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ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل التعرف اإىل فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سديني 
التبويني العاملني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني من وجهة نظرهم، وقد تكونت عينة 
بذلك  مثلوا  اإذ  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  ومر�سدة  مر�سدااً   )170( من  الدرا�سة 
ما ن�سبتة )22%( من املر�سدين التبويني العامليني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني، 
اخلدمات  فاعلية  مقيا�س  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد  ومر�سدة.  مر�سدااً   )756( والبالغ عددهم 
مرتفعة  فاعلية  النتائج  اأظهرت  احلالية.  الدرا�سة  لإغرا�س  و�سمم  ُبني  الذي  الإ�رشافية 
ملقيا�س  الكلية  الدرجة  بلغت  اإذ  التبويني،  للمر�سديني  املقدمة  الإ�رشافية  للخدمات  جدااً 
فروق  اأية  النتائج  تظهر  مل  كما  جدااً،  مرتفعة  درجة  وهي   ،)4.39( الإ�رشافية  اخلدمات 
ذات دللة اإح�سائية يف اخلدمات الإ�رشافية تبعااً ملتغريات الدرا�سة املختلفة، وهي: اجلن�س، 
واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة. وبناءاً على نتائج الدرا�سة، فاإن الباحث يو�سي ب�رشوة 
القيام بدرا�سات بحثية ت�ستهدف فح�س جوانب خمتلفة من العملية الإ�رشافية، كاملهارات 
الإ�رشافية، وفنيات واأ�ساليب الإِ�رشاف، والنماذج الإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون يف 
الإر�ساد املدر�سي، والقيام بدرا�سات بحثية تهدف التعرف اإىل فاعلية اخلدمات الإ�رشافية 

املقدمة يف مراكز الإر�ساد والعالج النف�سي وال�سحة النف�سية العاملة يف فل�سطني.
التقييم  الإ�رشافية،  العالقة  الإر�ساد،  الإر�ساد،  يف  )الإ�رشاف  املفتاحية  الكلمات 

يف الإ�رشاف(.
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The Effectiveness of Supervisory Services Provided
to School Counselors at Governmental Schools

in Palestine from their Perspectives

Abstract:

The aim of this study is to investigate the effectiveness of supervisory 
services provided to school counselors at governmental schools in Palestine 
from their perspectives. The sample of this study consisted of (170) male and 
female counselors, selected randomly and represented around (22%) of all 
school counselors in Palestine totaling (756) male and female counselors. 
For the purpose of this study, Supervisory Services Scale was constructed 
and used. The results indicated the effectiveness of supervision services. The 
total score of the supervisory scale was (4.39), which is a very high degree. 
The result showed that there are no significant differences in supervisory 
services due to the study variables: Gender, academic level and years of 
experiences. Based on the results of this study the researcher recommends 
studying other aspects of supervisory process such as: Supervisory skills, 
techniques and methods of supervision and supervision models used in 
school counseling. I hope other researchers will conduct studies to find out 
the effectiveness of supervisory services at counseling, psychotherapy and 
mental health centers.

Keywords: Supervision in counseling, counseling, supervisory 
relationship, assessment in supervision.
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مقدمة:
مر الإ�رشاف مبراحل عدة خالل القرن الع�رشين، اإذ كان ينظر اإليه يف بداية الأمر على 
اأنه امتداد لالإدارة التبوية، وكان ظهوره خالل الن�سف الثاين من القرن الع�رشين بو�سفه 
ميدانااً اأ�سا�سيااً من ميادين الإر�ساد، وعلى الرغم من هذا الظهور، فاإنه مل يحقق حتى اليوم 

 )Patricia, 2010(. املكانة املهنية نف�سها التي يتمتع بها الإر�ساد
من  العديد  ظهرت  اإذ  كثرية،  وعملية  نظرية  بتطورات  الإر�ساد  يف  الإ�رشاف  مر  كما 
الإ�رشاف  مفهوم  يف  وغمو�س  خلط  وجود  اإىل  اأدى  مما  الإ�رشافية،  والنماذج  الجتاهات 
فبع�سهم  الإر�ساد،  يف  الإ�رشاف  مفاهيم  تعدد  يالحظ  لهذا  واأهدافه،  ومهماته،  الإر�سادي، 
اإليه  وينظر  تدريب،  عملية  اأنه  يرى  الأخر  بع�سهم  بينما  تّعلم،  عملية  اأنه  على  اإليه  ينظر 

 .)Gazzola & Theriault, 2007( اآخرون باعتباره عملية اإدارية
وتق�سم كلمة اإ�رشاف Supervision اإىل ق�سمني Super وتعني الأعلى اأو الأكرب، وكلمة 
Vision وتعني روؤية، وبالتايل فاإن كلمة Supervision يف معناها احلريف ت�سري اإىل الروؤية 
الثاقبة اأو العليا، وهي ت�سري اإىل تلك العملية التي يقوم بها �سخ�س يتمتع باإعداد وتدريب 
وخربة مهنية جيدة يف جمال الإر�ساد النف�سي )م�رشف( مب�ساعدة جمموعة من املر�سدين 
اأعلى  اإىل  التدريب، وال�ست�سارة، والتقومي، واملتابعة لكي ي�سلوا  )امل�ست�رشفني( من خالل 

 .)Asheim, 2012( م�ستوى من م�ستويات الأداء يف ممار�ستهم الإر�سادية
وقد عّرف براديل ولداين )Bradley & Landany, 2006( الإ�رشاف يف الإر�ساد باأنه 
املر�سدين  اأداء  تقومي  اإىل  تهدف  والتعليم،  التدريب  على  قائمة  مهنية  عالقة  عن  عبارة 
البناءة، و�سياغة الأهداف امل�ستكة،  الراجعة  التغذية  وتطويرهم ودعهم من خالل تقدمي 

وتطوير اخلطط الإر�سادية.
واأ�سار برنارد وجوديري )Bernard & Goodyear, 2009( اإىل اأن الإ�رشاف عبارة عن 
اأو جمموعة من الأ�سخا�س �سمن  اآخر  تدخل يقدم من �سخ�س مهني ومتخ�س�س ل�سخ�س 
احلقل املهني نف�سه واأقل اإعدادااً ومهارة، ويتم هذا التدخل من خالل عالقة مهنية تهدف اإىل 

حت�سني الأداء املهني وتقوميه وبخا�سة لدى املر�سدين اجلدد. 
من  �سكل  الإ�رشاف  اأن   )Brooks & Patterson, 2012( وباتر�سون  بروك�س  ويعتقد 
اأ�سكال نقل اخلربة واملعرفة ملر�سد اأو ملجموعة من املر�سدين، من خالل تزويدهم بالتغذية 
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الراجعة امل�ستمرة، واملمار�سة العملية، والتقومي الذي يهدف اإىل حت�سني اأدائهم وم�ساعدتهم 
يف التعرف اإىل نقاط القوة وال�سعف لديهم. 

الذي يهدف  الإر�ساد،  الإ�رشاف هو املدخل ملهنة  اأن   )Scaife, 2003( ويرى �سكيف 
امل�ست�سدين  حقوق  حماية  تكفل  التي  ال�رشورية،  باملهارات  اجلدد  املر�سدين  تزويد  اإىل 
واملحافظة على اأخالقيات املهنة. ويقوم امل�رشف يف جمال االإر�ساد النف�سي بالعديد 

من االأدوار، منها:
الدعم (Supporting): اإذ ُيّعد الإر�ساد، وخا�سة للمبتدئني مهنة �سعبة، وجمهدة، . 1

وتتطلب جمهودااً كبريااً للغاية، فاإذا كان املر�سد يف بداية العملية الإر�سادية يوفر بيئة متقبلة 
اأجل  من  وذلك  املر�سد،  به  يقوم  ما  _تامااً_  ي�سبه  امل�رشف  به  يقوم  ما  فاإن  للم�ست�سد، 
توفري بيئة اآمنة يعرب فيها املر�سد عن ذاته وحاجاته وخماوفه ونقاط �سعفه و�رشاعاته 
اأجل زيادة ثقتهم باأنف�سهم  املختلفة، لذا فاإن امل�رشف يوفر الدعم امل�ستمر للمر�سدين من 

.)Borders & Brown, 2008( وتطوير قدراتهم ال�سخ�سية واملهنية
يقدمها . 2 التي  اخلدمات  اأكث  من  ال�ست�سارات  تّعد   :(Consultation) اال�ست�سارة 

امل�رشف للمر�سدين الذين يتعامل معهم، اإذ يواجه املر�سدون كثريااً من احلالت التي قد تفوق 
ياأتي دور امل�رشف يف تقدمي اخلدمات  واإمكاناتهم ومعرفتهم املهنية، ومن هنا  قدراتهم 
الإ�رشافية، التي ت�ساعد املر�سدين يف كل مرحلة من مراحل العمل العالجي، ومع خمتلف 

.)Milne, 2009( احلالت التي يتعاملون معها
احلياتية . 3 ال�سغوطات  من  كثريااً  املر�سدون  يواجه  قد   :(Counseling) االإر�ساد 

تلك  تعّوق  اإذ  اجتماعية،  اأو  اأ�رشية  اأو  �سخ�سية  تكون  رمبا  التي  املختلفة،  وامل�سكالت 
يتدخل  احلالت  هذه  مثل  ويف  املر�سدين.  لهوؤلء  املهنية  املمار�سة  م�ستوى  امل�سكالت 
تلك  جتاوز  على  م�ساعدتهم  اأجل  من  وذلك  خمتلفة؛  اإر�سادية  خدمات  لتقدمي  امل�رشف 

.)Handerson, 2009( ال�سعوبات
التدريب (Training): يعّد التدريب اأحد اأهم الأدوار التي يقوم بها امل�رشف لتطوير . 4

املهارات الإر�سادية لدى املر�سدين، ويف الغالب يتمحور التدريب حول الفنيات العالجية 
التي ميكن ا�ستخدامها يف اجلل�سات الإر�سادية، وكيفية اإدارة تلك اجلل�سات، والقيام بدرا�سة 
حتتاج  التي  الإر�سادية  الفئات  خمتلف  مع  والتعامل  الإر�سادية،  التقارير  وكتابة  احلالة، 

 .)Fleeming & Steen, 2004( للم�ساعدة



د. فايز عزيز محمد محاميد
فاعلية اخلدمات اإلشرافية املقدمة للمرشدين التربويني 

العاملني في املدارس احلكومية في فلسطني من وجهة نظرهم

350

م�ستمرة . 5 راجعة  تغذية  تقدمي  التقومي  ويت�سمن   :(Assessment) التقومي 
للمر�سدين حول اآداءاتهم املختلفة يف اأثناء التدخالت الإر�سادية، ومتابعة التقارير اليومية 
والأ�سبوعية وال�سهرية التي يقومون بكتابتها، وي�ساعد التقومي امل�رشفني على تطوير وعي 

.)Russel, 2012( م�ستمر مبمار�ستهم العالجية
اإذ يعتمد ذلك على  اإىل تقدمي خدمات خمتلفة ومتنوعة للمر�سدين،  ويهدف الإ�رشاف 
تلك  غالبية  واأن  اأي�سااً،  امل�رشف  قدرة  وعلى  الإر�سادية،  وحاجاتهم  اأنف�سهم،  املر�سدين 
اخلدمات تتمحور حول خدمات الإ�رشاف الفردي، والإ�رشاف اجلمعي، واإ�رشاف الفريق. ويعّد 
الإ�رشاف الفردي اأف�سل خدمات الإ�رشاف التي تقدم للمر�سدين املبتدئني؛ اإذ يحتاج املر�سد 
املبتدىء مل�ساعدة مبا�رشة من �سخ�س متخ�س�س يعمل يف احلقل املهني نف�سه، كما ميكن 
اأو جمموعة من امل�رشفني، واأن هذا  اأن ُيقدَّم الإ�رشاف ملجموعة من املر�سدين من م�رشف 
النوع من الإ�رشاف ميكن اأن ي�ساعد املر�سدين على تنمية العديد من املهارات اخلا�سة من 
اإ�رشاف الفريق  خالل التفاعل من املجموعة ونقل اخلربة التي تتم ب�سكل جماعي. وهناك 
الذي يتم من خالل قيام جمموعة من امل�رشفني بتقدمي اخلدمات الإ�رشافية ملجموعة من 

 .)Bradley & Landany, 2006( املر�سدين اأو ملر�سد واحد من الخت�سا�س نف�سه
النماذج  تلك  وبخا�سة  النظرية،  النماذج  من  بالعديد  الإر�ساد  كما  الإ�رشاف  ويتاأثر 
والنظرية  التحليلية،  والنظرية  ال�سلوكية،  كالنظرية  النف�س،  علم  يف  الرئي�سة  والنظريات 
فاإنها  الإ�رشافية،  النماذج  بني  الختالفات  من  وبالرغم  الروجرية.  والنظرية  املعرفية، 
الإ�رشافية  بالعالقة  والثقة  والأ�سالة،  والتعاطف،  الدفء،  تعزيز  يف  جميعها  ت�ستك 

 .)Omand, 2009(

ففي الإ�رشاف املتمركز حول امل�ست�سد، يهتم امل�رشف بالتكيز على ال�ستماع الفعال 
للمر�سدين، والهتمام بحاجاتهم املختلفة اأكث من الهتمام بتزويدهم باملعارف واأ�ساليب 
الذاتي لدى املر�سدين من  النمو  الرئي�س لال�رشاف هو حت�سني  الإر�سادية، والهدف  التدخل 

 .)Scaife, 2003( خالل التقبل والهتمام والتعاطف الذي يقدمه امل�رشف
ويهدف النموذج ال�سلوكي يف الإ�رشاف اإىل اإك�ساب املر�سدين مهارات اإر�سادية منا�سبة 
العمل  جمال  يف  املنا�سبة  غري  ال�سلوكات  ممار�سة  جتنب  على  وم�ساعدتهم  )�سلوكية(، 
الإر�سادي. وبالرغم من اأن العالقة الإ�رشافية لي�ست هي الأهم يف جمال الإ�رشاف ال�سلوكي، 
فيجب اأخذها بالعتبار يف العملية الإ�رشافية. وبالتايل، فاإن العالقة الإ�رشافية تثل الأداة 
التي يتم من خاللها الو�سول اإىل عملية تعّلم ناجحة، ت�سهم يف تطوير املهارات الإر�سادية 
تتيح  اأن  يجب  �سلوكي  منظور  من  الإ�رشافية  والعالقة  املر�سدين،  لدى  املختلفة  ال�سلوكية 
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ال�سلوكي من جمع  التي تكن امل�رشف  وال�سلوكات  امل�ساعر  التعبري عن  للمر�سدين فر�سة 
اأثناء العملية  اأجل تقومي التغري الذي يطراأ على املر�سدين يف  البيانات التي يحتاجها من 

 .)Brislin & Herbert, 2009 ( الإ�رشافية
اكت�ساب  على  املر�سدين  م�ساعدة  اإىل  املعريف  ال�سلوكي  الإ�رشاف  يهدف  كما 
النمو  على  وم�ساعدتهم  املعريف،  والإر�ساد  ال�سلوكي  بالإر�ساد  املرتبطة  املهارات 
البناء  اإعادة  وعمليات  امل�سكالت  حل  اأ�ساليب  تطوير  خالل  من  ال�سخ�سي  والتطور 

 .)Jefferies, 2005( املعريف لديهم 
للمر�سدين  املقدمة  الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  الدر�سات  من  جمموعة  تناولت  وقد 
اإىل  هدفت  التي   ،)2014 وال�سمادي،  )ال�ساوي  درا�سة:  الدر�سات  تلك  ومن  التبويني، 
الك�سف عن فاعلية برنامج اإ�رشايف م�ستند اإىل منوذج تطوير املهارة يف حت�سني املهارات 
عينة  تكونت  الريموك.  جامعة  يف  النف�سي  الإر�ساد  طالبات  من  عينة  لدى  الإر�سادية 
 )15( من  وتكونت  جتريبية،  جمموعة  جمموعتني:  اإىل  ُق�سمن  طالبة،   )30( من  الدرا�سة 
فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  طالبة.   )15( من  كذلك  وتكونت  �سابطة  وجمموعة  طالبة، 
املجموعة  ول�سالح  املجموعتني،  بني  الإر�سادية  املهارات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات 

التجريبية التي تلقت الربنامج الإ�رشايف. 
ذات  املتغريات  بع�س   )Bretsch & Bremer,2014( وبرمير  بريت�س  در�س  كما 
اخلربة  و�سنوات  التعليمي،  وامل�ستوى  كاجلن�س،  الإ�رشافية  اخلدمات  بفاعلية  العالقة 
وال�سحة  الإر�ساد  مراكز  يف  العاملني  من  ومر�سدة  مر�سد   )100( من  مكونة  عينة  لدى 
النف�سية يف مدينة نيويورك. اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية 
التعليمي،  وامل�ستوى  اجلن�س،  متغريات  لختالف  تعزى  الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  يف 
التحالف  على  �سلبااً  ر  اأثَّ للجن�س  وفقااً  التمييز  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  اخلربة.  و�سنوات 

الإ�رشايف، وعلى العالقة الإ�رشافية.
املقدمة من وجهة نظر  الإ�رشافية  )Edinal, 2014( فاعلية اخلدمات  اإدينال  ودر�س 
عينة من املر�سدين التبويني العاملني يف الإر�ساد املدر�سي يف ولية نيوجر�سي، وعددهم 
الإر�سادي.  العمل  جمال  يف  اخلربة  من  خمتلفة  م�ستويات  �سمن  ومر�سدة،  مر�سدااً   )117(
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف تقومي املر�سدين للخدمات 

الإ�رشافية تعزى لختالف متغري م�ستوى اخلربة لدى املر�سدين.
ويف درا�سة قام بها لداين وراِرك )Ladany & Rarick,2013( هدفت التعرف اإىل اأثر 
اختالف جن�س املر�سد وامل�رشف على فاعلية الإ�رشاف والتحالف الإِ�رشايف بني امل�رشفني 
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الإر�ساد  جمال  يف  العاملني  من  ومر�سدة  مر�سدااً   )94( من  مكونة  عينة  لدى  واملر�سدين 
املدر�سي. اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف فاعلية اخلدمات 
تعزى ملتغري اجلن�س، كما مل تظهر فروق دالة اإح�سائيااً يف التحالف الإ�رشايف بني املر�سدين 

وامل�رشفني تبعااً لختالف جن�س امل�رشف واملر�سد.
كما قام برك�س وباتر�سون )Brooks and Patterson, 2012( بدرا�سة هدفها التعرف 
اإىل اجتاهات املر�سدين نحو الإ�رشاف، كاأحد اأهم العوامل املوؤثرة يف جناح العملية الإ�رشافية، 
وقد تكونت عينة الدرا�سة احلالية من )51( مر�سدااً ومر�سدة من العاملني يف الإر�ساد املدر�سي 
الجتاهات  بفح�س  خا�س  مقيا�س  على  جميعهم  ا�ستجابوا  اإذ  النف�سي،  الدعم  وموؤ�س�سات 
نحو الإ�رشاف. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك جمموعة من العوامل املوؤثرة يف اجتاهات 
امل�رشفني الإيجابية نحو الإ�رشاف، منها: مهارات التوا�سل لدى امل�رشف، والتفكري الإبداعي 

لدى امل�رشفني، ودرجة ا�ستخدام التكنولوجيا يف العلمية الإ�رشافية. 
لدى  املهني  الإ�رشاف  فاعلية   ),Black and Bergin  2011( وبريجن  بالك  ودر�س 
الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  جورجيا،  جنوب  يف  املدر�سي  الإر�ساد  يف  العاملني  املر�سدين 
اأظهرت نتائج  الإر�ساد املدر�سي.  العاملني يف حقل  احلالية من )50( مر�سدااً ومر�سدة من 
الدرا�سة اأن املر�سدين املدر�سني قد دعموا فكرة اأهمية الإ�رشاف املهني فيما يتعلق بتطوير 

املهارة لديهم.
القائم  الإ�رشاف  اأثر  اإىل  التعرف  بدرا�سة هدفت   )Alshraifin, 2011( ال�رشيفني  وقام 
عينة  تكونت  وقد  املتدربني،  املر�سدين  لدى  الأداء  قلق  خف�س  يف  املعريف  النموذج  على 
الدرا�سة من )60( مر�سدااً ومر�سدة من العاملني يف الإر�ساد التبوي يف مدينة اأربد، وزعوا 
املعريف،  الإ�رشاف  برنامج  اأفرادها  تلقى  جتريبية،  جمموعة  جمموعتني،  اإىل  ع�سوائيااً 
ذات  فروق  الدرا�سة وجود  نتائج  اأظهرت  اأية معاجلة.  اأفرادها  يتلَق  وجمموعة �سابطة مل 
دللة اح�سائية يف قلق الأداء بني املجموعتني، ول�سالح اأفراد املجموعة التجريبية الذين 

تلقوا الربنامج الإ�رشايف.
وقد قام ورثن )Worthen, 2010( بدرا�سة هدفت اإىل تقومي فاعلية اخلدمات الإ�رشافية 
املقدمة للمر�سدين التبويني من وجهة نظرهم، من خالل عينة �سمت )200( مر�سد ومر�سدة 
الفعالة  الإ�رشافية  اخلدمات  اأن  احلالية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  ع�سوائية.  بطريقة  اختريوا 
بالإ�رشاف،  واللتزام  الفاعلة،  الإ�رشافية  العالقة  منها:  الأ�س�س،  من  جمموعة  اإىل  ت�ستند 

وحتمل امل�سوؤولية فيما يتعلق بالتقييم، والتغذية الراجعة املقدمة من امل�رشف. 
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واأداء  الإ�رشافية  اخلدمات  بني  العالقة   )Protvinak,2009( بروتفناك  در�س  كما 
املر�سدين التبويني لدى عينة مكونة من )97( مر�سدااً ومر�سدة يف ولية مدوي�ستن. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن اخلدمات الإ�رشافية الفعالة ارتبطت بالعديد من املمار�سات الإر�سادية، 
�رشورة  الدرا�سة  نتائج  دعمت  كما  الناجحة،  الإر�سادية  والتدخالت  الدور،  و�سوح  منها: 

اإعداد املر�سد وتدريبه مهنيااً و�سخ�سيا،اً واأهمية الإ�رشاف يف العملية الإر�سادية.
ودر�س ون�ستون )Winston, 2008( فاعلية اخلدمات الإ�رشافية لدى املر�سدين اجلدد 
من وجهة نظر امل�رشفني واملر�سدين اأنف�سهم، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املقابلة كاأداة جلمع 
املعلومات من املر�سدين وامل�رشفني. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امل�رشفني يقدمون الإ�رشاف 
بالطريقة التي يرغبون بتلقي الإ�رشاف من خاللها، كذلك اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن املر�سدين 
اجلدد يواجهون م�سكلة يف حتديد حاجاتهم الإ�رشافية، واأن هناك عالقة اإيجابية بني حتديد 

احلاجات الإ�رشافية والنمو ال�سخ�سي للمر�سد . 
اخلدمات  دور  اإىل  التعرف  اإىل  �سعت   ،),2006Janice( جاني�س  بها  قام  درا�سة  ويف 
الإ�رشافية يف حت�سني م�ستوى الفهم والتعاطف لدى عينة مكونة من )16( مر�سدااً ومر�سدة 
من العاملني يف الإر�ساد املدر�سي، وزعوا اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية وعدد اأفرادها 
)8( مر�سدين، تلقى اأفرادها برناجمااً اإ�رشافيااً لتح�سني م�ستوى الفهم والتعاطف، وجمموعة 
�سابطة وعدد اأفرادها )8( مر�سدين، مل يتلَق اأفرادها اأي تدخل. اأظهرت النتائج اأن املر�سدين 
الفهم  مهارات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  حت�سنااً  اأظهروا  قد  اإ�رشافيااً  برناجمااً  تلقوا  الذين 

والتعاطف مقارنة باأفراد املجموعة ال�سابطة .
اإىل العوامل املعززة للعملية  )Wallace, 2002( بدرا�سة هدفت التعرف  وقام وال�س 
الإ�رشافية ومعوقات الإ�رشاف من وجهة نظر عينة مكونة من )40( م�رشفااً وم�رشفة. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن العوامل املعززة للعالقة الإ�رشافية تحورت حول، التحالف بني املر�سد 
وامل�ست�سد، وان�سجام الدور، واأن اأبرز معوقات الإ�رشاف ارتبطت ب�رشاع الأدوار، والتوقعات 

ال�سلبية من الإ�رشاف.
واأجرى �سمرة )2004( درا�سة هدفت التعرف اإىل فاعلية برنامج اإ�رشايف قائم على 
تكونت  املبتدئني،  املر�سدين  عند  والقلق  الذاتية  الفعالية  م�ستويات  على  املهارة  اكت�ساب 
عينة الدرا�سة من )52( مر�سدااً ومر�سدة من املر�سدين العاملني يف مديرات التبية والتعليم 
يف حمافظة عمان. وُق�ّسمت العينة اإىل جمموعتني: جمموعة جتريبية تلقت الربامج الإ�رشايف 
وجمموعة �سابطة مل تتلَق اأي تدخل. اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف 

م�ستويات الفعالية الذاتية بني اأفراد املجموعتني ول�سالح اأفراد املجموعة التجريبية. 
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 Algreene, Culbreth & Reeves,( ويف درا�سة قام بها اجلريني و�سلربيث وريفز 
التعليمي يف تقومي  اإىل درور متغريات اجلن�س، والعمر، وامل�ستوى  التعرف  2001(، بهدف 
فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة لدى عينة من املر�سدين العاملني مع املدمنني يف مدينة 
ذات  الدرا�سة عدم وجود فروق  نتائج  اأظهرت  )200( مر�سدا ومر�سدة،  نيويورك، وعددهم 
دللة اإح�سائية يف فاعلية اخلدمات الإر�سادية تبعااً ملتغريات: اجلن�س، والعمر، وامل�ستوى 
التعليمي. كما اأظهرت النتائج اأن امل�رشفني الأكرب �سنااً اأظهروا تف�سيالاً اأكرب لالإ�رشاف من 

املر�سدين الأ�سغر �سنااً.
الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  تناولت  التي  ال�سابقة،  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  خالل  ومن 
املقدمة للمر�سدين التبويني، يالحظ ما اأولته تلك الدرا�سات من دور للخدمات الإ�رشافية 
يف تعزيز املمار�سة الإر�سادية، وجناح التدخالت الإر�سادية، والتقليل من �رشاع الدور، كما 
يالحظ ندرة الدرا�سات العربية التي تناولت فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سدين 

التبويني، الأمر الذي يعّد مربرااً مهمااً للقيام بالدرا�سة احلالية.

مشكلة الدراسة: 
يعّد الإ�رشاف اأحد اأهم العوامل املوؤثرة يف جناح الإر�ساد، فالإ�رشاف مبا يت�سمنه من 
والت�سجيع  والدعم  والإر�ساد،  والتقييم،  والتدريب،  بال�ست�سارات،  تتمثل،  خمتلفة  خدمات 
للمر�سد ي�سكل الأ�سا�س الذي ت�ستند اإليه العملية الإر�سادية بجميع مكوناتها، ونظرااً حلداثة 
جتربة الإ�رشاف يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني، التي بداأت منذ ثالثة اأعوام، مل ي�سبق اأن 
قّومت خمرجاتها وفاعليتها، فقد ارتاأى الباحث القيام بدرا�سة بحثية ت�ستهدف التعرف اإىل 
فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سدين التبويني من وجهة نظرهم. وب�سكل حمدد، 

فاإن الدرا�سة احلالية حاولت االإجابة عن ال�سوؤاليني االآتيني:
يف  ● العاملني  التبويني  للمر�سدين  املقدمة  الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  درجة  ما 

املدار�س احلكومية يف فل�سطني من وجهة نظرهم ؟
هل هناك فروق يف متو�سطات درجة فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سدين  ●

التبويني تعزى لختالف اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة والتفاعل بينهما ؟

أهمية الدراسة:
تنبع اأهمية الدرا�سة احلالية من جانبني: الأول نظري، والثاين تطبيقي، فمن اجلانب 
النف�سي  والعالج  الإر�ساد  الدرا�سة احلالية مو�سوعااً مهمااً من مو�سوعات  تتناول  النظري 
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اإثراء  يف  ي�سهم  اأن  ميكن  الذي  التبويني،  للمر�سدين  املقدمة  الإ�رشافية  اخلدمات  وهو 
البحثي.  الباحثني لطرق هذا اجلانب  اأمام  الآفاق  العلمية يف هذا املجال، ويفتح  املعرفة 
وتتمثل الأهمية العملية للدرا�سة احلالية باإنعكا�س نتائجها على املمار�سة الإ�رشافية، الذي 
�سينعك�س بدروه على اأداء املر�سدين العاملني مع الطلبة يف املدار�س، وهم الفئة امل�ستهدفة 

بالإر�ساد.

مصطلحات الدراسة:
امل�رشف  ◄ بني  تتم  التي  التفاعلية  العالقة  تلك  هي   :(Supervision) االإ�رشاف 

واملر�سد، اأو م�رشف وجمموعة من املر�سدين، التي تهدف اإىل رفع م�ستوى مهارات املر�سدين 
والتغذية  والتدريب،  والتحدي،  والت�سجيع،  للدعم  العالقة  تلك  توفر  كما  املهني،  ومنوهم 
الراجعة للمر�سدين )Tuefel, 2007(. ويعّرف الإ�رشاف اإجرائيااً بالدرجة التي يح�سل عليها 

امل�ستجيب على مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
اأو  ◄ وم�ست�سد،  مر�سد  بني  تفاعلية  مهنية  عالقة  هو   :(Counseling) االإر�ساد 

اأو  امل�ست�سد  م�ساعدة  اإىل  العالقة  تلك  تهدف  اإذ  امل�ست�سدين،  من  وجمموعة  مر�سد  بني 
وال�سطرابات  النف�سية  وال�سغوطات  ال�سلوكية  بامل�سكالت  تتعلق  امل�ست�سدين يف جوانب 
م�ستوى  وزيادة  اأدائهم  حت�سني  اأجل  من  املر�سدون،  هوؤلء  منها  يعاين  التي  النفعالية 
تكيفهم، وي�ستند املر�سد يف تلك العملية لأ�ساليب الإر�ساد النف�سي ونظرياته، كما حتكم تلك 

.)Sharf, 2012( العالقة قواعد مهنة الإر�ساد واأخالقياتها

حمددات الدراسة: 
حتددت الدرا�سة احلالية باملحددات واحلدود االآتية:

يف . 1 العاملني  التبويني  املر�سدين  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت  الدار�سة:  عينة 
املدرا�س احلكومية يف فل�سطني.

اأدوات الدار�سة وخ�سائ�سها ال�سيكومتية.. 2
الفتة الزمنية للدرا�سة: اأجريت الدرا�سة احلالية على املر�سدين التبويني العاملني . 3

يف املدرا�س احلكومية يف فل�سطني يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام )2014/2013(.

متغريات الدراسة: 
املتغريات امل�ستقلة: ♦
اجلن�س: وله م�ستويان )ذكر، اأنثى(. -
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�سنوات اخلربة: ولها اأربعة م�ستويات )0-5، 6-10، 11–15، 16 فاأعلى(. -
املوؤهل العلمي: وله م�ستويان )بكالوري�س، ماج�ستري(.  -
املتغريات التابعة  ♦
مقيا�س درجة فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سدين التبويني.  -

التحليالت االحصائية: 

الأغرا�س الدرا�سة احلالية، فقد ا�ستخدمت االختبارات االإح�سائية االآتية :
والدرجات، . 1 املئوية،  والن�سب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات 

للتعرف اإىل فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمية للمر�سدين التبويني.
اختبار حتليل التباين املتعدد )MANCOVA(، لفح�س دللة الفروق للعالمة الكلية . 2

واأبعاد مقايي�س اخلدمات الإ�رشافية املقدمة تبعااً ملتغريات الدرا�سة. 

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املر�سدين التبويني العاملني يف املدار�س احلكومية 
يف فل�سطني يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام )2014/2013( وعددهم )756( مر�سدااً 

ومر�سدة.

عينة الدراسة:

اختريت عينة الدرا�سة با�ستخدام الطريقة الع�سوائية الب�سيطة من املر�سدين التبويني 
العينة من )170( مر�سدااً ومر�سدة،  العاملني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني، وتكونت 
حتديد  بعد  الدرا�سة  عينة  اختريت  وقد  التبويني،  املر�سدين  من   )%22( ن�سبته  ما  مثلت 
عدد املر�سدين العاملني يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني والبالغ عددهم )756( مر�سدااً 
ومر�سدة، وم�رشفيهم البالغ عددهم )42( م�رشفااً وم�رشفة، اأي بواقع )18( مر�سدااً ومر�سدة 
لكل م�رشف، فاختري اأربعة مر�سدين من كل م�رشف با�ستخدام الطريقة الع�سوائية الب�سيطة. 

واجلدول )1( يو�سح توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعااً ملتغرياتها .
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الجدول (1)
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة 

الن�سبة املئوية %التكراراملتغري

اجلن�س

8248.2ذكر

8851.8اأنثى

170100املجموع

املوؤهل
العلمي

14082.4بكالوريو�س

3017.6ماج�ستري

170100املجموع

�سنوات اخلربة

5532.4اأقل من 5 �سنوات

5532.4من 6-10 �سنوات

4325.3من 11–15 �سنة

161710 �سنة فاأكث

170100املجموع

أدوات الدراسة:
مقيا�س اخلدمات االإ�رشافية: ملحق رقم (1) -

النظري  الأدب  من  ذلك  يف  م�ستفيدااً  الإ�رشافية  اخلدمات  مقيا�س  ببناء  الباحث  قام 
 Fleeming and Steen, 2004;( املجال  هذا  يف  ال�سابقة  واملقايي�س  الدرا�سات  ونتائج 
 Borders and Borders & Brown, 2008; Scaife, 2003; Bradley & Ladany, 2006;
العالقة  الآتية:  الأبعاد  يت�سمن  وهو   ،)Jefferies, 2005; Black and Bergin, 2011

الإ�رشافية، والتدريب، والدعم وال�ست�سارة، والإر�ساد، والتقييم.
Ú  سدق املقيا�س�

 قام الباحث بح�ساب موؤ�رشات �سدق مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية وفقااً ملا ياأتي:
1 . )10( على  بعر�سه  الباحث  قام  املقيا�س،  �سدق  من  للتحقق  املحكمني:  �سدق 

حمكمني من ذوي الخت�سا�س ممن يحملون درجة دكتوراه يف علم النف�س والإر�ساد، وقد 
اأبقي على الفقرات التي قبلت من قبل )8( من اأ�سل ع�رشة حمكمني، اأي جميع الفقرات التي 
حققت ما ن�سبته )0.80( من التفاق بني املحكمني، وبناءاً على ذلك فقد حذفت )5( فقرات 
مل حتقق ذلك املعيار، وقد تكون املقيا�س يف �سورته النهائية من )46( فقره مثلت خم�سة 
 ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2 اأبعاد، هي: العالقة الإ�رشافية مع امل�رشف، وتثله الفقرات )1، 
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10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17،18(، والتدريب وتثله الفقرات )19، 20، 21، 22، 
23، 24، 25(، والدعم وال�ست�سارة وتثله الفقرات )26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33(، 
والإر�ساد وتثله الفقرات )34، 35، 36، 37، 38، 39(، والتقييم وتثلة الفقرات )40، 41، 

.)46 ،45 ،44 ،43  ،42
ع الباحث املقيا�س على عينة مكونة من )30( مر�سدااً ومر�سدة من . 2 �سدق البناء: وزَّ

خارج عينة الدرا�سة “عينة ال�سدق”، اإذ ح�سب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املقيا�س 
بالدرجة الكلية للمقيا�س، واجلدول )2( يو�سح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقيا�س 

اخلدمات الإر�سادية بدرجتها الكلية وبالبعد الذي تنتمي اليه.
الجدول (2)

معامل إربتاط سبيرمان لحساب ارتباط فقرات مقياس الخدمات اإلشرافية بدرجتها الكلية

الفقرة
ارتباطها 

بالبعد الذي 
تنتمي اليه

ارتباطها 
بالدرجة الكلية 

للمقيا�س
الفقرة

ارتباطها 
بالبعد الذي 
تنتمي اليه

ارتباطها 
بالدرجة الكلية 

للمقيا�س
الفقرة

ارتباطها 
بالبعد الذي 
تنتمي اليه

ارتباطها 
بالدرجة الكلية 

للمقيا�س
1**0.81**0.7017**0.75**0.4533**0.75**0.40

2**0.65**0.6818**0.69**0.5034**0.82**0.36

3**0.70**0.4419**0.72**0.3435**0.64**0.55

4**0.75**0.4820**0.86**0.6036**0.77**0.46

5**0.59**0.5221**0.77**0.4737**0.76**0.44

6**0.72**0.4122**0.87**0.5038**0.87**0.36

7**0.78**0.5823**0.80**0.4939**0.59**0.43

8**0.77**0.6024**0.69**0.5240**0.60**0.35

9**0.66**0.4325**0.64**0.5241.**0.87**0.47

10**0.81**0.4526**0.73**0.5142**0.61**0.30

11**0.77**0.4327**0.71**0.3443**0.46**0.42

12**0.66**0.3528**0.62**0.5144**0.86**0.60

13**0.83**0.4229**0.86**0.4145**0.64**0.45

14**0.70**0.6230**0.70**0.3846**0.75**0.54

15**0.77**0.4431**0.76**0.51

16**0.88**0.6832**0.83*0.30

 )α = 0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة **
)α = 0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *
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الكلية،  بعالمتها  الفقرات  ارتباط  معامالت  قيم  اأن   )2( اجلدول  من  يتبني 
م�ستوى  عند  اإح�سائيااً  دالة  جميعها  كانت  الفقرات  تلك  اإليها  تنتمي  التي  وبالأبعاد 
اإرتباط  معامل  قيم  تراوحت  اإذ   ،)α =  0.01( الدللة  وم�ستوى   ،)α = 0.05( الدللة 
تتمتع  املقيا�س  فقرات  جميع  فاإن  وبذلك   ،)0.88–0.30( بني  الكلية  بعالمتها  الفقرات 

مب�ستوى جيد من ال�سدق، وهي منا�سبة لل�سمة املنوي قيا�سها. 
Ú :ثبات املقيا�س

عينة  غري  من  ومر�سدة  مر�سدااً   )30( على  الباحث  وزعَّ  املقيا�س،  ثبات  من  للتحقق 
با�ستخدام معادلة  للمقيا�س  الداخلي  الت�ساق  ثبات  ا�ستخرج  الثبات(، وقد  )عينة  الدرا�سة 
الكلية  الدرجة  )Chronbach Alpha(، ويو�سح اجلدول )3( معامالت ثبات  األفا  كرونباخ 

واأبعاد مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية.
الجدول (3)

معامل ثبات الدرجة الكلية وأبعاد مقياس الخدمات اإلشرافية
باستخدام معامل كرونباخ ألفا لاتساق الداخلي

قيمة الثبات با�ستخدام معامل األفا لالت�ساق الداخلي البعد

0.90العالقة الإ�رشافية

0.80التدريب

0.85الدعم وال�ست�سارة

0.88الإر�ساد

0.80التقييم

0.95الدرجة الكلية

Ú  :ت�سحيح املقيا�س
ب�سورة  جميعها  �سيغت  فقرة،   )46( من  الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  مقيا�س  تكّون 
اإيجابية، وهو مدرج تدريجااً خما�سيااً، ويجاب عنه بخم�سة بدائل، وهي: )بدرجة كبرية جدااً 
وقد اأعطيت 5 درجات، وبدرجة كبرية واأعطيت 4 درجات، وبدرجة متو�سطة وقد اأعطيت 3 

درجات، وبدرجة قليلة واأعطيت درجتنني، وبدرجة قليلة جدااً وقد اأعطيت درجة واحدة(.
درجة  اقتبت  فكلما   ،)230-46( بني  املقيا�س  على  الكلية  الدرجة  تتاوح  وبذلك 
وكلما  الإ�رشافية،  للخدمات  مرتفعة  فاعلية  على  ذلك  دّل   ،)230( الدرجة  من  امل�ستجيب 
اقتبت عالمة درجة امل�ستجيب من الدرجة )46(، دّل ذلك على فاعلية متدنية للخدمات 
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فئة  الآتي:  النحو  على  فئات،  خم�س  اإىل  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  �سّنفت  وقد  الإ�رشافية. 
فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املرتفعة جدااً، وتتمثل يف احلا�سلني على درجة )4.5( فاأعلى، 
وفئة فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املرتفعة، وتتمثل يف احلا�سلني على درجة تتواح بني 
على  احلا�سلني  يف  وتتمثل  املتو�سطة،  الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  وفئة   ،)4.49-3.5(
درجة تتواح بني )2.5-3.49(، وفئة فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املتدنية، ووتتمثل يف 
احلا�سلني على درجة تتواح بني )1.5-2.49(، وفئة فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املتدنية 

جدااً، وتتمثل يف احلا�سلني على درجة اأقل من )1.5( فما دون )ال�رشيفيني، 2011(.

نتائج الدراسة: 

درجة  ◄ ما  ن�سه:  الذي  الدرا�سة،  اأ�سئلة  من  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأولاً: 
يف  العاملني  الرتبويني  للمر�سدين  املقدمة  االإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية 
ال�سوؤال،  هذا  عن  لالجابة  نظرهم؟  وجهة  من  فل�سطني  يف  احلكومية  املدار�س 
كما  والدرجات،  املئوية  والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت 

هو مو�سح يف اجلدول )4(. 
الجدول (4)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارات والنسب المئوية والدرجات 
الستجابات المرشدين التربويين على فقرات مقياس فاعلية الخدمات اإلشرافية

الدرجةالن�سبة املئويةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيترتيب الفقرة يف املقيا�سالرقم

مرتفعة جداا174.740.470.95ً
مرتفعة جداا284.700.500.94ً
مرتفعة جداا314.690.510.94ً
مرتفعة جداا4164.680.510.94ً
مرتفعة جداا5154.640.510.93ً
مرتفعة جداا6454.620.510.92ً
مرتفعة جداا7184.620.550.92ً
مرتفعة جداا8344.610.590.92ً
مرتفعة جداا944.610.560.92ً
مرتفعة جداا10404.590.620.92ً
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الدرجةالن�سبة املئويةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيترتيب الفقرة يف املقيا�سالرقم

مرتفعة جداا11104.580.590.92ً
مرتفعة جداا12124.580.640.92ً
مرتفعة جداا13144.570.530.91ً
مرتفعة جداا1464.540.590.90ً
مرتفعة جداا15174.530.620.91ً
مرتفعة جداا1634.530.630.91ً
مرتفعة جداا1754.520.630.90ً
مرتفعة جداا18114.520.640.90ً
مرتفعة جداا1924.510.650.90ً
مرتفعة جداا20304.500.650.90ً
مرتفعة جداا21284.500.630.90ً
مرتفعة22464.470.690.89
مرتفعة23294.460.600.89
مرتفعة24334.460.730.89
مرتفعة25134.450.610.89
مرتفعة26324.450.600.89
مرتفعة27434.440.780.88
مرتفعة28264.440.710.88
مرتفعة29444.420.790.88
مرتفعة30424.420.700.88
مرتفعة31274.410.690.88
مرتفعة3294.380.710.87
مرتفعة33194.380.630.87
مرتفعة34214.370.750.87
مرتفعة35354.370.710.87
مرتفعة36204.350.680.87
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الدرجةالن�سبة املئويةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيترتيب الفقرة يف املقيا�سالرقم

مرتفعة37314.340.780.87
مرتفعة38254.270.720.85
مرتفعة39364.210.780.84
مرتفعة40384.200.790.84
مرتفعة41374.190.790.84
مرتفعة42394.160.840.83
مرتفعة43244.060.950.81
مرتفعة44233.480.350.70
متو�سطة45413.250.410.65
متو�سطة46222.920.450.58

يتبني من اجلدول )4( اأن ا�ستجابات املر�سدين على مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية كانت 
مرتفعة جدااً على الفقرات )7، 8، 1، 16، 15، 45، 18، 34، 4، 40، 10، 12، 14، 6، 17، 
3، 5، 11، 2، 30، 28(، كما كانت الدرجة مرتفعة على الفقرات )46، 29، 33، 13، 32، 
43، 26، 44، 42، 27، 9، 19، 21، 35، 20، 31، 25، 36، 38، 37، 39، 24، 23(، يف 
حني كانت الدرجة متو�سطة على الفقرات )41، 22(. وفيما يتعلق بالدرجة الكلية واأبعاد 
والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  كذلك  ا�ستخدمت  فقد  الإ�رشافية،  اخلدمات  مقيا�س 

املعيارية، والن�سب املئوية، والدرجات كما هو مو�سح يف اجلدول )5(.
الجدول (5)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارات والنسب المئوية والدرجات 
الستجابات المرشدين التربويين على الدرجة الكلية وأبعاد مقياس فاعلية الخدمات اإلشرافية

الدرجةالن�سبة املئويةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالبعدالرقم

مرتفعة جداا4.590.430.92ًالعالقة الإ�رشافية1.

مرتفعة4.440.470.89ال�ست�سارات2.

مرتفعة4.320.500.86التقييم3.

مرتفعة4.290.600.86الإر�ساد4.

مرتفعة3.970.580.79التدريب5.
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الدرجةالن�سبة املئويةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالبعدالرقم

مرتفعة4.390.420.88الدرجة الكلية

يتبني من اجلدول )5( اأن ال�ستجابات كانت مرتفعة جدااً على بعد العالقة الإ�رشافية، 
الكلية  والدرجة  والتدريب،  والإر�ساد،  والتقومي،  ال�ست�سارات،  اأبعاد:  على  مرتفعة  وكانت 

ملقيا�س فاعلية اخلدمات الإ�رشافية. 
ثانيااً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة، الذي ن�سه: هل هناك  ◄

الرتبويني  للمر�سدين  املقدمة  االإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  درجة  فروق يف 
متغريات  الختالف  تعزى  فل�سطني  يف  احلكومية  املدرا�س  يف  العاملني 
ولالإجابة عن  بينهما؟  والتفاعل  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات  اجلن�س، 
هذا ال�سوؤال، ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للدرجة الكلية واأبعاد 

مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية تبعااً ملتغريات الدرا�سة كما هو مو�سح يف اجلدول )6(.
الجدول (6)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للدرجة الكلية وأبعاد مقياس الخدمات اإلشرافية تبعًا لمتغيرات الدراسة

االنحراف املعياريالو�سط احل�سابياملتغريالبعد

العالقـــة الإ�رشافية

اجلن�س
4.530.50ذكر

4.640.35اأنثى

4.590.43املجموع

املوؤهل
4.610.42بكالوريو�س

4.500.45ماج�ستري

4.590.43املجموع

�سنوات
اخلربة

4.600.31اأقل من 5

4.560.36من 10-6

15-114.620.61

4.540.41اأكث من 16

4.590.43املجموع



د. فايز عزيز محمد محاميد
فاعلية اخلدمات اإلشرافية املقدمة للمرشدين التربويني 

العاملني في املدارس احلكومية في فلسطني من وجهة نظرهم

364

االنحراف املعياريالو�سط احل�سابياملتغريالبعد

التدريـب

اجلن�س
3.950.58ذكر

3.990.59اأنثى

3.970.58املجموع

املوؤهل
4.610.42بكالوريو�س

4.500.45ماج�ستري

4.590.43املجموع

�سنوات اخلربة

4.600.31اأقل من 5

4.560.36من 10-6

15-114.620.61

4.540.41اأكث من 16

4.590.43املجموع

ال�ست�سارات

اجلن�س
4.390.45ذكر

4.500.48اأنثى

4.440.47املجموع

املوؤهل
4.450.45بكالوريو�س

4.400.55ماج�ستري

4.440.47املجموع

�سنوات اخلربة

4.480.38اأقل من 5

4.420.48من 10-6

15-114.440.55

4.400.52اأكث من 16

4.440.47املجموع

اجلن�سالإر�ساد
4.250.54ذكر

4.330.65اأنثى

4.290.60املجموع
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االنحراف املعياريالو�سط احل�سابياملتغريالبعد

الإر�ساد

املوؤهل
4.310.57بكالوريو�س

4.210.74ماج�ستري

4.290.60املجموع

�سنوات اخلربة

4.380.50اأقل من 5

4.240.63من 10-6

15-114.240.67

4.300.62اأكث من 16

4.290.60املجموع

التقييم

اجلن�س
4.280.50ذكر

4.350.50اأنثى

4.3250املجموع

املوؤهل
4.320.50بكالوريو�س

4.290.53ماج�ستري

4.320.50املجموع

�سنوات اخلربة

4.350.31اأقل من 5

4.270.51من 10-6

15-114.310.50

4.360.46اأكث من 16

4.320.50املجموع

الدرجة الكلية

اجلن�س
4.340.44ذكر

4.430.41اأنثى

4.390.42املجموع

املوؤهل
4.400.40بكالوريو�س

4.320.51ماج�ستري

4.390.42املجموع
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االنحراف املعياريالو�سط احل�سابياملتغريالبعد

�سنوات اخلربةالدرجة الكلية

4.420.36اأقل من 5

4.360.42من 10-6

15-114.400.50

4.340.42اأكث من 16

4.390.42املجموع

يتبني من اجلدول )6( وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية تبعااً ملتغريات 
املتعدد  التباين  حتليل  ا�ستخدم  الفروق،  لتلك  الح�سائية  الدللة  من  وللتحقق  الدرا�سة، 

)MANCOVA(، وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول )7(.

الجدول (7) 
تحليل التباين المتعدد للعامة الكلية وألبعاد مقياس الخدمات اإلشرافية تبعًا لمتغيرات الدراسة

الداللة 
االإح�سائية

قيمة 
)ف(

متو�سط 
االنحراف

درجات 
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف املتغري التابع م�سدر التباين

0.17 1.88 0.36 1 0.36 العالقة الإ�رشافية

اجلن�س

0.53 0.39 0.14 1 0.14 التدريب
0.12 2.32 0.53 1 0.53 ال�ست�سارات
0.95 0.00 0.00 1 0.00 الإر�ساد
0.43 0.62 0.16 1 0.16 التقييم
0.26 1.24 0.23 1 0.23 الدرجة الكلية للبعد
0.29 1.12 0.21 1 0.21 العالقة الإ�رشافية

املوؤهل

0.29 1.08 0.39 1 0.39 التدريب
0.62 0.24 0.05 1 0.05 ال�ست�سارات
0.54 0.36 0.13 1 0.13 الإر�ساد
0.76 0.09 0.02 1 0.02 التقييم
0.37 0.80 0.15 1 0.15 الدرجة الكلية للبعد
0.93 0.15 0.02 3 0.08 العالقة الإ�رشافية

�سنوات اخلربة
0.66 0.53 0.19 3 0.57 التدريب
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الداللة 
االإح�سائية

قيمة 
)ف(

متو�سط 
االنحراف

درجات 
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف املتغري التابع م�سدر التباين

0.93 0.14 0.03 3 0.09 ال�ست�سارات
0.91 0.17 0.06 3 0.19 الإر�ساد
0.93 0.13 0.03 3 0.11 التقييم
0.90 0.18 0.03 3 0.10 الدرجة الكلية للبعد
0.83 0.55 0.10 9 0.95 العالقة الإ�رشافية

اجلن�س*املوؤهل*
�سنوات اخلربة

0.97 0.28 0.10 9 0.91 التدريب
0.74 0.65 0.15 9 1.36 ال�ست�سارات
0.76 0.63 0.24 9 2.15 الإر�ساد
0.77 0.62 0.16 9 1.50 التقييم
0.90 0.44 0.08 9 0.76 الدرجة الكلية للبعد

0.19 155 29.68 العالقة الإ�رشافية

اخلطاأ

0.36 155 56.05 التدريب
0.23 155 35.62 ال�ست�سارات
0.37 155 58.51 الإر�ساد
0.26 155 41.26 التقييم
0.19 155 29.42 الدرجة الكلية للبعد

170 31.62 العالقة الإ�رشافية

املجموع

170 57.97 التدريب
170 37.76 ال�ست�سارات
170 61.90 الإر�ساد
170 43.21 التقييم
170 30.89 الدرجة الكلية للبعد

الكلية  الدرجة  على  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )7( اجلدول  من  يتبني 
واأبعاد مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية تبعااً ملتغريات اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة، 

والتفاعل بينهما. 
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مناقشة النتائج: 

ما  ♦ ن�سه:  الذي  الدرا�سة،  اأ�سئلة  من  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  اأوالً: 
العاملني  الرتبويني  للمر�سدين  املقدمة  االإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  درجة 
يف املدار�س احلكومية يف فل�سطني من وجهة نظرهم؟ اأظهرت النتائج املتعلقة 
مرتفعة  كانت  التبويني  للمر�سدين  املقدمة  الإ�رشافية  اخلدمات  م�ستوى  اأن  ال�سوؤال  بهذا 
على الدرجة الكلية واأبعاد مقيا�س اخلدمات الإ�رشافية، وميكن عزو تلك النتيجة اإىل طبيعة 
اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سدين التبويني، اإذ ت�سمل تلك اخلدمات على ال�ست�سارات 
تلك  ترتبط  كما  التبويني،  للمر�سدين  امل�رشفون  يقدمه  الذي  والتعزيز  والدعم  والتدريب 
النتيجة بالإعداد املهني اجليد للم�رشفني، الذين تلقوا تدريبااً حول مناذج الإ�رشاف ونظرياته 
املختلفة، التي عززت من كفاءتهم الإ�رشافية، وتعك�س تلك النتيجة كذلك الجتاه الإيجابي 
نحو الإ�رشاف والعملية الإ�رشافية ككل، ودروها يف تعزيز التدخالت الإر�سادية التي يقوم 
بها املر�سدون يف املدار�س. وتتفق تلك النتيجة ما مع جاءت به نتائج درا�سة كل من بالك 
وبريجن )Black and Bergin 2011,(، اإذ اأظهرت نتائج درا�ستهما اأن املر�سدين املدر�سني 

قد دعموا فكرة اأهمية الإر�ساد املهني فيما يتعلق بتطوير املهارة لديهم.
بروتفناك  درا�سة  نتائج  به  جاءت  ما  مع  الدرا�سة  نتائج  اتفقت  كذلك 
)Protvinak,2009(، التي اأظهرت نتائجها اأن العالقة الإ�رشافية الفاعلية ارتبطت بالعديد 
من املمار�سات الإر�سادية، منها: و�سوح الدور، والتدخالت الإر�سادية الناجحة، كما دعمت 
نتائج الدرا�سة احلالية �رشورة اإعداد املر�سد وتدريبية مهنيااً و�سخ�سيا،اً واأهمية الإ�رشاف 

يف العملية الإر�سادية.
ن�سه:  ♦ والذي  الدرا�سة،  اأ�سئلة  الثاين من  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة  ثانياً: 

املقدمة  االإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  درجة  متو�سطات  فروق يف  توجد  هل 
اخلربة،  و�سنوات  اجلن�س،  متغريات  الختالف  تعزى  الرتبويني  للمر�سدين 
ال�سوؤال عدم وجود  النتائج املتعلقة بهذا  اأظهرت  بينها؟  والتفاعل  العلمي  واملوؤهل 
فروق ذات دللة اإح�سائية يف اخلدمات الإ�رشافية املقدمة للمر�سدين التبويني تبعااً ملتغري 
اأن  اإىل  اجلن�س، و�سنوات اخلربة، وامل�ستوى التعليمي، والتفاعل بينها، وت�سري تلك النتيجة 
تقوميات املر�سدين للعملية الإ�رشافية واأثرها على الإر�ساد كانت مرتفعة بغ�س النظر عن 
الإ�رشافية  اخلدمات  فاعلية  درجة  بدوره  يعك�س  الذي  املختلفة،  الدميوغرافية  املتغريات 
وم�ستوى الر�سا عن الإ�رشاف، كما يعك�س اجتاهااً ايجابيااً لدى املر�سدين نحو عملية الإعداد 
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بنجاح  جيدااً  متنباأاً  النتيجة  تلك  ُتعّد  كما  امل�رشفني،  قبل  من  املقدمة  والتدريب  املهني 
الإ�رشاف واحلاجة للخدمات الإ�رشافية، ووعي املر�سدين باأن العملية الإر�سادية ت�سري جنبااً 
اإىل جنب مع العملية الإ�رشافية، بغ�س النظر عن جن�س املر�سد، و�سنوات خربته، وم�ستواه 

التعليمي.
 Bretsch &( النتيجة ما مع جاءت به نتائج درا�سة بريت�س وبرمير  اتفقت تلك  وقد 
درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  نتائجها  اأظهرت  التي   ،)Bremer,2014
فاعلية اخلدمات الإ�رشافية تعزى لختالف متغريات: اجلن�س، وامل�ستوى التعليمي و�سنوات 
التحالف  اأثر �سلبااً على  التمييز وفقااً ملتغري اجلن�س  اأن  اإىل  النتائج كذلك  واأ�سارت  اخلربة، 
درا�سة  به  جاءت  ما  مع  كذلك  الدرا�سة  نتائج  واتفقت  الإ�رشافية.  العالقة  وعلى  الإ�رشايف 
تقومي  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اأظهرت  التي   ،)Edinal, 2014( اإدينال 

املر�سدين للخدمات الإ�رشافية، تعزى لختالف متغري م�ستوى اخلربة لديهم.
 ،)Ladany & Rarick,2013( كما اتفقت النتائج مع ما جاءت به درا�سة لداين وراِرك
التي اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف فاعلية اخلدمات تعزى ملتغري اجلن�س، 
كما مل تظهْر فروٌق ذات دللة اإح�سائية يف التحالف الإ�رشايف بني املر�سدين وامل�رشفني 

تبعااً لختالف متغري جن�س امل�رشف واملر�سد.

التوصيات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية، فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي:
اأعداد امل�رشفني العاملني يف . 1 �رشورة تعزيز التجربة الإ�رشافية وتفعيلها وزيادة 

امليدان.
كالنماذج . 2 الإ�رشافية،  للعملية  خمتلفة  جوانب  ت�ستهدف  بحثية  بدرا�سات  القيام 

الإ�رشافية، وفنيات واأ�ساليب الإِ�رشاف، واملهارات الإ�رشافية.
القيام بدرا�سات بحثية ت�ستهدف التعرف اإىل فاعلية اخلدمات الإ�رشافية املقدمة . 3

يف مراكز الإر�ساد والعالج النف�سي وال�سحة النف�سية يف فل�سطني.
فح�س الحتياجات املختلفة للمر�سدين التبويني ب�سورة م�ستمرة، الذي ميكن اأن . 4

يعزز اخلدمات الإ�رشافية املقدمة لهم.
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املصادر املراجع:

أوالً- املراجع العربية: 

اإىل منوذج . 1 ي�ستند  اإِ�رشايف  برنامج  فعالية   .)2014(. �سمر  ال�سمادي،  و  رعد  ال�ساوي، 
يف  النف�سي  الإر�ساد  طالبات  من  عينة  لدى  الإر�سادية  املهارات  حت�سني  يف  التمييز 

.482-369 جامعة الريموك. املجلة الأردنية يف العلوم التبوية، 10)3(، 
ال�رشيفني، اأحمد.)2011(. فاعلية برنامج اإ�رشاف اإر�سادي ي�ستند اىل النموذج املعريف . 2

العلوم  الردنية يف  الأردن.املجلة  الأداء لدى املر�سدين املتدريني يف  يف خف�س قلق 
التبوية،7)3(،251-233.

�سمرة، جالل .)2014( . اأثر برنامج اإِ�رشايف قائم على اكت�ساب املهارة على الفعالية . 3
اجلامعة  من�سورة،  غري  دكتوراة  اأطروحة  املبتدئني.  املر�سدين  عند  والقلق  الذاتية 

الأردنية.
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