.050.8710161.006

6
ي�ستخدم �لإنرتنت يف طرح 

ق�سايا تربوية ويتابع ردود 
�ملعلمني.

3.190.8513763.85

يت�سح من �جلدول رقم )9( �أن �أعلى فقرتني يف هذ� �ملجال 
كانتا: 
�لو�سائل  - "ي�ستخدم  ن�ست على:  �لتي   ،  )2( رقم  �لفقرة 

�لرتبوية" فاحتلت �ملرتبة  �للو�ئح و�لن�رش�ت  �إر�سال  �حلديثة يف 
ويعزو  كبرية،  تقدير  بدرجة   ،  )%  76.00( ن�سبي  بوزن  �لأوىل 

�لباحثان ذلك �إىل: 
بني  - �لت�سال  يف  �حلديثة  �لو�سائل  ��ستخد�م  �سهولة 

�مل�رشفني و�ملعلمني.
�مل�رشفني  - على  و�جلهد  �لوقت  توفر  �حلديثة  �لو�سائل 

و�لن�رش�ت  و�لتعاميم  �للو�ئح  على  �لطلع  ب�رشعة  و�ملعلمني 
�لتعليم  عملية  مب�ستوى  للرتقاء  تقدميها  ميكن  �لتي  �لرتبوية، 

و�لتعلم.
"�سهولة  - على:  ن�ست  �لتي   )1( رقم  �لفقرة  وجاءت 

�لتو��سل مع �مل�رشف يف �أي وقت عرب �لتقنيات �حلديثة" فاحتلت 
ويعزو  كبرية،  بدرجة   )%  74.8( ن�سبي  بوزن  �لثانية  �ملرتبة 

�لباحثان ذلك �إىل: 
مو�كبة �مل�رشفني �لرتبويني لو�سائل �لت�سال �حلديثة  -

بينهم وبني �ملعلمني )�جلو�ل، �لربيد �لإلكرتوين( 
�سفحات  - باإن�ساء  و�لتعليم  �لرتبية  مديريات  ت�سجيع 

حمافظة،  كل  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  بق�سم  خا�سة  �إلكرتونية 
لت�سجيع �لتو��سل بني �مل�رشف �لرتبوي و�ملعلم.

هذ�  يف  فقرتني  �أدنى  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يت�سح  كما 
�ملجال كانتا: 

�لفر�سة  يل  "يتيح  على:  ن�ست  �لتي   ،  )5( رقم  �لفقرة 
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فاحتلت  �لإ�رش�فية"  و�لرب�مج  �خلطط  من  ينا�سبني  ما  لختيار 
متو�سطة،  بدرجة   )%  61.00( ن�سبي  بوزن  �لأخرية  �ملرتبة 

ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
�أن �خلطط و�لرب�مج �لإ�رش�فية من �سميم عمل �مل�رشف  -

�لتخ�س�س،  �ملعلم، ح�سب  ينا�سب  ما  يختار  �لذي  وهو  �لرتبوي، 
وح�سب ما يتوفر من �إمكانات.

�لرب�مج  - على  جمرب  باأنه  �ملعلمني  بع�س  �سعور 
�لإ�رش�فية �لتي ميار�سها �مل�رشف �لرتبوي.

�لإنرتنت يف  "ي�ستخدم  �لتي ن�ست على:   ، �لفقرة رقم )6( 
طرح ق�سايا تربوية، ويتابع ردود �ملعلمني" فاحتلت �ملرتبة قبل 
�لأخرية، بوزن ن�سبي قدره )63.8 %( ، بدرجة متو�سطة، ويعزو 

�لباحثان ذلك �إىل: 
قلة توظيف تطبيقات �لإنرتنت يف طرح ق�سايا تربوية،  -

تطبيقات  مع  �لتعامل  كيفية  يف  �مل�رشفني  بع�س  ل�سعف  �إما 
�لإنرتنت �حلديثة، �أو نتيجة لنقطاع �لكهرباء وعدم �نتظامها.

�لإ�رش�ف  - لإد�ر�ت  �لإلكرتونية  �لتحتية  �لبنية  �سوء 
�لكا�س  �أبي  در��سة  مع  يتفق  ما  وهو  معًا،  و�ملدر��س  �لرتبوي، 
�لإنرتنت  �أمام توظيف  �أكدت وجود عو�ئق كثرية  �لتي   )2012(

يف �لإ�رش�ف �لرتبوي.
Ú  :املجــال الرابع: الإ�رشاف الت�صاركي

جدول رقم )10( : 
المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، للمجال الرابع اإلشراف التشاركي، ترتيبها

النحراف املتو�صطالفقرةم
املعياري

الوزن 
الرتتيبالن�صبي

1
يتمتع �مل�رشف بروح 

�لنفتاح، و�لتعاون �مل�ستمر 
مع �ملعلم.

4.060.8874481.001

2
ي�ساركني �مل�رشف يف 

ت�سخي�س حاجات �لنظام 
�لتعليمي با�ستمر�ر.

3.570.7945171.004

3
يدر�س �لإمكانات �ملتوفرة، 

3.820.8899576.42وتوظيفها يف حتقيق �لأهد�ف.

4
يلبي �حتياجات �ملعلمني 

ويعالج م�سكلتهم بطريقة 
تعاونية.

3.610.9319872.23

5
يزودين بكل جديد باجتاهات 

3.500.9717170.006�لإ�رش�ف �لرتبوي �ملعا�رش.

6
يتعمق �مل�رشف يف تناول 

3.520.9226170.45�لق�سايا �لرتبوية.

هذ�  يف  فقرتني  �أعلى  �أن   )10( رقم  �جلدول  من  يت�سح 
�ملجال كانتا: 

�مل�رشف  - "يتمتع  على:  ن�ست  و�لتي   ،  )1( رقم  �لفقرة 
�ملرتبة  فاحتلت  �ملعلم":  مع  �مل�ستمر  و�لتعاون  �لنفتاح،  بروح 
كبرية،  تقدير  بدرجة   ،  )%  81.00( قدره  ن�سبي  بوزن  �لأوىل 

ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 

�لنفتاح،  - بروح  �لت�ساركي  �لإ�رش�ف  �أ�سلوب  متيز 
و�لتعاون �مل�ستمر بني �مل�رشف �لرتبوي و�ملعلم.

�مل�رشف  - عند  �لت�ساركي  �لإ�رش�ف  �أهد�ف  و�سوح 
�لرتبوي، �ملتمثلة يف حت�سني نوعية �لتعليم يف �ملدر��س، وبناء 

�سخ�سية متو�زنة للمعلم و�مل�رشف )عطوي، 2012: 288( .
�إن�سانية  - علقات  وجود  يتطلب  �لإ�رش�يف  �لعمل  �أن 

ما  وهذ�  بنجاح  �لعملية  تتم  حتى  و�ملعلم  �مل�رشف  بني  جيدة 
ِمْن  وا  َلْنَف�صُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت  {َوَلْو  تعاىل:  قوله  يوؤكده 

َحْوِلَك} )�آل عمر�ن: 159( .
"يدر�س  - على:  ن�ست  و�لتي   ،  )2( رقم  �لفقرة  وجاءت 

فاحتلت  �لأهد�ف"،  حتقيق  يف  وتوظيفها  �ملتوفرة  �لإمكانات 
كبرية،  بدرجة   )%  76.4( قدره  ن�سبي  بوزن  �لثانية،  �ملرتبة 

ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
�أن مهام �مل�رشف �لرتبوي يف �لإ�رش�ف �لت�ساركي، هو  -

مبختلف  و�لأكادميية  �ملهنية  �ملعلمني  �حتياجات  عن  �لك�سف 
�لأ�ساليب وت�سنيفها، و�ختيار �أف�سل �لأ�ساليب لإ�سباعها، وتقدمي 
�لت�سهيلت �لتي حتقق �أهد�ف �خلطة �لإ�رش�فية �سمن �لإمكانات 

�ملتوفرة ذ�تها )عطوي، 2012: 289( .
�لقيام بعمله دون  - �أو م�سئول ل ي�ستطيع  �إد�ري  �أي  �أن 

�أن يدر�س طبيعة �لعمل و�لإمكانات �ملتوفرة، ومدى قدرتها على 
حتقيق �لأهد�ف �لتي ي�سعى �إليها.

هذ�  يف  فقرتني  �أدنى  �أن  �ل�سابق  �جلدول  من  يت�سح  كما 
�ملجال كانتا: 

بكل  - "يزودين  على:  ن�ست  و�لتي   ،  )5( رقم  �لفقرة 
�ملرتبة  فاحتلت  �ملعا�رش"  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  باجتاهات  جديد 
�لأخرية، بوزن ن�سبي قدره )70.00 %( ، بدرجة كبرية، ويعزو 

�لباحثان ذلك �إىل: 
يجريها  - �لتي  بالتجديد�ت  �ملعلمني  معظم  �سعور 

�مل�رشف من حني لآخر يف �لعملية �لإ�رش�فية.
يف  - �لتقليدي  �لأ�سلوب  ي�ستخدم  �مل�رشفني  بع�س  �أن 

�لإ�رش�ف، ول يلم�س بع�س �ملعلمني �أي تغيري يف �أ�سلوب �مل�رشف.
�لفقرة رقم )6( و�لتي ن�ست على "يتعمق �مل�رشف يف  -

تناول �لق�سايا �لرتبوية" �حتلت �ملرتبة قبل �لأخرية بوزن ن�سبي 
قدره )70.4 %( بدرجة كبرية ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 

بع�س  - �ملعلمني  مع  يتناولون  �مل�رشفني  معظم  �أن 
�لنمو  تعزز  �لتي  �لإ�رش�ف،  بعملية  �ملرتبطة  �لرتبوية  �لق�سايا 

�ملهني للمعلمني.
�مللقاة  - �لإد�رية  �لأعباء  بكرثة  �ملعلمني  بع�س  �سعور 

بالن�سبة  �مل�رشفني  �أعد�د  وقلة  �لرتبوي،  �مل�رشف  عاتق  على 
�لتعمق  �لأولية ت�سعف  �لأ�سا�سي  �لتعليم  �ملعلمني مبرحلة  لعدد 

بالق�سايا �لرتبوية.
�لذي  ◄ �لدر��سة:  �أ�سئلة  من  �لثاين  �ل�سوؤ�ل  عن  �لإجابة 

اإح�صائّية عند م�صتوى  "هل توجد فروق ذات دللة  ين�س على: 
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دللة )α≤ 0.05( بني متو�صطات درجات تقدير اآراء اأفراد العّينة 
حول درجة ممار�صة م�رشيف املرحلة الأ�صا�صية الأولية لأ�صاليب 
الإ�رشاف الرتبوي يف �صوء الجتاهات املعا�رشة تعزى ملتغريات 

الدرا�صة: )اجلن�س- املوؤهل العلمي- املحافظة( ؟ 
الفرو�س  من  الباحثان  حتقق  ال�صوؤال  هذا  عن  وللإجابة 

الآتية: 
Ú  :الفر�س الأول من فرو�س الدرا�صة

عند  �إح�سائّية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  على:  وين�س 
�آر�ء  تقدير  درجات  متو�سطات  بني   )α≤  0.05( دللة  م�ستوى 
�لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  درجة  حول  �لعّينة  �أفر�د 
�لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأ�ساليب  �لأولية 

�ملعا�رشة تعزى ملتغري �جلن�س )معلم- معلمة( .
وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س، قام �لباحثان با�ستخد�م 

�ختبار "T.test" و�جلدول )12( يو�سح ذلك: 
جدول رقم )11( : 

المتوسطات واالنحرافات البعدية وقيمة "ت" لاستبانة تعزى لمتغير الجنس.

م�صتوى الدللةقيمة الدللةقيمة "ت"النحراف البعدياملتو�صطالعدداجلن�ساملجالم

�لإ�رش�ف �ملتنوع1
6222.77423.65037معلم

غري د�لة عند 0.6620.01- 0.439
6923.02902.99004معلمة

�لإ�رش�ف �لتاأملي2
6227.93556.36814معلم

غري د�لة عند 0.4100.6820.01
6927.53624.72969معلمة

�لإ�رش�ف �لإلكرتوين3
6220.93553.00203معلم

غري د�لة عند 1.1290.2610.01
6920.21744.12264معلمة

�لإ�رش�ف �لت�ساركي4
6221.75814.41935معلم

غري د�لة عند 0.3320.01- 0.973
6922.43483.52503معلمة

الدرجة الكلية
6293.403213.49494معلم

غري د�لة عند 2.3120.9330.01
6993.217411.57440معلمة

من �لنتائج �ملو�سحة يف جدول رقم )11( تبني �أن �لقيمة 
م�ستقلتني"  لعينتني   -  T" لختبار  �ملقابلة   )Sig.( �لحتمالية 
�أكرب من م�ستوى �لدللة )α≤ 0.05( جلميع �ملجالت و�لدرجة 
دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  �أنه  ��ستنتاج  ميكن  وبذلك  �لكلية، 
درجة  �لدر��سة،  عينة  �أفر�د  تقدير  متو�سطات  بني  �إح�سائية 
�لإ�رش�ف  لأ�ساليب  �لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة 
�جلن�س  تعزى ملتغري  �ملعا�رشة،  �لجتاهات  �لرتبوي يف �سوء 

)معلم، معلمة( ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
�مل�رشف  - ي�ستخدمها  �لتي  �لإ�رش�فية  �لأ�ساليب  �أن 

�لرتبوي عند �ملعلمني هي �لأ�ساليب نف�سها �لتي ي�ستخدمها عند 
�ملعلمات، فلم يوؤثر عامل �جلن�س على نتائج �لدر��سة.

من  - �لرتبويون  �مل�رشفون  يتلقاها  �لتي  �لتعليمات 

و�ملعلمات  �ملعلمني  جميع  على  تعمم  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
بغ�س �لنظر عن �جلن�س.

ودر��سة  -  ،  )2002( مقابلة  در��سة  مع  تتفق  �لنتيجة 
�سرت�ك و�خل�ساونة )2004( ، ودر��سة ق�سود )2007( .

Ú  :الفر�س الثاين من فرو�س الدرا�صة
عند  �إح�سائّية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  على:  وين�س 
م�ستوى دللة )α≤ 0.05( بني متو�سطات تقدير �آر�ء �أفر�د �لعّينة 
حول درجة ممار�سة م�رشيف �ملرحلة �لأ�سا�سية �لأولية لأ�ساليب 
�لإ�رش�ف �لرتبوي يف �سوء �لجتاهات �ملعا�رشة، تعزى ملتغري 

�ملوؤهل �لعلمي )بكالوريو�س – ماج�ستري فاأعلى( .
�لباحثان با�ستخد�م  �لفر�س قام  وللتحقق من �سحة هذ� 

�ختبار "T.test" و�جلدول )13( يو�سح ذلك: 
جدول رقم )12( : 

المتوسطات، واالنحرافات البعدية، وقيمة "ت"، تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

م�صتوى الدللةقيمة الدللةقيمة "ت"النحراف البعدياملتو�صطالعدداملوؤهل العلمياملجالم

�لإ�رش�ف �ملتنوع1
9322.95703.39089بكالوريو�س

غري د�لة عند 0.2620.7940.01
3822.78953.13789ماج�ستري فاأعلى
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م�صتوى الدللةقيمة الدللةقيمة "ت"النحراف البعدياملتو�صطالعدداملوؤهل العلمياملجالم

�لإ�رش�ف �لتاأملي2
9327.95705.85869بكالوريو�س

غري د�لة عند 0.747456.0.01
3827.15794.72215ماج�ستري فاأعلى

�لإ�رش�ف �لإلكرتوين3
9320.39783.83955بكالوريو�س

غري د�لة عند 0.3140.4350.01
3820.94743.11012ماج�ستري فاأعلى

�لإ�رش�ف �لت�ساركي4
9322.20434.21581بكالوريو�س

غري د�لة عند 0.0660.6870.01
3821.89473.34332ماج�ستري فاأعلى

الدرجة الكلية
9393.516113.38040بكالوريو�س

غري د�لة عند 0.3020.7630.01
3892.789510.04627ماج�ستري فاأعلى

من �لنتائج �ملو�سحة يف �جلدول رقم )12( ، تبني �أن �لقيمة 
�لحتمالية ).Sig( �ملقابلة لختبار "T- لعينتني م�ستقلتني" �أكرب 
من م�ستوى �لدللة )α≤ 0.05(، جلميع �ملجالت و�لدرجة �لكلية، 
وبذلك ميكن ��ستنتاج �أنه: ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني 
م�رشيف  ممار�سة  لدرجة  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  تقدير  متو�سطات 
�لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي، يف �سوء  �ملرحلة �لأ�سا�سية 
�لجتاهات �ملعا�رشة، تعزى ملتغري �ملوؤهل �لعلمي )بكالوريو�س 

ويعزو الباحثان ذلك اإىل:  – ماج�ستري فاأعلى( 
�أن �لأ�ساليب �لتي ي�ستخدمها �مل�رشف �لرتبوي موجهة  -

يحمله  �لذي  �لعلمي  �ملوؤهل  عن  �لنظر  بغ�س  �ملعلمني،  جلميع 
�ملعلم �أو �ملعلمة.

�جلميع  - من  يتطلب  �لتعليمية  بالعملية  �لرتقاء  �أن 
�لرتبوي  �مل�رشف  ير�ها  �لتي  و�لتوجيهات  �لتعليمات،  تنفيذ 

بغ�س �لنظر عن �ل�سهادة �لعلمية.
�لنتيجة تتفق مع در��سة �سرت�ك و�خل�ساونة )2004(  -

ودر��سة ق�سود )2007( ودر��سة �أبو ها�سم )2007( .
Ú  :الفر�س الثالث من فرو�س الدرا�صة

عند  �إح�سائّية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل  على:  وين�س 
�أفر�د  �آر�ء  تقدير  متو�سطات  بني   )α≤  0.05( دللة  م�ستوى 
�لأولية  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  م�رشيف  ممار�سة  لدرجة  �لعّينة، 
�ملعا�رشة،  �لجتاهات  �سوء  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأ�ساليب 

تعزى ملتغري �ملحافظة )�لو�سطى، خانيون�س( .
�لباحثان با�ستخد�م  �لفر�س قام  وللتحقق من �سحة هذ� 

�ختبار "T.test"، و�جلدول )12( يو�سح ذلك: 

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

م�صتوى الدللةقيمة الدللةقيمة "ت"النحراف البعدياملتو�صطالعدداملحافظةاملجالم

�لإ�رش�ف �ملتنوع1
5722.87723.32775�لو�سطى

غري د�لة عند 0.9250.01- 0.094
7422.93243.31593خانيون�س

�لإ�رش�ف �لتاأملي2
5728.31585.88326�لو�سطى

غري د�لة عند 1.0700.2870.01
7427.27035.26892خانيون�س

�لإ�رش�ف �لإلكرتوين3
5720.96493.47422�لو�سطى

غري د�لة عند 1.1260.2620.01
7420.24323.75558خانيون�س

�لإ�رش�ف �لت�ساركي4
5722.26324.13835�لو�سطى

غري د�لة عند 0.3750.7090.01
7422.00003.86413خانيون�س

الدرجة الكلية
5794.421112.57541�لو�سطى

غري د�لة عند 0.8980.3710.01
7492.445912.40762خانيون�س

من �لنتائج �ملو�سحة يف جدول رقم )13( ، تبني �أن �لقيمة �لحتمالية  ).Sig(، �ملقابلة لختبار "T test"- لعينتني م�ستقلتني"  -
�أكرب من م�ستوى �لدللة )α≤ 0.05( جلميع �ملجالت، و�لدرجة �لكلية، وبذلك ميكن ��ستنتاج: �أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
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بني متو�سطات تقدير �أفر�د عينة، �لدر��سة لدرجة ممار�سة م�رشيف 
�لأولية لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي، يف �سوء  �ملرحلة �لأ�سا�سية 
 – )�لو�سطى  �ملحافظة  ملتغري  تعزى  �ملعا�رشة،  �لجتاهات 

خانيون�س( ، ويعزو �لباحثان ذلك �إىل: 
يف  - و�حدة  �ملعلمني  جميع  يعي�سها  �لتي  �لظروف  �أن 

غزة،  حمافظات  م�ساحة  �سيق  �أن  وكما  غزة،  حمافظات  جميع 
و�لتقارب بينها، يقلل من تاأثري �ملحافظة على نتائج �لدر��سة.

�أن �مل�رشفني �لرتبويني يتبعون �إىل وز�رة تربية وتعليم  -
و�حدة، وما يتلقونه من توجيهات وتعليمات ل تختلف باختلف 

�ملحافظة.
الأ�صا�صية  املرحلة  م�رشيف  ممار�صات  تطوير  �صبل  ما 

الأولية مبحافظات غزة؟ 
�لأدب  من  �لإفادة  خلل  ومن  �لدر��سة،  نتائج  �سوء  يف 
�لرتبوي وبعد �إجر�ء مقابلت عدة مع خرب�ء يف �لإ�رش�ف �لرتبوي 
بوز�رة �لرتبية و�لتعليم؛ تو�سل �لباحثان �إىل جمموعة من �ل�سبل؛ 
لتطوير ممار�سات م�رشيف �ملرحلة �لأ�سا�سية �لأولية مبحافظات 

غزة، على النحو الآتي: 
Ú  لأ�سباب� بتو�سيح  �لرتبوي  �مل�رشف  قيام  �رشورة 

من  �لأقر�ن،  زيارة  من  �ملن�سود  �لهدف  �ختيار  ور�ء  �لكامنة 
تبادل �خلرب�ت بني �ملعلمني، وتقريب وجهات �لنظر بني معلمي 

�ملرحلة �لأ�سا�سية �لدنيا.
Ú  زيادة عدد �مل�رشفني �لرتبويني، وتقليل عدد �ملعلمني 

�لذين ي�رشف عليهم �مل�رشف �لو�حد.
Ú  لتدريب� خلل  من  �لرتبويني،  �مل�رشفني  توجيه 

�مل�ستمر، �إىل ��ستخد�م �أ�ساليب �إ�رش�فية متنوعة.
Ú  للزمة� و�لتكنولوجية  �ملادية  �لإمكانات  توفري 

ل�ستخد�م �أ�ساليب حديثة كاأ�سلوب �لإ�رش�ف �لإلكرتوين.
Ú  توظيف مهار�ت  لإتقان  للم�رشفني؛  دور�ت  عقد 

�أ�ساليب  تطوير  يف  ل�ستخد�مها  �حلديثة  �لإنرتنت  تطبيقات 
�لإ�رش�ف �لرتبوي يف �ملرحلة �لأ�سا�سية �لأولية.

Ú  دور�ت بعقد  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قيام  �رشورة 
تدريبية للمعلمني يف جمال ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة.

Ú  إىل در��سات� �لرتبوي بتوجيه �ملعلمني  قيام �مل�رشف 
تربوية موجهة ت�ساعدهم يف عملية �لتعليم.

Ú  يف �ملعلمني  مب�ساعدة  �لرتبويني  �مل�رشفني  قيام 
ت�سميم درو�س تو�سيحية.

Ú  رشورة قيام وز�رة �لرتبية و�لتعليم بتوعية �مل�رشفني�
و�ملعلمني باأهمية �لإ�رش�ف �لرتبوي من خلل ن�رش�ت تثقيفية، 

وور�س عمل، وندو�ت، و�أيام در��سية تعقدها �لوز�رة.

توصيات الدراسة: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة، يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 

نهاية . 1 يف  �لرتبويني  للم�رشفني  �سنوي  �جتماع  عقد 
�لعام �لدر��سي، يقدم �مل�رشف فيه خل�سة خرب�ته، وجتاربه �لتي 

ح�سل عليها خلل عمله، وما ��ستجد من �أ�ساليب مفيدة.
مناق�سة �مل�رشف �لرتبوي للجو�نب �ل�سلبية، و�لإيجابية، . 2

�لتي وجدها لدى بع�س �ملعلمني خلل زيار�ته للمدر�سة، وو�سع 
�حللول �ل�سائبة للم�ساكل و�لأخطاء.

�أن يو�سح �مل�رشف �لرتبوي طبيعة �لأ�سلوب �مل�ستخدم . 3
للمعلم؛ حتى ي�ستطيع �لتفريق بني �لأ�ساليب.

�مل�رشفني . 4 من  كل  لدى  �لتكنولوجية  �ملهار�ت  تعزيز 
و�ملعلمني؛ حتى يت�سنى لهم �لتو��سل معًا.

بني . 5 �مليد�نية  �لزيار�ت  تبادل  على  �حلث  �رشورة 
�ملعلمني د�خل �ملدر�سة �أو خارجها.

�لتو��سل بني �مل�رشف . 6 �لإنرتنت يف عملية  تفعيل دور 
�لرتبوي و�ملعلم للتغلب على �مل�سكلت �لطارئة.

�إ�رش�ك �ملعلمني يف و�سع �خلطط، و�لرب�مج �لإ�رش�فية، . 7
و�ختيار �لربنامج �لذي ينا�سبهم.

متكني �ملعلمني من ثقافة �لتاأمل �لذ�تي للتخطيط يف . 8
�لعملية �لتعليمية.
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لتطوير . 7 مقرتح  "ت�سور   :  )2012( �خلالق  عبد  �لزهر�ين، 



درجة ممارسة مشرفي املرحلة األساسية األولية ألساليب اإلشراف التربوي في ضوء االجتاهات املعاصرة وسبل تطويرها
د. فايز كمال شلدان
أ. حامد نعيم القدرة

206
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