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ملخص: 

�إىل مدى ممار�سة م�رشيف  �إىل �لتعرف  �لدر��سة  هدفت هذه 
�لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات 
يف مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن. وقد تكونت عينة �لدر��سة من 
)140( معلمًا ومعلمة مت �ختيارها بالطريقة �لع�سو�ئية، وقد مت 
��ستخد�م ��ستبانة مكونة من )36( ، فقرة بعد �لتاأكد من �سدقها 
�لإبد�عية  �لقدر�ت  �أكرث  �أن  �لدر��سة  نتائج  و�أظهرت  وثباتها. 
�ل�سفية  �لزيارة  �أ�سلوب  يف  �لريا�سيات  م�رشيف  لدى  ممار�سة 
متو�سطة،  بدرجة  �لإفا�سة  و�قلها  كبرية،  بدرجة  �ملرونة  هي: 
كبرية،  بدرجة  �ملرونة  �أكرثها  �لإ�رش�فية  �ملد�ولة  �أ�سلوب  ويف 
�أثناء  ممار�سة  و�أكرث  كبرية،  بدرجة  للم�سكلت  �حل�سا�سية  و�قلها 
�لقر�ء�ت �ملوجهة �ل�سالة بدرجة كبرية، و�قلها �لإفا�سة بدرجة 
دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لدر��سة  �أظهرت  وكذلك  متو�سطة، 
�إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α = 0.05( تعزى �إىل متغري �لنوع 
�لجتماعي، ويف �سوء نتائج �لدر��سة �و�سى �لباحثون مبجموعة 

من �لتو�سيات. 
الكلمات املفتاحية: ممار�سة، م�رشفو �لريا�سيات، �لإ�رش�ف 

�لإبد�عي، معلمو�لريا�سيات. 

The Level of Practicing Creative supervision from 
mathematics supervisors according to the View of 
mathematics teachers in schools Mafraq Gover-

norate in Jordan

Abstract: 

This study aimed at identifying the Level of 
Practicing Creative supervision from mathematics 
supervisors according to the View of mathematics 
teachers in schools Mafraq Governorate in Jordan. 

The study sample consisted of (140) teachers 
who were selected randomly, using a questionnaire 
which consisted of (36) items after verifying the 
validity and reliability of the questionnaire. 

The study results showed that the most creative 
capabilities are found among math supervisors in 
the way they carry out classroom visit in terms of: 
flexibility, less ecplanation in a moderate degree, 
more flexibility in the supervision approach and the 
least sensitive to problems. The study also showed 
that there were no statistically significant differences 
at the level of significance (a=0.05) due to the 
variables of gender. In light of the consequences 
of the study, the researchers recommended a set of 
recommendations. 

Key words: Practicing, mathematics 
supervisors, the Creative supervision, mathematics 
teachers 
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مقدمة: 
نعي�س يف عامل متغري يعج بالعديد من �ملتغري�ت �ملت�سارعة 
و�ملتلحقة، و�أ�سبحت �ل�سمة �ملميزة لهذ� �لع�رش �لتغيري �مل�ستمر، 
و�ملوؤ�س�سات،  �ملجتمعات  �لتغيري يف خمتلف  ثقافة  �سادت  حيث 
�أهم  ومن  جتنبه،  ميكن  ل  �لرتبية  جمال  يف  �لتغيري  �أن  �سك  ول 
كيفية  �لع�رش  هذ�  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  تو�جه  �لتي  �لتحديات 

�لتعامل مع هذ� �لتغيري �حلتمي و�إد�رته. 
و�لفاعلة  �لرئي�سة  �لأركان  من  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  ويعد 
�لعملية  و�قع  ت�سخي�س  يف  ي�سهم  لنه  تعليمي؛  نظام  �أي  يف 
�لتعليمية �لتعلمية، ويعمل على حت�سينها وتطوريها مبا يتنا�سب 
تطور�ً  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  على  طر�أ  مما  �لع�رش،  متطلبات  مع 
غايتها  تعاونية  فنية  تربوية  عملية  فاأ�سبح  �أ�ساليبه،  يف  كبري�ً 
�إ�سلح �لتعليم، وم�ساعدة �ملعلمني على تليف �أخطائهم، و�لتغلب 
ومر�قبة  و�لهفو�ت،  �لأخطاء،  ت�سيد  من  بدًل  �سعفهم  نقاط  على 
وكان  �ل�سفوف،  يف  لهم  �ملفاجئة  �لزيار�ت  خلل  من  �ملعلمني 
ي�ستخدم  �لذي  �حلديث  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  ظهور  ذلك  نتيجة  من 
�أ�ساليب جديدة متنوعة تعتمد على �لتعاون �لإيجابي بني جميع 

من يعنيهم �لأمر �لرتبوي )�لطعاين، 2005؛ �لبدري ، 2006( . 
هو  �حلديث  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  �أن   )2002( �لز�يدي  ويرى 
وتتم  �لتعليمية،  �لعملية  �لعاملني يف  �خلرب�ت بني  تبادل  عملية 
تهدف  ر�قية  �إن�سانية  دميقر�طية  �إطارعلقات  يف  �لعملية  هذه 
�إيجابي  ب�سكل  يعود  حت�سينها  لأن  �لتعليمية،  �لعملية  تطوير  �إىل 
�لأ�سا�سيان  �لهدفان  هما  �للذين  �لطرفني  على  �لأوىل  بالدرجة 
من �لعملية �لتعليمية وعلى �لعمل �لرتبوي �لتعليمي يف �ملدر�سة 

ب�سكل متكامل. 
و�إذ� كان �لإ�رش�ف ذ� �أهمية بالن�سبة للعاملني يف خمتلف 
�أهمية  يكت�سب  �ملعلمني  على  �لإ�رش�ف  فان  �حلياة،  جمالت 
�لتي  و�ملادة  �ملعلم،  يو�جهها  �لتي  �ملو�قف  لأن  وذلك  خا�سة؛ 
يتعامل معها متغرية با�ستمر�ر يف �سوء تطور �لعلم و�حلياة يف 
يوجهه  من  يحتاج  �لتدري�س  ملهنة  نعده  �لذي  فاملعلم  يوم،  كل 
وير�سده وي�رشف عليه؛ لينعك�س ذلك على حت�سني م�ستوى �لطلبة، 
�أبعاد  يف  وتطويرها  �ملدر�سة  مع  �لإ�رش�يف  للعمل  بالإ�سافة 
عملياتها �لرتبوية جميعها )عبد �لهادي،2006؛ �مل�ساد،2001( . 
ومن هذ� �ملنطلق ظهرت �أ�ساليب جديدة ومتطورة وحديثة 
يف عامل �لإ �رش�ف �لرتبوي، وتعددت �أنو�ع �لإ�رش�ف �لرتبوي فقد 
�لتفتي�سي،  �لإ�رش�ف  �إىل:  �لنو�ع  هذه   )2005( �لطعاين  �سنف 
�لإ�رش�ف �لعلجي، �لإ�رش�ف �لقيادي، �لإ�رش�ف �لوقائي، �لإ�رش�ف 
فالإ�رش�ف  �لإبد�عي.  �لإ�رش�ف  �لإلكرتوين،  �لإ�رش�ف  �لدميقر�طي، 
�لإميان  على  يعتمد  �لذي  �لإ�رش�يف  �لنمط  ذلك  هو  �لإبد�عي 
باإمكانات �ملعلمني و�لثقة بقدر�تهم على تطوير �أنف�سهم، و�إحد�ث 
�لتعليمي، من خلل جتريب طر�ئق  �لعمل  نوعية يف جمال  نقلة 
�أ�ساليب  و��ستحد�ث  مميزة،  تعليمية  و�سائل  و��ستنباط  جديدة، 

خلقة يف �إد�رة �ل�سفوف، �أو تنظيم مو�قف �لتعلم من �أجل حت�سني 
�لعملية �لتعليمة. 

يعمل  �لإبد�عي  �لإ�رش�ف  �أن  �إىل   )2002( �ملغيدي  وي�سري 
على حترير �لطاقة عند معلمي �لريا�سيات لل�ستفادة من قدر�تهم 
�لرتبوية،  �لأهد�ف  حتقيق  يف  ممكن  حد  �أق�سى  �إىل  ومو�هبهم 
ويذكر �لطعاين )2005( �أن �لإ�رش�ف �لإبد�عي يهيئ فر�س �لنمو 
تنمية  طريق  عن  �لتعليمي  �لنظام  يف  وطالب  معلم  لكل  �ملهني 
خبري  به  يقوم  مهني  توجيه  و  ت�سجيع  حتت  قدر�ته  و  مهار�ته، 
�أن  �إىل   )2009( باد�ود  ت�سيف  بينما   ،  )59  :2005 )�لطعاين، 
�لإ�رش�ف �لإبد�عي يعتمد على �لن�ساط �جلمعي، وهو نوع نادر من 
�لإ�رش�ف �لرتبوي، حيث ي�سحذ �لهمم ويحرك �لقدر�ت �خللقة لدى 
�لعلقات  جمال  يف  ي�ستطيع  ما  �أق�سى  ليبدل  �لرتبوي  �مل�رشف 
�لعقل و�لإر�دة و�إطلق �لطاقة  �لن�سانية، وهو يعمل على حترير 
عند �ملعلمني، ل�ستثمار قدر�تهم ومو�هبهم �إىل �أق�سى مدى ممكن 

يف حتقيق �لأهد�ف �لرتبوية. 
�إىل   )2009( باد�ود  بح�سب  �لإبد�عي  �لإ�رش�ف  ويهدف 
لتقبل  �ملعلمني  �أذهان  تهيئة  �أهمها:  �لأهد�ف  من  عدد  حتقيق 
به  �لتفكري  يف  و�إ�رش�كهم  باحلاجة  �إ�سعارهم  طريق  عن  �لتغيري 
�لرتبوية  �لعملية  جودة  حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  له،  و�لتخطيط 
�لتعليمية وجودة خمرجاتها، وتعزيز رعاية ��ستمر�رها، وم�ساعدة 
�لهيئة �لتعليمية يف بر�مج �لنمو �ملهني، وتي�سري تنفيذها وحتقيق 

�أهد�فه يف �لو�قع �ملدر�سي و�ل�سفي. 

أساليب اإلشراف الرتبوي اإلبداعي: 
ي�ستخدم و�سائط �إ�رش�فية متنوعة فرديه وجماعية يتعاون 
مع �لعاملني �لرتبويني، ولعل من اأهم هذه الأ�صاليب )الو�صائط( 

الإ�رشافية ما يلي: 
Ú  لنظامية� �لعملية  تلك  هي  �ل�سفية:  �لزيارة  �وًل: 

�ملخططة و�ملنظمة �لتي يقوم بها �مل�رشف مل�ساهدة كل ما ي�سدر 
عن �ملعلم وطلبه و�سماعه، من �أد�ء يف �ملوقف �لتعليمي �لتعلمي؛ 
ر�جعة  بتغذية  �ملعلم  تزويد  ثم  ومن  تعاونيًا،  حتليله  بهدف 
تطويرية حول جو�نب هذ� �لأد�ء لتح�سينه )�بوعابد، 2005: 70( . 

Ú  من يقوم  �إ�رش�يف  �أ�سلوب  �ملوجهـة:  �لقر�ء�ت  ثانيًا: 
�لتعليمية  �لعملية  تطوير  �ملعلمني على  بت�سجيع  �مل�رشف  خلله 
�لتي  �لرتبوية  و�لق�سايا  للم�سكلت  و�لدر��سة  �لتحليل  عن طريق 
تو�جههم، ومن ثم ��ستخد�م �لأ�سلوب �لعلمي يف حل تلك �لق�سايا 
وهنا   .  )32  :2006 )�حلريري،  و�لتو�سيات  �لنتائج  با�ستخر�ج 

تظهر مهار�ت وقدر�ت �مل�رشف على �لقر�ءة و�سعة �لإطلع. 
Ú  ثالثًا: �لدورة �لتدريبية: تعد من �أهم �ل�ساليب �لإ�رش�فية

�د�ئهم،  وحت�سني  �ملعلمني  معلومات  جتديد  على  تعمل  �لتي 
ويعرفها  و�لتقومي،  �لتدري�س  ��سرت�تيجيات  �حدث  على  و�لطلع 
�مل�رشف  عليه  ي�رشف  ��رش�يف  ن�ساط  بانها   )2005( �لطعاين 
�د�ئهم  وحت�سني  �ملعلمني  �سلوك  تغيري  بهدف  �ملدير  �و  �لرتبوي 

ورفع كفايتهم �لنتاجية )�لطعاين، 2005: 70( . 
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Ú  خمطط �إ�رش�يف  و�سيط  هي  �لإ�رش�فية:  �ملد�ولة  ر�بعًا: 
و�ملعلم،  �لرتبوي  �مل�رشف  بني  جماعيا  �أو  فرديا  يعقد  وهادف 
تغيري�ت  بهدف  �لتعليميه  بالعمليه  �سله  ذ�ت  م�سائل  ملناق�سة 
و�إجتهاتهم  �ملعلمني  ممار�سات  يف  فيها  مرغوب  �إيجابيه 

)�بوعابد، 2005: 114( . 
يعد �لإبد�ع من �أهم مقومات �ملوؤ�س�سات �لناجحة و�ملتميزة 
يف �أد�ئها و�إجنازها، و�لتي ت�سعى لإحد�ث نقلة نوعية وتغيري�ت 
�لعاملني  �لأفر�د  ودعم  �لإد�رية،  عملها  �أ�ساليب  يف  جوهرية 
�لإبد�عي لديهم، بحيث ت�سبح ذ�ت كفاءة  �ل�سلوك  فيها وت�سجيع 
وفعالية �أعلى، و�لإبد�ع هو نوع من �لتغيري و�لتجديد يف �أ�سلوب 
�لعمل و��ستخد�مه بطرق وتقنيات تو�كب متطلبات �لبيئة و�لع�رش 
�حلديث، بحيث ت�سعى لتلبية حاجات �ملجتمع �ملتجددة )�بودلبوح 

وجر�د�ت، 2013( . 

عناصر اإلبداع )القدرات اإلبداعية( : 
�إنتاج عدد  ♦ �لقدرة على  باأنها  �لطلقة: وميكن تعريفها 

كبري من �لأفكار يف فرتة زمنية حمددة، فال�سخ�س �ملبدع متفوق 
من حيث كمية �لأفكار �لتي يطرحها عن مو�سوع معني يف فرتة 
�سيولة  على  عالية  قدرة  لديه  �أي  بغريه،  مقارنة  ثابتة  زمنية 

�لأفكار و�سهولة توليدها )ريان، 2006؛ �ل�سقحاء، 2003( . 
غري  ♦ جديد  مبنظور  �لأ�سياء  �إىل  �لنظر  هي  �ملرونة: 

�لتي  �لإبد�عات  يف  كبري  دور  وللمرونة  �لنا�س،  عليه  �عتاد  ما 
�لتي  �لوظيفي  �لإثر�ء  �سيا�سة  �أمثلة �ملرونة  نلم�سها ونر�ها ومن 
حتقق �سالح �لعمل وت�سبع معها حاجة �إثبات �لذ�ت عند �ملوظف 
. ويعرف يورك )York, 2002( �ملرونه بانها  )�ل�سرييف، 2003( 
�لقدرة على �لنظر �إىل �مل�سكلة من عدة زو�يا لنتاج �كرب عدد من 

�لفكار �ملختلفة للو�سول �إىل �حلل. 
فال�سخ�س  ♦ بالأفكار،  �لنفر�د  �أو  �لتجديد  �لأ�سالة: هي 

�ملبدع ذو تفكري �أ�سيل �أي �أنه يبتعد عن �ملاألوف �أو �ل�سائع، فهو 
ل يكرر �أفكار �لآخرين، فتكون �لأفكار �لتي ينتجها جديدة �إذ� ما 
حكمنا عليها يف �سوء �لأفكار �لتي تربز عند �لآخرين )عو��رشية، 

 . )2009
�جلديدة  ♦ �لعلقات  �كت�ساف  يف  يتمثل  �لو��سع:  �خليال 

)طاف�س،  قدمية  عنا�رش  من  جديدة  ��سياء  وتركيب  �ل�سياء  بني 
 . )2004
�لقدمي  ♦ قيود  �لتحرر من  �لقدرة يف  تتمثل هذه  �حلرية: 

ي�ساهده  ل  ما  لي�ساهد  جديدة  �فاق  يف  و�لتحليق  و�لروتني، 
�لآخرون )طاف�س، 2004( . 

�لتاأليف: هي �لقدرة على دمج �جز�ء خمتلفة يف وحد�ت  ♦
جديدة )�ملعايطة، 2004( . 

ومكونات  ♦ عنا�رش  �إ�سافة  على  �لقدرة  هي  �لفا�سة: 
)ريان،  �لغام�س  للمو�سوع  تفا�سيل  وتقدمي  �لأولية،  لل�سكال 

 . )2006
�حل�سا�سية للم�سكلت: وتعني �لوعي و�لإح�سا�س بوجود  ♦

و  حلها،  عدم  �أ�سباب  عن  ��سئلة  ،وطرح  حل  �إىل  بحاجة  م�سكلة 
 )2002 )�لعزة،  حلها  يف  باإبد�عية  و�مل�ساهمة  حلها  و�إمكانية 
�ملعلومات  �مل�سكلت وحتري  �كت�ساف  �لفرد على  قدرة  ، وتعني 
�لناق�سة بها، �إذ يقوم �لفرد بالرتكيز على �ختبار �أنو�ع كثرية من 

�ملعلومات و�حلقائق و�لنطباعات )�ل�رشور، 2010( . 
وي�ستطيع �مل�رشف �لرتبوي ت�سجيع �لإبد�ع وتبنيه، وتنمية 
و�لإجر�ء�ت  �ملتطورة  �لرب�مج  طريق  عن  �لإبد�عية  �لقدر�ت 
وزيادة  جهة،  من  �لتناف�س  ي�سوده  جو  خللق  �ل�سليمة  و�خلطط 
�أخرى، ويجب تو�فر �سمات �مل�رشف  �لعمل من جهة  قوة فاعلية 
�لرتبوي �ملبدع و�لتي ذكرها طاف�س )2004( بال�سمات �لتالية: 
وبعد  �لذكاء  �لو��سعة،  �ملتنوعة  �لثقافة  �لعالية،  �لعلمية  �لكفاءة 
�لنظر، �لثقة بالنف�س، �لتو��سع و�للباقة وح�سن �لت�رشف، �ل�سرب، 
�لقدرة على حت�س�س �مل�سكلت �لرتبوية، �مليل للمغامرة، �لتفاوؤل 
�سيثيا  در��سة  وتوؤكد   ،  )2004 )طاف�س،  �لتع�سب  نبذ  و�ملرح، 
)Sethia، 2004( على �ن �ملبدعني يت�سمون بالعديد من �ل�سفات 
�خليال،  ��ستخد�م  للم�سكلت،  �حل�سا�سية  �ملعرفة،  �لذكاء،  �همها: 

�لطموح، �لقدرة على �لعمل �جلاد بالف�سول وحب �ل�ستطلع. 
�أن  �إىل   )Sanger, & Levin, 2005( وليفن  �سنكر  وي�سري 
ن�ساطهم  �ملعلمني  يف  يغذي  �لذي  هو  �ملبدع  �لرتبوي  �مل�رشف 
�لإبد�عي وقيادتهم لأنف�سهم باأنف�سهم ، وهو �لذي ي�ساعد �ملعلمني 
�خلارجي،  �لتوجية  على  �لعتماد  من  تدريجيًا  �لتخل�س  على 
طاقاتهم.  ويوجه   ، و�أعمالهم  ذكائهم  على  يعتمدون  ويجعلهم 
بينما ت�سري باد�ود )2009( �إىل �أن �مل�رشف �لرتبوي �ملبدع هو 
جهودهم  و��ستخر�ج  �ملعلمني،  قدر�ت  �كت�ساف  على  يعمل  �لذي 
ترقية  على  ويعمل  �ملن�سودة،  �لأهد�ف  حتقيق  على  وم�ساعدتهم 

�عمالهم )باد�ود، 2009( . 
يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  يلعبه  �لذي  �لدور  لأهمية  ونظر�ً 
تلبية متطلبات �لعملية �لتعليمية وحتقيق �أهد�فها، وما يقوم به 
�لغاية،  �لريا�سيات من دور مبدع يف �سبيل حتقيق هذه  م�رشف 
فقد جاءت هذه �لدر��سة لت�سليط �ل�سوء على مدى ممار�سة م�رشيف 
�لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات 

يف مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن. 

ُمشكلة الدراسة وأسئلتها: 
عمومًا،  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  ت�سهدها  �لتي  �لتطور�ت  �إن 
�لتطور�ت  هذه  �أدت  قد  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  جمال  �سمنها  ومن 
�إىل ظهور �أ�ساليب �إ�رش�فية �أكرث حيوية وفاعلية من �أجل حت�سني 
�لقيام  �لرتبوي  �مل�رشف  من  ذلك  فتطلب  �لتعليمة،  �لعملية 
مبجموعة من �ملهام و�ل�سلوكيات �لتي توثر �إيجابا على معارف 
و�مل�ساعيد  �لقطي�س  در��سة  ت�سري  حيث  �ملعلم،  و�سلوك  ومهار�ت 
�لرتبويني يف  �مل�رشفني  �إىل وجود �سعف يف ممار�سة   )2014(
يوؤثر  وهذ�  �ل�رشقية،  �ل�سمالية  �لبادية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات 
على �لبد�ع، كما �أن �ت�ساع منطقة �ملفرق و�لتي ت�سم �ملديريات 
�ل�سمالية  و�لبادية  �لغربية،  �ل�سمالية  و�لبادية  �لق�سبة،  �لثلث: 
��ستقر�ر معلمي  نتيجة عدم  للمعلمني؛  �لتعيني  �ل�رشقية، وحد�ثة 
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ومعاي�سة   ، �أخرى  مديريات  �إىل  و�لنتقال  كثري�ً،  �لريا�سيات 
�لباحثني و�لحتكاك �ملبا�رش مع �مل�رشفني �لرتبويني، �لذي يغلب 
على عملهم �لروتني �أدى �إىل �إح�سا�سهم بوجود م�سكلة يف ممار�سة 
�لإ�رش�ف �لإبد�عي، وبال�سافة �إىل ذلك ندرة �لدر��سات �لرتبوية 
بح�سب علم �لباحثني �لتي �أجريت يف جمال �لإ�رش�ف �لإبد�عي، لذ� 
جاءت هذه �لدر��سة للتعرف �إىل مدى ممار�سة م�رشيف �لريا�سيات 
للإ�رش�ف �لإبد�عي من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات يف مد�ر�س 
بالإجابة  �لدر��سة  م�سكلة  وحتددت  بالأردن.  �ملفرق  حمافظة 
الريا�صيات  ما مدى ممار�صة م�رشيف  �لتايل:  �لرئي�س  �ل�سوؤ�ل  عن 
للإ�رشاف الإبداعي من وجهة نظر معلمي الريا�صيات يف مدار�س 

حمافظة املفرق بالأردن؟ 
وتفرع عن هذا ال�صوؤال الأ�صئلة الفرعية الآتية: 

للإ�رش�ف  ● �لريا�سيات  م�رشيف  ممار�سة  مدى  ما 
�لإبد�عي �أثناء �لزيارة �ل�سفية من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات 

يف مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن؟ 
ما مدى ممار�سة م�رشيف �لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي  ●

يف  �لريا�سيات  معلمي  نظر  وجهة  من  �لإ�رش�فية  �ملد�ولة  �أثناء 
مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن؟ 

ما مدى ممار�سة م�رشيف �لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي  ●
يف  �لريا�سيات  معلمي  نظر  وجهة  من  �ملوجهة  �لقر�ء�ت  �أثناء 

مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن؟ 
ما مدى ممار�سة م�رشيف �لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي  ●

يف  �لريا�سيات  معلمي  نظر  وجهة  من  �لتدريبية  �لدور�ت  �أثناء 
مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن؟ 

هل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائية عند م�ستوى �لدللة  ●
)α = 0.05( يف ممار�سة م�رشيف �لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي 

تعزى للنوع �لجتماعي؟ 

أهمية الدراسة: 
يوؤمل من هذه الدرا�صة اأن ت�صهم مبا ياأتي: 

�لريا�سيات  ♦ معلمي  نظر  وجهات  عن  �لك�سف 
للإ�رش�ف  �لريا�سيات  م�رشيف  ممار�سة  مدى  عن  و�نطباعاتهم 

�لإبد�عي يف �أ�ساليبهم �لإ�رش�فية �ملتنوعه. 
ميكن �أن ت�ساعد هذه �لدر��سة �مل�سوؤولني �لرتبويني يف  ♦

وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لردنية يف �إعد�د بر�مج تدريبية لإنعا�س 
قدر�ت م�رشيف �لريا�سيات وحت�سني �أد�ئهم. 

�لباحثني  ♦ �أمام  �ملجال  فتح  �لدر��سة يف  ت�سهم هذه  قد 
بحوث  �إجر�ء  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  بانو�ع  �ملهتمني  �لآخرين 

جديدة من خلل �لطلع على نتائج �لدر��سة. 

أهداف الدراسة: 
�إىل مدى ممار�سة م�رشيف  �إىل �لتعرف  تهدف هذه �لدر��سة 
�لريا�سيات للإ�رش�ف �لإبد�عي من وجهة نظر معلمي �لريا�سيات 

يف مد�ر�س حمافظة �ملفرق بالأردن. 

حدود الّدراسة وحمدداتها: 
Ú  معلمي على  �لدر��سة  هذه  �قت�رشت  ب�رشية:  حدود 

�لريا�سيات يف �ملد�ر�س �حلكومية �لتابعة للمديريات �لثلث يف 
�ملفرق. 
Ú  ملد�ر�س� على  �لدر��سة  هذه  �قت�رشت  مكانية:  حدود 

�حلكومية �لتابعة للمديريات �لثلث يف �ملفرق يف �لأردن. 
Ú  لدر��سي� �لف�سل  يف  �لدر��سة  تطبيق  مت  زمانية:  حدود 

�لثاين من �لعام �لدر��سي 2013/ 2014. 
Ú  لأدو�ت� على  �لدر��سة  هذه  �قت�رشت  منهجية:  حدود 

�إليها  تو�سلت  �لتي  �لنتائج  �سدق  فاإن  لذ�  فيها  ��ستخدمت  �لتي 
تتحدد مبدى �سدق �لأدو�ت وثباتها. 

التعريفات االجرائية: 
�مل�رشف  ◄ عليها  يح�سل  �لتي  �لدرجة  هي  املمار�صة: 

�لرتبوي ملمار�سه �لإ�رش�ف �لإبد�عي وفق تقدير معلمي �لريا�سيات 
على �ل�ستبانة �ملعدة لهذ� �لغر�س يف �لدر��سة �حلالية. 

ميار�سه  ◄ �لذي  �لإ�رش�يف  �لنمط  هو  الإبداعي:  الإ�رشاف 
م�رشف �لريا�سيات �لذي ميتلك قدر�ت �إبد�عية من خلل ممار�سته 
و�ملعلمات  �ملعلمني  طاقة  لإطلق  متنوعة  �إ�رش�فية  لأ�ساليب 
و��ستثمارها لتحقيق �لأهد�ف، ويقا�س من خلل �إجابة �أفر�د عينة 

�لدر��سة على �أد�ة �لدر��سة )عطاهلل، 2011( . 
امل�رشف الرتبوي: هو �ملوظف �ملعني من وز�رة �لرتبية  ◄

و�لتعليم �لردنية �لذي يكلف مبمار�سة مهمات �لإ�رش�ف �لرتبوي 
و�ملعلمات  �ملعلمني  متابعة  خلل  من  �لريا�سيات،  مبحث  على 
م�ستخدماأ جمموعة من  �مل�ستمر  �ملهني  �لنمو  على  ،وم�ساعدتهم 

�ل�ساليب �لإ�رش�فية )�لقطي�س و�مل�ساعيد، 2014( . 
و�ملعلمات  ◄ �ملعلمون  جميع  هم  الريا�صيات:  معلمو 

و�لثانوية،  �ل�سا�سية  للمرحلة  �لريا�سيات  مادة  يدر�سون  �لذين 
يف  �أدنى  كحد  �لريا�سيات  يف  �لبكالوريو�س  درجة  ويحملون 
يف  �ملفرق  ملحافظة  �لثلث  و�لتعليم  �لرتبية  مديريات  مد�ر�س 

�لف�سل �لدر��سي �لثاين للعام �لدر��سي 2013/ 2014. 

الدراسات السابقة: 
ومبر�جعة �لدر��سات �ل�سابقة يف جمال �لإ�رش�ف �لرتبوي، 
تبني ندرة �لدر��سات �لتي حاولت �لك�سف عن ممار�سة �مل�رشفني 
و�لوطني  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �لإبد�عي  لل�رش�ف  �لرتبويني 
ذ�ت  للدر��سات  عر�س  يلي  وفيما  �لباحثني-  علم  حدود  يف   –
 )2014( والزيان  قيطة  در��سة  ومنها  �لدر��سة  مبو�سوع  �لعلقة 
�لرتبويني  �مل�رشفني  درجة ممار�سة  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لتي هدفت 
ولتحقيق  �ملعلمني،  نظر  وجهة  من  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  لأ�ساليب 
على  ووزعت  �لدر��سة  لأ�سئلة  وفقا  ��ستبانة  �سممت  �لهدف  هذ� 
)145( معلمًا ومعلمة، من �ملد�ر�س  عينة ع�سو�ئية طبقية بلغت 
�إىل جمموعة  �لدر��سة  �حلكومية يف مديرية غرب غزة، وتو�سلت 
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لأ�ساليب  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  �أهمها:  من  �لنتائج  من 
�لإ�رش�ف �لرتبوي هي درجة مقبولة، حيث و�سلت �لن�سبة �لكلية 
للدرجة �إىل )52.67 %( ، وحاز جمال �لعلقات �لن�سانية على 
يف  مهنيًا  �ملعلمني  تنمية  �أ�ساليب  جمال  وجاء  �لأوىل،  �ملرتبة 
�ملرتبة �لأخرية، و توجد فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة 
)a<0.05( بني متو�سطات تقدير�ت عينة �لدر��سة لدرجة ممار�سة 
كلها  و�لفروق  �جلن�س،  ملتغري  تعزى  �لرتبوي:  �لإ�رش�ف  �أ�ساليب 
ل�سالح �لذكور، ول توجد فروق د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى دللة 
)a<0.05( بني متو�سطات تقدير�ت �أفر�د �لعينة لدرجة ممار�سة 

�أ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي تعزى ملتغري �ملوؤهل �لتعليمي.
و�أجرى عطا اهلل )2011( در��سة هدفت �إىل حتديد مدى توفر 
�ل�سفية،  �لزيارة  �أثناء  �لرتبوي  للم�رشف  �لإبد�عية  �ملمار�سات 
�لفروق  و�لك�سف عن  �ملعلمني،  �ملوجية من وجهة نظر  �لقر�ء�ت 
عينة  �أفر�د  �إجابات  متو�سطات  بني  �لإح�سائية  �لدللة  ذ�ت 
�لدر��سة على حماور �ل�ستبانة و�لتي تعزى �إىل متغري�ت �جلن�س، 
�خلدمة،  �سنو�ت  �لعلمي،  �ملوؤهل  �لتعليمية،  �ملرحلة  �لتخ�س�س، 
كذلك �لك�سف عن �ملعوقات �لتي تو�جه �مل�رشف �لرتبوي وحتول 
عينة  �أخذ  ومت  �لإبد�عية،  �لإ�رش�فية  ملمار�ساتة  تطبيقه  دون 
ع�سو�ئية طبقية بلغ عددها )450( معلمًا ومعلمة، و )65( م�رشفًا 
�أثناء  �لإبد�عية  �ملمار�سات  �ن  �لدر��سة  نتائج  و�أظهرت  تربويًا، 
�لدور�ت �لتدريبية يف �ملرتبة �لأوىل، يليها �ملمار�سات �لإبد�عية 
�أثناء  �لإبد�عية  تاأتي �ملمار�سات  �ل�سفية، و�أخري�ً  �لزيار�ت  �أثناء 
عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  كذلك  �ملوجة،  �لقر�ء�ت 
و�ملعلمات  �ملعلمني  تقدير�ت  متو�سطي  بني   )0.01( م�ستوى 
تبعًا  �لرتبوي  للم�رشف  �لإبد�عية  للممار�سات  �لكلية  �لدرجة  يف 
للجن�س وكانت �لفروق ل�سالح تقدير�ت �ملعلمات، ول توجد فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى )0.01( بني متو�سطي تقدير�ت 
�ملعلمني و�ملعلمات يف �لدرجة �لكلية للممار�سات �لإبد�عية تبعًا 
للتخ�س�س و�ملرحلة �لتعليمية و�ملوؤهل �لعلمي و�سنو�ت �خلدمة، 
و�لعلقات  �لأوىل،  �ملرتبة  يف  �ملادية  �ملعوقات  جاءت  وقد 

�لن�سانية يف �ملرتبة �لخرية.
 )Beghetto, et al, 2011( وهدفت در��سة بيجهتو واآخرون
لديهم،  �لبد�ع  لدرجة  و�لطلبه  �ملعلمني  تقدير�ت  عن  �لك�سف 
و�ظهرت نتائج �لدر��سة وجود علقة بني تقدير�ت �ملعلمني لدرجة 
�لإبد�ع لدى طلبتهم وتقدير�ت �لطلبة لدرجة �لإبد�ع لديهم، كذلك 
�أن �لطلبة ينزعون �إىل تقدير �لإبد�ع لديهم بدرجة �قل، مع  تبني 
تقدمهم يف �ل�سنو�ت �لدر��سية، و�أن �ملعلمات يقدرن درجة �إبد�ع 

�لطالبات باأقل من تقديرهن لإبد�ع �لطلب.
 )Zamptakis, et al, 2010( و�أجرى ز�مبيتاك�س و�آخرون
در��سة هدفت �إىل �لتعرف على �لعلقة بني �سلوكات �إد�رة �لوقت 
نتائج  و�أظهرت  فرد�ً،   )186( من  �لعينة  وتكونت  �لفرد،  و�إبد�ع 
�ليومي،  �لتخطيط  ب�سلوكيات  �يجابيًا  �رتبط  �لبد�ع  �ن  �لدر��سة 
وبالثقة بالتخطيط طويل �ملدى، وبالتحكم بالوقت، وباملثابرة، 

كما �رتبط �لبد�ع �سلبيًا باولوية �لف�ساد �لتنظيمي.
على  �لتعرف  �إىل  هدفت  در��سة   )2009( باداود  �أجرت  كما 

ممار�ستها  �أثناء  �لرتبوية  للم�رشفة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  توفر  مدى 
�ملرحلة  معلمات  نظر  وجهة  من  �لإ�رش�فية  �لأ�ساليب  لبع�س 
 )182( من  �لدر��سة  عينة  تكونت  وقد  �ملكرمة،  مبكة  �لثانوية 
معلمة، وتو�سلت �لدر��سة �إىل وجود تفاوت بدرجة توفر �لقدر�ت 
�لإبد�عية للم�رشفة �لرتبوية من خلل �أ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي، 
وعدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �جابات عينة �لدر��سة 
و�سنو�ت  و�لتخ�س�س،  �لعلمي،  �ملوؤهل  متغري�ت  من  كل  وبني 
�لتي تعوق  �ل�سعوبات  �لتدري�س، وكذلك وجود بع�س  �خلربة يف 
�ملعلمات  �أن�سبة  �رتفاع  �أهمها  من  �لرتبويات  �مل�رشفات  �إبد�ع 
يف  �حلديثة  �لأمناط  ��ستخد�م  دون  يحول  مما  �حل�س�س  من 
�لإ�رش�ف �لرتبوي معهن، و�سعف تاأهيل �مل�رشفة �لرتبوية خا�سة 
بتنمية  �لهتمام  �لدر��سة  تو�سيات  �أهم  من  وكان  �مل�ستجدة، 
�لقدر�ت �لإبد�عية للم�رشفة �لرتبوية من خلل �لدور�ت �لتدريبية 

قبل و�أثناء �خلدمة.
و�قع  �إىل  �لتعرف  �إىل   )2009( تيم  در��سة  وهدفت 
حمافظات  يف  �لرتبوي  �مل�رشف  لدى  �لإ�رش�فية  �ملمار�سات 
تكونت  وقد  و�ملعلمات،  �ملعلمني  نظر  فل�سطني من وجهة  �سمال 
عينة �لدر��سة من )391( معلمًا ومعلمة، و�سممت ��ستبانة غطت 
�ملمار�سات �لإ�رش�فية، و�أ�سارت نتائج �لدر��سة ب�سورة عامة �إىل 
�أن و�قع �ملمار�سات �لإ�رش�فية لدى �مل�رشف �لرتبوي يف �ملد�ر�س 
�حلكومية يف حمافظات �سمال فل�سطني من وجهة نظر �ملعلمني 
كانت �سعيفة، و�أن و�قع �ملمار�سات �لإ�رش�فية يختلف باختلف 

�ملوؤهل �لعلمي و�ملرحلة �لتعليمية ومكان �ل�سكن.
كما �أجرى �صرتوم و�صرتوم )Strom&Strom,2002( در��سة 
�لإبد�عي  �لتفكري  نحو  �ملعلمني  �جتاهات  على  �لتعرف  هدفت 
معلم   )1000( من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  طلبتهم،  من  �ملتوقع 
و�لفلبني،  و�لهند  و�ليونان  و�أملانيا  �أمريكا  هي:  دول  خم�س  من 
�ل�سلوكيات  بني  �لتبارطات  �نخفا�س  �لدر��سة  نتائج  و�أظهرت 
�لتي �أر�د �ملعلمون �أن ميار�سها طلبتهم و�سلوكيات �ملبدعني، بل 
�إن �ملعلمني من �لدول �خلم�س مل يعطو� �أهمية لل�سلوك �لإبد�عي بل 
�أنهم ي�سجعون �سلوك �لطلبة على حفظ �ملو�د �لدر��سية ول يعطون 

�أهمية لل�سلوك �لإبد�عي.
�أن هناك  �ل�سابقة  �لدر��سات  �سبق عر�سه من  ويت�سح مما 
ت�سابها بني �لدر��سة �حلالية مع در��سة عطا�هلل )2011( ، ودر��سة 
باد�ود )2009( من حيث هدف �لدر��سة وهو �لتعرف �إىل ممار�سة 
�لإبد�عي، و�ختلفت مع در��سة قيطة،  �لإ�رش�ف  �لرتبوي  �مل�رشف 
و�لزيان )2014( ، ودر��سة تيم )2009( �لتي هدفت �إىل �لتعرف 
�إىل ممار�سة �مل�رشف �لرتبوي لأ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي، وجميع 
وهذه  للدر��سة،  كاد�ة  �ل�ستبانة  ��ستخدمت  �ل�سابقة  �لدر��سات 
عن  �لدر��سة  هذه  و�ختلفت  �ل�ستبانة،  ��ستخدمت  �ي�سَا  �لدر��سة 
من  �لباحثون  ��ستفاد  وقد  وعينتها،  مبكانها  �ل�سابقة  �لدر��سات 

�لدر��سات �ل�سابقة يف بناء �د�ة �لدر��سة، ومناق�سة �لنتائج.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

ومعلمات  معلمي  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
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�لثلث  للمديريات  و�لتابعة  �حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �لريا�سيات 
وتربية  �لغربية  �ل�سمالية  �لبادية  وتربية  �ملفرق  ق�سبة  تربية 
وفق  ومعلمة  معلما   )700( وعددهم  �ل�رشقية  �ل�سمالية  �لبادية 
�لدر��سي2013/  للعام  �لتخطيط يف كل مديرية  �إح�ساء�ت ق�سم 
)140( معلما ومعلمة  تكونت من  فقد  �لدر��سة  �أماعينة   ،2014
من �ملديريات �لثلث مّت �ختيارهم بالطريقة �لطبقية �لع�سو�ئية 

من جمتمع �لدر��سة.

أداة الدراسة: 
�لدر��سات  �لدر��سة بالإعتماد على  ��ستبانة  �لباحثون  طور 
�ل�سابقة كدر��سة عطا�هلل )2011( ، ودر��سة باد�ود )2009( ، وقد 
��ستملت �لأد�ة ب�سورتها �لأولية على )40( فقرة موزعة على �أربع 
جمالت وهي: جمال �لزيارة �ل�سفية )11( فقرة، وجمال �ملد�ولة 
فقرة،   )10( �ملوجهة  �لقر�ء�ت  وجمال  فقرة،   )10( �لإ�رش�فية 
وجمال �لدور�ت �لتدريبية )9( فقرة، و�أعطي لكل فقرة من فقر�ت 

�لأد�ة وزن مدرج وفق �سلم ليكرت �خلما�سي.

صدق األداة: 

من  جمموعة  على  عر�سها  مت  �لأد�ة  �سدق  من  وللتحقق 
�لردنية  �جلامعات  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  من  �ملحكمني 
�جل  من  وذلك  حمكمًا،   )13( عددهم  وبلغ  تربويني  وم�رشفني 
�حلكم على درجة منا�سبة �لفقرة، وو�سوحها و�نتمائها للمجال، 
و�سلمتها �للغوية، وبناء على ملحظاتهم مت حذف �لفقر�ت غري 
�مللئمة وهي فقرتان من جمال �لدور�ت �لتدريبية، وفقرة و�حدة 
من كل من جمايل �ملد�ولة �لإ�رش�فية، و�لقر�ء�ت �ملوجهة، وبذلك 

�أ�سبحت �لأد�ة مكونة من )36( فقرة.

ثبات األداة: 

�ل�ستبانة  بتوزيع  �لباحثان  قام  �لأد�ة  ثبات  من  وللتاأكد 
مكونة  �لدر��سة  عينة  خارج  من  ��ستلعية  عينة  على  وتطبيقها 
�ملديريات  يف  �لريا�سيات  معلمي  من  ومعلمة  معلمًا   )30(
معادلة  خلل  من  �لد�خلي  �لت�ساق  معامل  و��ستخر�ج  �لثلث، 
كرونباخ �لفا، وقد بلغ معامل �لثبات )0.89( وهو منا�سب ملثل 

هذه �لدر��سة.

املعاجلة اإلحصائية: 
�تبعت هذه �لد�ر�سة �ملنهج �لو�سفي نظر�ً ملنا�سبته طبيعة 
�لتي مت  �ملعلومات  �أجل معاجلة  �أهد�فها، ومن  �لدر��سة وحتقيق 
برنامج  �لباحثون  ��ستخدم  �إح�سائيًا  �لبيانات  وحتليل  جمعها 
و��ستخرجت   ،  )SPSS( �لجتماعية  للعلوم  �لإح�سائية  �لرزم 
من  جمال  لكل  �ملعيارية  و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات 
�ل�ستبانة للإجابة على  �لدر��سة، ولكل فقرة من فقر�ت  جمالت 
عينة  �أفر�د  ��ستجابة  درجات  �لدر��سة.ولتحديد  �أ�سئلة  جميع 
)كبرية،  درجات  بثلث  �ملعيار  �عتماد  مت  �لأد�ة  على  �لدر��سة 
تر�وح  �إذ�  كبرية  درجة  �لآتي:  �لنحو  على  وقليلة(  ومتو�سطة، 
�ملتو�سط �حل�سابي بني )3.67 - 5( ، ودرجة متو�سطة �إذ� تر�وح 

تر�وح  �إذ�  قليلة  ودرجة   ،  )3.66  -  2.33( �حل�سابي  �ملتو�سط 
�ملتو�سط �حل�سابي )1 - 2.32( .ويعتمد �سدق نتائج هذه �لدر��سة 
على دقة �لأ�ساليب �لإح�سائية وملءمتها لأ�سئلة �لدر��سة ودرجة 
دقة وم�سد�قية ومو�سوعية ونز�هة �أفر�د �لدر��سة يف ��ستجابتهم 

على �أد�ة �لدر��سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
و�لذي  ◄ �لأول  �ل�سوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

الإبداعي  للإ�رشاف  الريا�صيات  م�رشيف  ممار�صة  مدى  ما  ن�سه: 
يف  الريا�صيات  معلمي  نظر  وجهة  من  ال�صفية  الزيارة  اأثناء 
مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة  بالأردن؟  املفرق  حمافظة  مدار�س 
ولكل  �ملعيارية  و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج 
فقرة من فقر�ت �ملجال �لأول ، ولكل قدرة من �لقدر�ت �لإبد�عية، 

و�جلدول )1( يبني ذلك.
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء الزيارة 
الصفية

القدرات 
املتو�صط العباراتالإبداعية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

طلقة
يزود �مل�رشف �لرتبوي �ملعلم 

بعدة �أفكار مثمرة حول �لدر�س 
قبل �لزيارة �ل�سفية

كبرية3.970.381

مرونة

يثني �مل�رشف �لرتبوي على 
�ملعلم بعد تطبيق طريقة تدري�س 

حديثة
كبرية4.860.464

يتيح �مل�رشف �لرتبوي للمعلم 
�لفر�سة لإبد�ء مرئياته يف 

�لدر�س دون تخوف 
كبرية4.330.636

يقبل �مل�رشف �لرتبوي ر�أي 
كبرية4.870.429�ملعلم �إذ� وجده �أف�سل من ر�أيه 

كبرية4.690.542�ملرونة ككل

�أ�سالة

ي�سجع �مل�رشف �لرتبوي �ملعلم 
على ��ستخد�م �ل�سرت�تيجيات 

�حلديثة يف �لتدري�س 
كبرية4.840.422

يتيح �مل�رشف �لرتبوي �لفر�سة 
للمعلم لتجريب �لأفكار �لرتبوية 

�جلديدة
كبرية4.260.610

يقرتح �مل�رشف �لرتبوي على 
كبرية4.820.464�ملعلم �فكار� جديدة قيمة

كبرية4.640.584�أ�سالة ككل

ح�سا�سية

ي�ست�رشف �مل�رشف �لرتبوي 
�مل�سكلت �لتي قد تو�جه �ملعلم 

من خلل �لزيارة
كبرية3.910.386

ي�سخ�س �مل�رشف �لرتبوي مع 
�ملعلم �مل�سكلت و �ملعوقات 

�لتي حتد من عملية �لتعلم
كبرية4.420.618

كبرية4.170.521ح�صا�صية ككل
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القدرات 
املتو�صط العباراتالإبداعية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

�إفا�سة

ي�سيف �مل�رشف �لرتبوي �أفكار� 
�بد�عية على مقرتحات �ملعلم 

حول �لدر�س قبل �لزيارة 
متو�سطة3.400.515

ي�رشح �مل�رشف �لرتبوي بع�س 
مو��سع �لغمو�س يف مقرتحات 

�ملعلم 
متو�سطة3.430.542

متو�سطة3.420.524�إفا�سة ككل

و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات   )1( �جلدول  يو�سح 
�ل�سفية،  �لزيارة  �أثناء  �لريا�سيات  م�رشف  لقدر�ت  �ملعيارية 
ما  تر�وحت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�سري  حيث 
 0.381( بني  �ملعيارية  و�لإنحر�فات   ،  )4.87  -  3.40( بني 
�لقدر�ت  �أكرث  �أن   )1( �جلدول  نتائج  من  .ويلحظ   )0.636  -
�لزيارة  �أ�سلوب  يف  �لريا�سيات  م�رشيف  لدى  ممار�سة  �لإبد�عية 
كبرية،  وبدرجة   )4.69( ح�سابي  مبتو�سط  �ملرونة  هي:  �ل�سفية 
و�قلها �لإفا�سة مبتو�سط ح�سابي )3.42( وبدرجة متو�سطة، وقد 
حققت �لعبارة )يقبل �مل�رشف �لرتبوي ر�أي �ملعلم �إذ� وجده �أف�سل 
من ر�أيه( من �لقدر�ت �لإبد�عية للمرونة على �أعلى متو�سط ح�سابي 
وبلغ )4.87( وبدرجة كبرية، ويعود ذلك �إىل تغري دور �مل�رشف 
�لرتبوي �لذي ��سبح يركز على �لتعاون مع �ملعلم و�حرت�م ر�أيه 
و�لخذ به �إذ� كان ل�سالح �لعملية �لتعليمية يف ظل �لتوجه نحو 
�لرتبوي  �مل�رشف  )ي�سيف  �لعبارة  �ملعرفة.بينما حققت  �قت�ساد 
�لزيارة(  قبل  �لدر�س  حول  �ملعلم  مقرتحات  على  �إبد�عية  �أفكار� 
م�رشف  لدى  ممار�سة  �أقل  على  للإفا�سة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  من 
متو�سطة. وبدرجة   )3.40( وبلغ  ح�سابي  متو�سط  �لريا�سيات 
عدد  يف  �لريا�سيات  م�رشف  ن�ساب  �رتفاع  �إىل  ذلك  ويعود 
�ملعلمني، وهذ� ي�سعب على �مل�رشف �لرتبوي �ملتابعة �ملنا�سبة 
�ملثمرة،  بالفكار  ليزودهم  �لزيارة  قبل  �جللو�س مع معلميه  يف 
بال�سافة �إىل عمل �مل�رشف �مليد�ين غالبا ما يقت�رش على ر�سد 
نتائج  مع  فقط.وتتفق  �ل�سفية  �لغرفة  د�خل  �لرتبوية  �ملو�قف 
بدرجة  تفاوت  وجود  �إىل  تو�سلت  �لتي   )2009( باد�ود  در��سة 
�أ�ساليب  خلل  من  �لرتبوية  للم�رشفة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  توفر 

�لإ�رش�ف �لرتبوي.
و�لذي  ◄ �لثاين  �ل�سوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

الإبداعي  للإ�رشاف  الريا�صيات  م�رشيف  ممار�صة  مدى  ما  ن�سه: 
الريا�صيات يف  الإ�رشافية من وجهة نظر معلمي  املداولة  اأثناء 
مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة  بالأردن؟  املفرق  حمافظة  مدار�س 
ولكل  �ملعيارية  و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج 
فقرة من فقر�ت �ملجال �لثاين ، ولكل قدرة من �لقدر�ت �لإبد�عية، 

و �جلدول )2( يبني ذلك.

الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء المداولة 

اإلشرافية

القدرات 
املتو�صط العباراتالإبداعية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

طلقة

يطرح �مل�رشف �لرتبوي على 
كبرية4.390.665�ملعلم �لعديد من �لفكار �لبناءة 

يوفر �مل�رشف �لرتبوي �لبد�ئل 
ب�سهولة عند �لتعامل مع خمتلف 

�ملو�قف للمعلم 
كبرية3.860.464

كبرية4.130.641طلقة ككل

مرونة

ي�ستمع �مل�رشف �لرتبوي �إىل 
كبرية4.240.754مرئيات �ملعلم حول در�سه 

ينظر �مل�رشف �لرتبوي �إىل 
كبرية4.690.681�ملو�سوع من زو�ياه �ملختلفة 

يقبل �مل�رشف �لرتبوي ر�أي 
كبرية4.720.581�ملعلم �إذ� �قتنع به 

كبرية4.550.662مرونة ككل

�أ�سالة

يقبل �مل�رشف �لرتبوي �لأفكار 
كبرية4.260.646غري �ملاألوفة من �ملعلم

يزود �مل�رشف �لرتبوي �ملعلم 
بحلول �إبد�عية للم�سكلت �لتي 

تو�جه
كبرية3.870.429

كبرية4.070.456�أ�سالة ككل

ح�سا�سية
ي�ساعد �مل�رشف �لرتبوي �ملعلم 
على توقعات �مل�سكلت �لتي قد 

تعيق عمله م�ستقبل
كبرية3.870.455

�إفا�سة
يرثي �مل�رشف �لرتبوي 

ملحظات �ملعلم حول در�سه 
باآر�ء علمية 

كبرية4.400.667

و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات   )2( �جلدول  يو�سح 
�لإ�رش�فية،  �ملد�ولة  �أثناء  �لريا�سيات  م�رشف  لقدر�ت  �ملعيارية 
ما  تر�وحت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�سري  حيث 
 0.429( بني  �ملعيارية  و�لإنحر�فات   ،  )4.72  -  3.86( بني 
�لقدر�ت  �أكرث  �أن   )2( �جلدول  نتائج  من  ويلحظ   ،  )0.754  -
�ملد�ولة  �أثناء  �لريا�سيات  م�رشيف  لدى  ممار�سة  �لإبد�عية 
�لإ�رش�فية هي �ملرونة مبتو�سط ح�سابي )4.55( وبدرجة كبرية، 
وبدرجة   )3.87( ح�سابي  مبتو�سط  للم�سكلت  �حل�سا�سية  و�قلها 
�ملعلم  ر�أي  �لرتبوي  �مل�رشف  )يقبل  �لعبارة  حققت  وقد  كبرية، 
متو�سط  �أعلى  على  للمرونة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  من  به(  �قتنع  �إذ� 
نركيز  �إىل  ذلك  ويعود  كبرية،  وبدرجة   )4.72( وبلغ  ح�سابي 
�متلك  على  �لرتبوي  �مل�رشف  ياأخذها  �لتي  �لتدريبية  �لدور�ت 
�لعبارة  حققت  �ملعلمني.بينما  مع  للتعامل  �لن�سانية  �ملهار�ت 
)يوفر �مل�رشف �لرتبوي �لبد�ئل ب�سهولة عند �لتعامل مع خمتلف 
�ملو�قف للمعلم( من �لقدر�ت �لإبد�عية للطلقة على �أقل ممار�سة 
)3.86( وبدرجة  �لريا�سيات متو�سط ح�سابي وبلغ  لدى م�رشف 
كبرية.ويعزو �لباحثون ذلك �إىل �أن �مل�رشف �لرتبوي ي�سجع جميع 
جو�نب �لبد�ع لدى �ملعلم لأن معظم �حل�س�س �لتي يح�رشها لدى 
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معلمني غالبا ما تكون روتينية ل يوجد فيها �أي جو�نب �بد�عية 
للم�سكلت  �لرتبوي حلول جاهزة  �مل�رشف  لدى  يتوفر  وغالبا ل 
�لتي يطرحها �ملعلم ولكن يعده باإيجاد حلول لها م�ستقبل.وتتفق 
مع نتائج در��سة باد�ود )2009( �لتي تو�سلت �إىل وجود تفاوت 
بدرجة توفر �لقدر�ت �لإبد�عية للم�رشفة �لرتبوية من خلل �أ�ساليب 
 )2011( �هلل  عطا  در��سة  نتيجة  مع  �لرتبوي.وتختلف  �لإ�رش�ف 
�لتدريبية  �لدور�ت  �أثناء  �لإبد�عية  �ملمار�سات  �أن  �أظهرت  �لتي 
�لزيار�ت  �أثناء  �لإبد�عية  �ملمار�سات  يليها  �لأوىل،  �ملرتبة  يف 
�ل�سفية، و�أخري�ً تاأتي �ملمار�سات �لإبد�عية �أثناء �لقر�ء�ت �ملوجة.

و�لذي  ◄ �لثالث  �ل�سوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 
الإبداعي  للإ�رشاف  الريا�صيات  م�رشيف  ممار�صة  مدى  ما  ن�سه: 
الريا�صيات يف  معلمي  نظر  وجهة  من  املوجهة  القراءات  اأثناء 
مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة  بالأردن؟  املفرق  حمافظة  مدار�س 
ولكل  �ملعيارية  و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج 
فقرة من فقر�ت �ملجال �لثالث، ولكل قدرة من �لقدر�ت �لإبد�عية، 

و �جلدول )3( يبني ذلك.
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء القراءات 
الموجهة

القدرات 
املتو�صط العباراتالإبداعية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

طلقة

يطلب �مل�رشف �لرتبوي من 
�ملعلمني �لبحث عن �ملو�سوعات 
�لتي ت�ساعد على تنميتهم تربويًا 

كبرية3.910.356

يزود �مل�رشف �لرتبوي �ملعلمني 
بعدد منا�سب من �لقر�ء�ت 

�ملوجهة �لهادفة خلل �لعام 
�لدر��سي 

كبرية3.930.386

كبرية3.920.366طلقة ككل

مرونة

ينوع �مل�رشف �لرتبوي يف 
مو�سوع �لقر�ء�ت ح�سب 

�مل�ستجد�ت �لرتبوية 
كبرية3.930.361

ي�ستخدم �مل�رشف �لرتبوي طر�ئق 
خمتلفة باإي�سال �لقر�ء�ت �إىل 
�ملعلمني كالربيد �للكرتوين 

متو�سطة3.470.565

كبرية3.700.493مرونة ككل

�أ�سالة
يبادر �مل�رشف �لرتبوي لن�رش 

�لتجارب �لإبد�عية للمعلم 
لي�ستفيد منه �ملعلمون �لآخرون 

كبرية4.310.713

ح�سا�سية

يتخذ �مل�رشف �لرتبوي من 
�مل�سكلت �ل�سائعة �لتي تعرت�س 

�ملعلمني مو�سوعا للقر�ء�ت 
لت�سمينها بع�س �حللول

كبرية3.940.407

يختار �مل�رشف �لرتبوي 
مو�سوعات �لقر�ء�ت بناء� على 

�مل�سكلت �ملتوقعة �لتي قد 
تو�جه �ملعلمني 

متو�سطة3.480.585

كبرية3.710.598�حل�سا�سية للم�سكلت ككل

القدرات 
املتو�صط العباراتالإبداعية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

�إفا�سة

ي�سيف �مل�رشف �لرتبوي �أفكار� 
جديدة على مو�سوعات �سابقة 
للخروج منها بقر�ء�ت موجهة 

جديدة 

متو�سطة3.120.470

يقدم �مل�رشف �لرتبوي �رشحا 
مف�سل للقر�ء�ت �لتي يزود 

بها �ملعلمون كلما �سنحت لهم 
�لفر�سة 

متو�سطة3.430.562

متو�سطة3.280.518اإفا�صة ككل

و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات   )3( �جلدول  يبني 
�ملوجهة،  �لقر�ء�ت  �أثناء  �لريا�سيات  م�رشف  لقدر�ت  �ملعيارية 
ما  تر�وحت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�سري  حيث 
4.31( ، و�لإنحر�فات �ملعيارية بني )0.356 -  بني )3.12 - 
لدى  �لإبد�عية ممار�سة  �لقدر�ت  �أكرث  �أن  كذلك  ويبني   ،  )0.713
م�رشيف �لريا�سيات �أثناء �لقر�ء�ت �ملوجهة هي �ل�سالة مبتو�سط 
ح�سابي )4.31( وبدرجة كبرية، و�قلها �لإفا�سة مبتو�سط ح�سابي 
�مل�رشف  )يبادر  �لعبارة  حققت  وقد  متو�سطة،  وبدرجة   )3.28(
�ملعلمون  منه  لي�ستفيد  للمعلم  �لإبد�عية  �لتجارب  لن�رش  �لرتبوي 
متو�سط  �أعلى  على  للأ�سالة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  من  �لآخرون( 
ح�سابي وبلغ )4.31( وبدرجة كبرية، ويف�رش �لباحثون ذلك �إىل �أن 
�مل�رشف �لرتبوي يفتخر باملعلم �ملبدع يف عمله وح�سته ويكلفه 
ويكلف  )�ملنطقة(  �للو�ء  يف  للمعلمني  منوذجي  در�س  باجر�ء 
ليكون  �أد�ئه  من  و�ل�ستفادة  باحل�سور  �ملنطقة  يف  �ملعلمني 
منوذجا يحتذى به.بينما حققت �لعبارة )ي�سيف �مل�رشف �لرتبوي 
بقر�ء�ت  منها  للخروج  �سابقة  مو�سوعات  على  جديدة  �أفكار� 
�أقل ممار�سة  موجهة جديدة( من �لقدر�ت �لإبد�عية للطلقة على 
)3.12( وبدرجة  �لريا�سيات متو�سط ح�سابي وبلغ  لدى م�رشف 
متو�سطة.ويعود �إىل �ن�سغال �مل�رشف �لرتبوي بالدور�ت �لتدريبية 
للمعلمني �جلدد، و�رتفاع ن�سابه من عدد �ملعلمني �لذين مطالب 
�ملد�ر�س. �لإد�ري على مدر�ء  �لإ�رش�ف  �إىل  بال�سافة  بزيارتهم، 
�إىل  تو�سلت  �لتي   )2009( باد�ود  در��سة  نتائج  مع  وتتفق 
�لرتبوية  للم�رشفة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  توفر  بدرجة  تفاوت  وجود 
در��سة  نتيجة  مع  �لرتبوي.وتختلف  �لإ�رش�ف  �أ�ساليب  خلل  من 
�أثناء  �لإبد�عية  �ملمار�سات  �أن  �أظهرت  �لتي   )2011( �هلل  عطا 
�لدور�ت �لتدريبية يف �ملرتبة �لأوىل، يليها �ملمار�سات �لإبد�عية 
�أثناء  �لإبد�عية  تاأتي �ملمار�سات  �ل�سفية، و�أخري�ً  �لزيار�ت  �أثناء 

�لقر�ء�ت �ملوجة.
و�لذي  ◄ �لر�بع  �ل�سوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

الإبداعي  للإ�رشاف  الريا�صيات  م�رشيف  ممار�صة  مدى  ما  ن�سه: 
الريا�صيات يف  معلمي  نظر  من وجهة  التدريبية  الدورات  اأثناء 
مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة  بالأردن؟  املفرق  حمافظة  مدار�س 
ولكل  �ملعيارية  و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج 
فقرة من فقر�ت �ملجال �لر�بع، ولكل قدرة من �لقدر�ت �لإبد�عية، 

و �جلدول )4( يبني ذلك.
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لقدرات مشرفي الرياضيات أثناء الدورات 

التدريبية

القدرات 
املتو�صط العباراتالإبداعية

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

طلقة
ي�ستخدم �مل�رشف �لرتبوي 

جل�سات �لع�سف �لذهني يف 
�لدور�ت �لتي يقيمها 

كبرية4.910.386

مرونة

يعدل �مل�رشف �لرتبوي من 
�أ�سلوب �لتدريب عند مو�جهة 

�ملو�قف �لطارئة
متو�سطة3.000.521

يحر�س �مل�رشف �لرتبوي على 
تبادل �لأدو�ر �أثناء �لدورة 

�لتدريبية لتحقيق �لتعلم �ملتبادل 
متو�سطة3.100.451

متو�سطة3.050.398�ملرونة ككل

�أ�سالة
يخطط �مل�رشف �لرتبوي لإك�ساب 

�ملعلمني مزيد� من �ملهار�ت 
�مل�ستهدفة 

كبرية4.810.421

ح�سا�سية

يعقد �مل�رشف �لرتبوي دور�ت 
كبرية4.740.531تدريبية تنا�سب حاجات �ملعلمني 

يهدم �مل�رشف �لرتبوي �إىل تنمية 
قدرة �ملعلمني على �لتفكري 
�ملبدع ملو�جهة م�سكلتهم 

�مل�ستقبلية 

كبرية4.000.335

كبرية4.370.387�حل�سا�سية للم�سكلت ككل

�إفا�سة
ي�سعى �مل�رشف �لرتبوي �إىل 

تطوير قدر�ت �ملعلمني �حلالية 
من خلل �لدور�ت �لتدريبية

كبرية4.810.559

و�لإنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات   )4( �جلدول  يبني 
�لتدريبية،  �لدور�ت  �أثناء  �لريا�سيات  م�رشف  لقدر�ت  �ملعيارية 
ما  تر�وحت  �حل�سابية  �ملتو�سطات  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�سري  حيث 
 0.335( بني  �ملعيارية  و�لإنحر�فات   ،  )4.91  -  3.00( بني 
ممار�سة  �لإبد�عية  �لقدر�ت  �أكرث  �أن  كذلك  ويبني   ،  )0.559  -
�لطلقة  هي  �لتدريبية  �لدور�ت  �أثناء  �لريا�سيات  م�رشيف  لدى 
مبتو�سط ح�سابي )4.91( وبدرجة كبرية، و�قلها �ملرونة مبتو�سط 
ح�سابي )3.05( وبدرجة متو�سطة، وقد حققت �لعبارة )ي�ستخدم 
�لتي  �لدور�ت  يف  �لذهني  �لع�سف  جل�سات  �لرتبوي  �مل�رشف 
يقيمها( من �لقدر�ت �لإبد�عية للطلقة على �أعلى متو�سط ح�سابي 
وبلغ )4.91( وبدرجة كبرية، ويعود �إىل �ن جميع �ن�سطة �لدور�ت 
�لتدريبية م�سممة تعتمد على جل�سات �لع�سف �لذهني للمتدربني، 
مادية  �لرتبوي حو�فز  للم�رشف  �لتدريبية  �لدور�ت  وكذلك جتلب 
حققت  بر�سى.بينما  عليها  ويقبل  لتنفيذها  يتحم�س  يجعله  مما 
�لعبارة )يعدل �مل�رشف �لرتبوي من �أ�سلوب �لتدريب عند مو�جهة 
�ملو�قف �لطارئة( من �لقدر�ت �لإبد�عية للمرونة على �أقل ممار�سة 
)3.00( وبدرجة  �لريا�سيات متو�سط ح�سابي وبلغ  لدى م�رشف 
برنامج  بتنفيذ  �لرتبوي مطالب  �مل�رشف  �أن  �إىل  متو�سطة.ويعود 
تدريبي معد م�سبقًا وبزمن حمدد.وتتفق مع نتائج در��سة باد�ود 
�لقدر�ت  توفر  بدرجة  تفاوت  وجود  �إىل  تو�سلت  �لتي   )2009(

�لإبد�عية للم�رشفة �لرتبوية من خلل �أ�ساليب �لإ�رش�ف �لرتبوي.
�أن  �أظهرت  �لتي   )2011( �هلل  عطا  در��سة  نتيجة  مع  وتختلف 
�ملمار�سات �لإبد�عية �أثناء �لدور�ت �لتدريبية يف �ملرتبة �لأوىل، 
�أثناء �لزيار�ت �ل�سفية، و�أخري�ً تاأتي  يليها �ملمار�سات �لإبد�عية 

�ملمار�سات �لإبد�عية �أثناء �لقر�ء�ت �ملوجة.
و�لذي  ◄ �خلام�س  �ل�سوؤ�ل  عن  بالإجابة  �ملتعلقة  �لنتائج 

هل توجد فروق ذات دللة اح�صائية عند م�صتوى الدللة  ن�سه: 
)α = 0.05( يف ممار�صة م�رشيف الريا�صيات للإ�رشاف الإبداعي 
��ستخر�ج  مت  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  للإجابة  الجتماعي؟  للنوع  تعزى 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لإنحر�فات �ملعيارية و�إجر�ء �ختبار )ت( 

.و�جلدول )5( يو�سح ذلك.
الجدول )5( 

المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لاستبانة تعزى لمتغير النوع االجتماعي

النوع 
املتو�صط العددالجتماعي

احل�صابي
النحراف 
املعياري

قيمة 
"ت"

م�صتوى 
الدللة

703.8310.546معلم
0.4220.678

703.7180.709معلمة

 )α = 0.05( ذ�ت دلله �إح�سائية عند م�ستوى دللة *
ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �إىل   )5( �جلدول  يف  �لنتائج  ت�سري 
دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α = 0.05( يف مدى ممار�سة 
�لنوع  متغري  �إىل  تعزى  �لإبد�عي  للإ�رش�ف  �لريا�سيات  م�رشيف 
�لجتماعي، ويعزى ذلك �إىل �أن �ملعلمني و�ملعلمات بغ�س �لنظر 
عن جن�سهم فاأنهم ي�سعرون باأهمية ما يقوم به م�رشفو �لريا�سيات 
�لرتبوي  بالإ�رش�ف  قيامهم  �إبد�عية�أثناء  قدر�ت  ممار�سة  من 
و�ملعلمات  �ملعلمني  مع  �لرتبوي  �مل�رشف  يتعامل  كذلك  عليهم، 
ثلث  يتجاوز  ل  �مل�رشفني  عدد  كونه  �لإ�رش�يف  �لأ�سلوب  بنف�س 
م�رشفني للريا�سيات على �لكرث.و�ختلفت نتيجة هذه �لدر��سة مع 
در��سة قيطة و�لزيان )2014( �لتي تو�سلت �إىل وجود فروق د�لة 
�إح�سائيا عند م�ستوى دللة )α <0.05( بني متو�سطات تقدير�ت 
تعزى  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  �أ�ساليب  ممار�سة  لدرجة  �لدر��سة  عينة 
�هلل  عطا  ودر��سة  �لذكور،  ل�سالح  كلها  و�لفروق  �جلن�س،  ملتغري 
)2011( �لتي �أظهرت نتائجها وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند م�ستوى )0.01( بني متو�سطي تقدير�ت �ملعلمني و�ملعلمات 
تبعًا  �لرتبوي  للم�رشف  �لإبد�عية  للممار�سات  �لكلية  �لدرجة  يف 

للجن�س وكانت �لفروق ل�سالح تقدير�ت �ملعلمات.

التوصيات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحثون مبايلي: 

�أ�سلوب . 1 ��ستخد�م  على  �لرتبويني  �مل�رشفني  ت�سجيع 
�لإ�رش�ف �لإبد�عي �أثناء �لزيارة �ل�سفية للمعلمني.

�لرتبية . 2 وز�رة  قبل  من  �لدر��سة  بنتائج  �ل�سرت�ساد 
�لرتبوي  �مل�رشف  بني  �سهرية  لقاء�ت  تنظيم  يف  و�لتعليم 
�لإ�رش�فية،  �ملد�ولة  لتطوير  �لإبد�عية  �لأفكار  لتبادل  و�ملعلمني 
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مو�قع  عرب  و�لتو��سل  عملهم  تعيق  قد  �لتي  �مل�سكلت  وتوقعات 
�لتو��سل �لجتماعي للت�سارك يف حلها.

�لرتبية . 3 وز�رة  قبل  من  �لدر��سة  بنتائج  �ل�سرت�ساد 
حول  �لرتبويني  للم�رشفني  تدريبية  ور�سات  عقد  يف  و�لتعليم 
�لإفا�سة  قدر�ت  وتنمية  �لإبد�عي،  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  ممار�سة 

�لإبد�عية لديهم يف جمال �لقر�ء�ت �ملوجهة.
�ومعنوية . 4 مادية  حو�فز  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تقدمي 

�أثناء  �إبد�عية  �أ�ساليب  �إتباع  على  �ملبدعني  �لرتبويني  للم�رشفني 
لبقية  حافز�ً  ي�سكل  مما  للمعلمني  �لتدريبية  �لدور�ت  �إعطاء 

�مل�رشفني على �ن يقتدو� بهم.

املقرتحات
�جر�ء در��سة تتناول مدى ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني . 1

يف �ملباحث �لدر��سية �لأخرى لل�رش�ف �لإبد�عي.
�أخرى . 2 متغري�ت  تتناول  مماثلة  �أخرى  در��سات  �إجر�ء 

غري تلك �لتي �أخذت بها �لدر��سة �حلالية.
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