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ملخص: 

هدفت هذه الدرا�ضة التعرف اإىل دور امل�رشفني الرتبويني 
يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف 
املعلمني  نظر  فل�ضطني من وجهة  العليا يف  االأ�ضا�ضية  املرحلة 
اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  كما  و�ضلفيت،  طولكرم  حمافظتي  يف 
الدورات  متغريات )املحافظة واجلن�ص، و�ضنوات اخلربة، وعدد 
الريا�ضيات  معلمي  ا�ضتجابات  متو�ضطات  يف  اخلدمة(  اأثناء 
نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني 
تكونت  التي  للدرا�ضة  اأداة  اال�ضتبانة  الباحثان  وا�ضتخدم  لهم، 
التحقق  اخلما�ضي، جرى  ليكرت  فقرة ح�ضب مقيا�ص   )43( من 
الثبات  معامل  بلغ  فقد  وثباتها،  الدرا�ضة  اأداة  �ضدق  من 
)0.86( . وتكونت عينة الدرا�ضة من )107( معلمني ومعلمات 
حمافظتي  يف  احلكومية  املدار�ص  يف  الريا�ضيات  معلمي  من 
الدرا�ضي  العام  من  الثاين  الف�ضل  يف  و�ضلفيت  طولكرم 
2015( . وبتحليل البيانات التي جمعت با�ضتخدام   /2014(
االجتماعية  للعلوم  االإح�ضائية  والرزمة  الو�ضفي،  املنهج 
ا�ضتجابات  متو�ضطات  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت   )SPSS(
التطور  اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف  الريا�ضيات نحو  معلمي 
عدم  كذلك  النتائج  اأظهرت  كما  متو�ضطة،  كانت  لهم  املهني 
وجود فروق دالة اإح�ضائيا يف متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني 
نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني 
فل�ضطني،  العليا يف  االأ�ضا�ضية  املرحلة  الريا�ضيات يف  ملعلمي 
واملوؤهل  املحافظة،  ملتغريات(  تبعا  املعلمني  نظر  وجهة  من 
يف   ،( اخلدمة  اأثناء  الدورات  وعدد  اخلربة،  و�ضنوات  العلمي، 
ل�ضالح  اجلن�ص  ملتغري  تبعا  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  وجدت  حني 
مدار�ص  ل�ضالح  املدر�ضة  مكان  ملتغري  تبعا  وكذلك  املعلمات، 
بعدد  الباحثان  اأو�ضى  فقد  الدرا�ضة  نتائج  املدينة. ويف �ضوء 

التو�ضيات.  من 
املهني،  التطور  الرتبوي،  امل�رشف  املفتاحية:� الكلمات�

العليا.  االأ�ضا�ضية  املرحلة  الريا�ضيات،  معلم 

“The Role of Educational Supervision and its con-
tribution in the Professional Development of Math 
Teachers in the High Primary Stage in Palestine 

from the View Point of teachers. ”

Abstract: 

The study aimed to recognize or disclose the 
role of educational supervision and its contribution 
to the professional development for the math 
teachers in the high primary stage. The study 
depends on the point view of math teachers in the 
two governorates, “Tulkarim and Salfeet”. The 
study aims to recognize the effect of variables: 
(governorate, sex, years of experience, and the 
number of training courses during the years 
service) which depend on the averages or means of 
math teachers responds or answers towards roles of 
educational supervisors in the contribution of their 
professional development. The two researchers use 
a questioner as a tool or device for the study which 
contains 43 items using Likert fivefold Scale. The 
study has been verified through a tool of honesty 
and stability, the factor of reliability has reached 
the average of 0. 86, the study sample contained or 
consisted of 107 of math male and female teacher in 
the schools of the two governorates: “Tulkarim and 
Salfeet”. The study took place during the second 
semester/ academic year: 2014 – 2015. through the 
analysis of data which has been collected using the 
descriptive method and Statistical Package of Social 
Science (SPSS) , the results of the study showed that 
the averages or means of math teachers responds or 
answers towards roles of educational supervision in 
the contribution of their professional development 
considered as a medium result. The results of the 
study showed that there is no significant statistical 
differences in the averages or means of teacher 
responds towards the role of educational supervisors 
in the contribution of the professional development 
for the math teachers in the high primary stage in 
Palestine from the view point of teachers according 
to the variables of: (governorate, sex, years of 
experience, and the number of training courses 
during the years service) ,while the study depends 
on a set of statistical significant differences, which 
depend on variable of sex in favor of female teachers. 
In addition to another variable which depends on 
the place of the school for the benefit of schools 
in the city. In the light of the results of the study, 
the researchers have advised or recommended a 
number of recommendations. 

Key words: educational supervisor, 
professional development, math teacher and high 
primary stage. 
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مقدمة: 
العلم  عامل  يف  واالزدهار  بالتقدم  احلايل  ع�رشنا  امتاز 
االأ�ضا�ص  حجر  الرتبية  وحتتل  كافًة،  باأ�ضكالها  والتكنولوجيا 
يف  القرار  باأ�ضحاب  حدا  الذي  االأمر  ورقيها،  االأمم  تقدم  يف 
العمل على مواكبة ركب  اإىل  الفل�ضطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
خرباتهم  من  واال�ضتفادة  املتقدمة،  باالأمم  للحاق  التقدم  هذا 
من  بد  ال  ذلك  ولتحقيق  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  وجتاربهم 
االأداء  م�ضتوى  رفع  اأجل  من  للمعلمني  واالإر�ضاد  االإ�رشاف  توافر 
النمو  يعترب  حيث  كذلك،  مهنيًا  تنميتهم  على  والعمل  لديهم، 
ت�ضارعًا  ي�ضهد  الذي  الع�رش  للمعلم متطلبًا من متطلبات  املهني 

يف منو املعرفة يومًا بعد يوم. 
ولقد كان لالإ�رشاف الرتبوي دوٌر بارٌز يف العملية التعليمية، 
واالأنظمة  اجلوانب  معظم  �ضملت  التي  التغريات  من  وبالرغم 
يف  دوره  على  االإ�رشاف  نظام  حافظ  الرتبوي،  النظام  فيها  مبا 
االإ�ضهام بالتطور الكبري الذي ي�ضهده النظام التعليمي، حيث يعّد 
دور امل�رشفني الرتبويني فاعاًل يف تطور تفكري املعلم وحت�ضني 
التعليمية نحو  العملية  الرتكيز يف  ينتقل  للطالب، بحيث  نظرته 
االإ�رشاف  مفهوم  مّر  ولقد  الدور.  لهذا  املعلم  فهم  مع  الطالب 
الرتبوي مبراحل عديدة كان اأبرزها دوره يف عملية التفتي�ص من 
نحو  املعلمني  اجتاه  كان  اإذ  املفاجئة،  ال�ضفية  الزيارات  خالل 
الرتبوي،  التوجيه  اإىل  االإ�رشاف  انتقل  ثم  �ضلبيًا، ومن  الدور  هذا 
وزارة  يف  املعنية  اجلهات  من  مبا�رش  اإ�رشاف  حتت  كان  والذي 

الرتبية والتعليم )اخلطيب واخلطيب، 2003( . 
وقد كان لهذه املرحلة اأثٌر اإيجابٌي مل يرَق اإىل امل�ضتويات 
باالإ�رشاف  الرتبويني  اهتمام  زاد  االأخرية  االآونة  املطلوبة، ويف 
اأكدت  حيث  الرتبوية،  العملية  يف  كبري  دور  من  له  ملا  الرتبوي 
اأن اجتاهات  الدرا�ضات املحلية، والعربية، واالأجنبية  العديد من 
املعلمني نحو االإ�رشاف الرتبوي الزالت �ضلبية )طاف�ص،2004( . 
ويركز االإ�رشاف على حت�ضني اأداء املعلم ومنوه املهني، لذا، 
فاملعلم الذي يعّد ملهنة التعليم يحتاج اإىل من يوّجهه وير�ضده، 
مبهنة  خربة  ويزداد  التعامل،  اأ�ضاليب  يتقن  حتى  عليه  وي�رشف 
امل�رشف  به  يقوم  الذي  الدور  اإىل  التعّرف  ينبغي  لذلك  التعليم، 
الرتبوي يف العملية التعليمية ب�ضكل عام، ودوره يف النمو املهني 

للمعلم ب�ضكل خا�ص. 
تطوراً  فل�ضطني  يف  القائم  التعليمي  النظام  �ضهد  وقد 
عدد  زيادة  حيث  من  الرتبوي،  االإ�رشاف  منظومة  يف  وتو�ضعًا 
امل�رشفني الرتبويني، واملديرين واملعلمني، ويف حتديث االأدوار 

االإ�رشافية للم�رشفني الرتبويني، وتطويرها. 
ومعلمي  عام،  ب�ضكل  املعلمني  تقومي  عملية  وحتتل 
الريا�ضيات ب�ضكل خا�ص موقعًا مهمًا، وتعترب عاماًل حا�ضمًا يف 
كثري من االأنظمة التعليمية، ويتوجب على املعلمني معرفة املزيد 
ُتنجز  اأن  يجب  والتي  بها،  تتم  التي  بالطرائق  واالهتمام  عنها، 

منها  ي�ضتفيد  اأن  ميكن  كثرية  اإيجابيات  التقومي  ولعملية  فيها، 
التعليمية وتطويرها، ويف حت�ضني  املعلمون يف عر�ص قدراتهم 
امتالكهم  توؤكد  �ضهادة  على  احل�ضول  ويف  التعليمي،  اأدائهم 
للقدرات واملهارات التعليمية املميزة، وبخا�ضة اأنهم �ضيخ�ضعون 
للمحا�ضبة على ما يقدمونه من خدمات تعليمية اأمام امل�ضوؤولني 
على  قادرين  معلمني  منهم  التقومي  يجعل  اإذ  االأمور،  واأولياء 
خدمة طلبتهم وتقدمي خرباتهم بطريقة اأف�ضل، كما اأن اإملام معلم 
الريا�ضيات باأ�ضاليب وطرائق التدري�ص املتعددة باملادة ي�ضاعده 
على تبنى طريقة اأو اأكرث، بل قد ي�ضاعده يف تكوين اأ�ضلوب خا�ص 

وطريقة مميزة له تالئم درو�ضه وطلبته )نا�رش،2008( . 
الباحثان �رشورة معرفة دور  اإىل ما �ضبق وجد  وا�ضتناداً 
الريا�ضيات  معلمي  تطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني 
وكذلك  املراحل،  لبقية  كموؤ�رش  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  مهنيًا 

معرفة اآليات تطوير االإ�رشاف الرتبوي يف امل�ضتقبل. 

مشكلة الدراسة: 
الريا�ضيات عن باقي املواد يف كونها مزيجًا  قد تختلف 
التدريب  ويعّد  التدري�ص،  املحتوى وطرق  متوازنًا ومن�ضجمًا من 
واالإ�رشاف يف الريا�ضيات اأمراً هامًا كونه ي�ضهم يف تنمية مهارة 
الكثري  اإليها  والتي يفتقر  التدري�ص احلديثة،  املعلم باجتاه طرق 
الريا�ضيات  من املعلمني، وعليه فاإن دور امل�رشف الرتبوي يف 
وتوا�ضلهم  للباحثني  العملية  اخلربة  خالل  ومن  ومهم،  حموري 
مع العاملني يف امليدان الرتبوي مبن فيهم املعلمني ب�ضكل عام، 
ومعلمي الريا�ضيات ب�ضكل خا�ص، ومن خالل حت�ّض�ضهم لهمومهم 
املتعلقة باحلياة العملية لهوؤالء املعلمني والذين ميكن اعتبارهم 
الدعامة االأ�ضا�ضية يف التعليم، فقد راأى الباحثان �رشورة درا�ضة 
الدور الذي يقوم به امل�رشف الرتبوي، واإ�ضهامه يف التطور املهني 
ملعلم الريا�ضيات. وبناء على ما تقدم، وا�ضتناداً اىل مالحظات 
الباحثني فاإن م�ضكلة الدرا�ضة تتحدد بال�ضوؤال الرئي�ص االآتي: ما 
دور امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني ملعلمي 
الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني من وجهة 

نظر املعلمني؟ 
ويتفرع�من�ال�شوؤال�الرئي�س�الأ�شئلة�الفرعية�الآتية:�

1� االإ�ضهام يف . الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  يختلف  هل 
التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا 

يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني باختالف املحافظة؟ 
2� االإ�ضهام يف . الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  يختلف  هل 

التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا 
يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني باختالف جن�ص املعلم؟ 

3� االإ�ضهام يف . الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  يختلف  هل 
التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا 

يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني باختالف �ضنوات اخلربة؟ 
4� االإ�ضهام يف . الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  يختلف  هل 

التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا 



اإلشراف التربوي وعالقته في التطور املهني ملعلمي الرياضيات في املرحلة األساسية العليا في فلسطني
د. باسم شلش
د. حسام حرز اهلل

296

العلمي  املوؤهل  باختالف  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني  يف 
للمعلم؟ 
5� االإ�ضهام يف . الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  يختلف  هل 

التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا 
يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني باختالف عدد الدورات اأثناء 

اخلدمة؟ 
6� االإ�ضهام يف . الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  يختلف  هل 

التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا 
يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني باختالف مكان املدر�ضة؟ 

فرضيات الدراسة: 
Ú� عند اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  االأوىل:  الفر�ضية 

م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني، 
املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو 
ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري املحافظة. 
Ú� عند اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  الثانية:  الفر�ضية 

م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني 
املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو 
ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
Ú� عند اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  الثالثة:  الفر�ضية 

م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني 
املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو 
ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي. 
Ú� عند اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  الرابعة:  الفر�ضية 

م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني 
املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو 
ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري عدد �ضنوات اخلربة. 
Ú� اإح�ضائيًا عند دالة  الفر�ضية اخلام�ضة: ال توجد فروق 

م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني 
املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو 
فل�ضطني،  يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي 
اأثناء  اأنف�ضهم تبعًا ملتغري عدد الدورات  من وجهة نظر املعلمني 

اخلدمة. 
Ú� اإح�ضائيًا عند ال�ضاد�ضة: ال توجد فروق دالة  الفر�ضية 

م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( بني متو�ضطات ا�ضتجابات املعلمني 
املهني  التطور  يف  االإ�ضهام  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو 
ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من 

وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري مكان املدر�ضة. 

أهداف الدراسة: 
هدفت�هذه�الدرا�شة�اإىل�التعرف�اإىل:�

دور امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني �●
ملعلمي الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني من 

وجهة نظر املعلمني واملعلمات. 
اأثر متغريات )اجلن�ص، �ضنوات اخلربة ، املوؤهل العلمي، �●

ا�ضتجابات  يف  املدر�ضة(  مكان  اخلدمة،  اأثناء  الدورات  عدد 
االإ�ضهام  الرتبويني يف  امل�رشفني  دور  نحو  واملعلمات  املعلمني 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 

العليا يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني واملعلمات. 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�ضة يف تناول الدور احلقيقي الذي ي�ضهم 
به امل�رشف الرتبوي يف التطور املهني لدى معلمي الريا�ضيات 
حمافظتي  يف  احلكومية  املدار�ص  يف  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف 
دور  يف  وال�ضعف  القوة  نقاط  على  والوقوف  وطولكرم،  �ضلفيت 
املخت�ضة  اجلهات  اأمام  ي�ضع  مما  التطويري،  الرتبوي  امل�رشف 
اأهم ال�ضبل العالجية للنهو�ص بدور امل�رشف الرتبوي يف تطوير 

املعلمني مهنيُا يف امل�ضتقبل. 

حدود الدراسة: 
قام�الباحثان�باإجراء�الدرا�شة�يف�نطاق�احلدود�الآتية:�

Ú� اقت�ضار الدرا�ضة على معلمي الريا�ضيات يف املدار�ص
احلكومية يف حمافظتي طولكرم و�ضلفيت. 

Ú� الدرا�ضي العام  من  الثاين  الف�ضل  يف  الدرا�ضة  اإجراء 
 . )2015 /2014(

Ú� .ضالحية فقرات اأداة الدرا�ضة ومدى �ضدقها وثباتها�

مصطلحات الدراسة
مع �◄ بالتعاون  ي�ضعى  تربوي  قائد  الرتبوي:� امل�رسف�

جميع من لهم عالقة بالعملية التعليمية التعلمية اإىل حت�ضني هذه 
العملية وتطويرها )وزارة الرتبية والتعليم الفل�ضطينية، 2010( . 
كما يعرف باأنه ال�ضخ�ص الذي ي�ضاعد املعلم على ترجمة اأهداف 
الرتبية التي ت�ضعها اجلهات امل�رشفة على املوؤ�ض�ضات التعليمية، 

بهدف النهو�ص بالعملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها. 
عمل �◄ جوانب  جلميع  ال�ضامل  التح�ّضن  املهني:� التطور�

املعلم لزيادة كفايته يف حتقيق اأهداف التعليم، واملهام املنوطة 
وهو جانب من جوانب  عليه،  امل�رشفة  اجلهات  كما حتددها  به 
حت�ضني  يف  املعلم  مب�ضاعدة  القا�ضي  الرتبوي  امل�رشف  عمل 
يف  م�ضاعدته  خالل  من  واأدائه  ومهاراته،  ومعارفه  كفاياته، 

املجاالت املختلفة )ح�ضن،1995( . 
معلمو�الريا�شياَت:�هم املعلمون الذي يعملون يف �ضلك �◄

الرتبية والتعليم، ويدر�ضون مادة الريا�ضيات. 
ت�ضتمل �◄ التي  املدار�ص  هي  العليا:� الأ�شا�شية� املرحلة�

على ال�ضفوف من ال�ضف اخلام�ص، وحتى العا�رش االأ�ضا�ضي. 
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املدار�س�احلكومية:�هي املدار�ص التابعة لوزارة الرتبية �◄
والتعليم يف ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
اأهم  من  الرتبوي  االإ�رشاف  يعد  الرتبوي:� الإ�رساف� مفهوم�
اأ�ض�ص العملية الرتبوية، ويعتمد عليه يف دميومة العملية الرتبوية، 
تطوير  منها  ويق�ضد  خمت�ضون،  عليها  يقوم  فنية  عملية  وهو 
وتقوميه،  املهني  اأدائهم  ومتابعة  وتنميتها،  املعلمني،  مهارات 
ويعد امل�رشف الرتبوي �ضخ�ضًا موؤهاًل قادراً على االإ�رشاف على 
هذه العملية ملا ميتلك من خ�ضائ�ص فنية توؤهله لذلك، وتعرفه 
اإىل  باأنه عملية خمططة ومنظمة هادفة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
تعلم  تنظيم  مهارات  امتالك  على  واملعلمني  الرتبويني  م�ضاعدة 
التعلمية  التعليمية  االأهداف  حتقيق  اإىل  يوؤدي  ب�ضكل  الطلبة 

)عطوي، 2008( . 
تطوراً  الرتبوي  االإ�رشاف  الذي طراأ على  التطور  رافق  وقد 
يف اأ�ضاليبه، فاأ�ضبح عملية فنية تعاونية غايتها اإ�ضالح التعليم، 
ومراقبة  والهفوات  اأخطائهم،  تاليف  على  املعلمني  وم�ضاعدة 

املعلمني من خالل الزيارات ال�ضفية لهم )البدري،2002( . 
اأهداف�الإ�رساف�الرتبوي:�انتقل هدف االإ�رشاف الرتبوي نقلة 
االآونة االأخرية من موقف االهتمام باملعلم وحت�ضني  نوعية يف 
واإحداث  التعلمي،  التعليمي  باملوقف  االهتمام  اإىل  فقط  اأدائه 
املرغوب يف خمتلف عنا�رشه، وهي  االإيجابي  والتغري  التعديل 
)ح�ضني،  املدر�ضية  واالإدارة  والبيئة  واملنهاج  واملتعلم  املعلم 

 .  )2006
اأهدافًا عامة،  الرتبوي  اأن لالإ�رشاف   )2003( را�ضد  ويرى 
الطلبة،  منو  على  والعمل  والتعلم،  التعليم  عملية  حت�ضني  منها: 
اإجمالها  اأما االأهداف اخلا�ضة فيمكن  ومن ثم حت�ضني املجتمع. 

فيما يلي: 
واأهداف �� املدر�ضة،  اأهداف  فهم  يف  املعلمني  م�ضاعدة 

املواد التي يقومون بتدري�ضها. 
درا�ضة العوامل املختلفة التي ت�ضهل عملية التعليم، اأو ��

تعوقها. 
اجلديدة، �� الرتبوية  التدري�ضية  بالطرق  التعريف 

واالجتاهات احلديثة يف املناهج الدرا�ضية، والو�ضائل التعليمية. 
ت�ضجيع املعلمني على التفكري والتجريب املهني. ��
لتحقيق �� املدر�ضة  يف  العاملني  بني  التعاون  حتقيق 

اأهداٍف م�ضرتكة. 
وتنميتها �� والقدرات،  واال�ضتعدادات  املواهب  اكت�ضاف 

بالتدريب، والتوجيه، والت�ضجيع. 
نواح �� يف  م�ضتوياتهم  اإىل  والتعرف  الطلبة،  تقومي 

خمتلفة. 
يف �� واملادية  الب�رشية  االإمكانات  حت�ضني  على  العمل 

املدر�ضة وتوجيهها، وتطوير ا�ضتخدامها. 

تلبيتها، �� على  والعمل  املعلمني،  حاجات  عن  الك�ضف 
وال�ضعي اإىل تكوين عالقات اإن�ضانية بني اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية. 

البيئة �� اإمكانات  اال�ضتفادة من  م�ضاعدة املعلمني على 
املحلية. 
العمل على خلق جو من التفاهم، والتعاطف، واالحرتام ��

املجتمع  واأفراد  الطلبة،  اأمور  واأولياء  املعلمني،  بني  املتبادل 
بوجه عام. 

حماية املعلمني من التعّر�ص للنقد الظامل. ��
وزارة  قامت  املهني:� بالتطور� وعالقته� الرتبوي� الإ�رساف�
الرتبية والتعليم الفل�ضطينية بتفعيل االإ�رشاف الرتبوي، وت�ضحيح 
م�ضاره، حيث عملت االإدارة العامة لالإ�رشاف، والتاأهيل الرتبوي 
الفل�ضطينية على تدريب امل�رشفني الرتبويني، والقيادات الرتبوية 

على االأمناط احلديثة يف االإ�رشاف، وركزت على: 
Ú� اإ�رشايف موّجه نحو اأ�ضلوب  االإكلينيكي: وهو  اال�رشاف 

التطوير املهني لدى املعلمني يف نواح عدة: 
Ú� عن التعليمية  وممار�ضاتهم  ال�ضفي  املعلمني  �ضلوك 

اأمناط  وحتليل  بكامله،  ال�ضفي  التعليمي  املوقف  ت�ضجيل  طريق 
التفاعل الدائرة فيه بهدف حت�ضني تعلم الطلبة. 

Ú� وامل�ضاركني واملعلم  امل�رشف  بني  امل�ضرتك  التخطيط 
االآخرين. 
Ú� اأو ال�ضورة  طريق  عن  وت�ضجيلها  احل�ضة،  م�ضاهدة 

ال�ضوت. 
Ú� قبل من  و�ضاماًل  مو�ضوعيًا  حتلياًل  احل�ضة  حتليل 

القوة  نقاط  على  والوقوف  وامل�ضاركني،  واملعلم  امل�رشف 
لتعزيزها، ونقاط ال�ضعف ملعاجلتها. وي�ضهم االإ�رشاف االكلينيكي 
يف تقوية �ضخ�ضية املعلم القيادية، وي�رشكه يف عملية التخطيط 
له احل�ضول على تغذية راجعة  يتيح  والتقومي، وكذلك  والتحليل 
والتعليم  الرتبية  )وزارة  امل�ضتقبلي  عمله  على  مبا�رشة  تنعك�ص 

العايل،2010( . 
Ú� االإ�رشاف االإر�ضادي: حيث يهتم بدرا�ضة �ضخ�ضية املعلم

من النواحي العقلية، واالنفعالية والعوامل املوؤثرة فيها، وتقدمي 
امل�ضاعدة االإر�ضادية ، مما ي�ضاعده يف تخفيف التوتر الناجت عن 

م�ضكالت التدري�ص، والتعامل مع الطلبة. 
Ú� االإ�رشاف الوقائي: اكت�ضب امل�رشف الرتبوي خربة اأثناء

حتديد  على  القدرة  فلدية  للمعلمني،  زيارته  واأثناء  معلمًا،  عمله 
يف  وم�ضاعدته  بيده  واالأخذ  املعلم،  تواجه  قد  التي  ال�ضعوبات 

تقدمي نف�ضه، ومواجهة هذه ال�ضعوبات والتغلب عليها. 
Ú� املعلمني بني  تفاعلي  اأ�ضلوب  وهو  االأقران:  اإ�رشاف 

الثقة  من  جو  يف  اخلربات  تناول  طريق  عن  وذلك  اأنف�ضهم، 
الإ�ضدار  ولي�ص  للتقومي  الزيارات  تبادل  اإن  حيث  واالحرتام، 
االأحكام، وال بد من االإ�ضارة اإىل اأن هذا االأ�ضلوب يلقى رف�ضًا من 
كثري من املعلمني، لذا يجب العمل على تنمية روح العمل اجلماعي 
والثقة  البناء،  النقد  وقبول  لديهم،  الثقة  وزيادة  املعلمني،  لدى 
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اأنواعًا  اأن هناك  الذي ي�ضهم يف تطورهم املهني. كما  بزمالئهم 
اأخرى من االإ�رشاف الرتبوي، مثل: االإ�رشاف االإبداعي، واالإ�رشاف 

 . التطويري وغريها )وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2007( 
وي�شهم�الإ�رساف�الرتبوي�يف:�

اختيار املناهج التي تخدم االأهداف. ��
العمل على حت�ضني اأداء املعلمني اأثناء اخلدمة، وتنوع ��

اأ�ضاليب التدري�ص التي يتبعها املعلمون. 
امل�ضاركة الفعالة يف التخطيط لكل من يريد النهو�ص ��

بالعملية التعليمية. 
تخدم �� اأن  �ضاأنها  من  التي  املدر�ضية  االأن�ضطة  متابعة 

مادته، كاالإذاعة املدر�ضية، وجمالت احلائط، واملجالت املطبوعة 
)اخلطيب واخلطيب، 2000( . 

وتتجلى�اأهمية�امل�رسف�الرتبوي�من�خالل�وظائفه،�ومهامه�
املتعددة�التي�خل�شها�اخلطيب�واخلطيب�)2003(�فيما�ياأتي:�

Ú� لعمله خطة  باإعداد  امل�رشف  يقوم  التخطيط:  جمال 
خططهم  اإعداد  يف  واملعلمني  املدار�ص،  مديري  وم�ضاعدة   ،

املدر�ضية. 
Ú� املناهج اإعداد  يف  الرتبوي  امل�رشف  ي�ضرتك  املناهج: 

يف  امل�ضاركة  منه  وُيطلب  تطويرها،  على  والعمل  وتقوميها، 
املختلفة  عنا�رشها  اإىل  وحتليلها  التعليمية،  االأهداف  تو�ضيح 

بالتعاون مع املعملني. 
Ú� وينفذ يعر�ص،  اأن  الرتبوي  امل�رشف  ُيطلب من  التعلم: 

يف  ي�ضاعد  واأن  جديدة،  تدري�ضية  وا�ضرتاتيجيات  تعليمية،  مواد 
تطوير اأ�ضاليب التدري�ص املتبعة يف املدار�ص التي ي�رشف عليها. 

Ú� ،النمو املهني: ُيطلب منه االطالع على اأحدث املعلومات
واالأ�ضاليب يف مبحثه، واأن يتبادل مع املعلمني اخلربات املهنية. 

Ú� اختبارات باإجراء  القيام  اليه  ُي�ضند  االختبارات: 
خمتلفة، وحتليلها، وتف�ضري نتائجها، وتقدمي االقرتاحات ب�ضاأنها. 

Ú� اإدارة ال�ضفوف: ُيطلب منه القيام بتقومي �ضلوك املعلم
مالحظاته  على  املهنية  التو�ضيات  وتقدمي  ال�ضف،  غرفة  داخل 
يف اأثناء الزيارة، وتقومي مقرتحات املعلم حول م�ضكلة ال�ضبط، 

والنظام داخل غرفة ال�ضف. 
Ú� يتبنى اأن  اإليه  ُيعهد  واملجتمع:  الزمالء  بني  العالقة 

معهم  والعمل  املدار�ص،  ومديري  املعلمني  مع  اإن�ضانية  عالقات 
بروح الفريق، وامل�ضاركة يف توثيق ال�ضلة بني املدر�ضة واملجتمع 

من خالل جمال�ص اأولياء االأمور وغريها. 
املعرفية  الثورة  ظل  يف  املعلمني:� لدى� املهني� التطور�
احلديثة، يف خمتلف جماالت التعليم، كان اإلزامًا على املعلم اأن 
ت�ضهم يف رفع م�ضتوى كفاءته،  التي  ال�ضبل  عن كل  يبحث جاداً 
واكت�ضابه للخربات واملهارات الالزمة، بهدف حت�ضني اأدائه حيث 
التطور باال�ضتمرارية والتحديث، وال يقت�رش ذلك عليه بل  يت�ضم 

ي�ضمل املوؤ�ض�ضة الرتبوية. 

الكبري  التطور  يف  للمعلم  املهنية  التنمية  ميزات  وتكمن 
الذي �ضهدته منظومة االت�ضاالت يف العامل، والتي غريت مفهوم 
التعليم يف الع�رش احلديث، حيث انتقل املفهوم من الرتكيز على 
دور  نقل  وهذا  املتعلم،  حول  تتمحور  تربوية  عملية  اإىل  املعلم 
املعلم من ملقن اإىل مي�رّش، وموّجه للمتعلم للح�ضول على املعرفة 

بطرق متطورة، ومعا�رشة )عبد ال�ضالم، 2000( . 
من  بارزاً  حيزاً  للمعلم  املهني  النمو  ق�ضية  �ضغلت  وقد 
تلك اجلهود  اأ�ضفرت  البحثية، وقد  الباحثني واملوؤ�ض�ضات  اهتمام 
عن حقيقة مفادها اأن هذا املجال ما زال بحاجة ما�ضة اإىل مزيد 
ومتغرياته  الع�رش،  مواكبة  ميكن  حتى  والدرا�ضات  البحوث،  من 
املت�ضارعة، فكثري من الرتبويني يربطون بني انخفا�ص م�ضتوى 
التعليم العام، وم�ضتوى  الدرا�ضي لدى متعلمي مراحل  التح�ضيل 
املعلم الذي يعد نتيجة مبا�رشة ل�ضعف برامج االإعداد والتاأهيل 

للمعلمني )الكندري وفرج،2001( . 
التعليمية؛  العملية  يف  مهم  دور  الريا�ضيات  وملعلم 
املعرفية  اجلوانب  من  العديد  يف  طالبه  تنمية  يف  ي�ضهم  اإذ 
والوجدانية والقدرة على الربهان، وحل امل�ضكالت، ف�ضاًل عن اأنه 
يقوم بالعديد من عمليات التعليم املتنوعة حتى يوؤدي دوره على 

الوجه االأمثل )ح�ضني،1997( . 
ب�ضالح  يت�ضلح  عندما  االآخرين  تعليم  يف  املعلم  وينجح 
املعرفة، واأ�ضاليب التعليم، وطرائق التدري�ص. واملعلم هو امُلي�رش، 
واملنظم لعملية التعليم والتعلم، وال بد اأن ميلك الكفايات االأدائية 
ال�رشورية لعمله، وال بد اأن يت�ضف ب�ضفات خا�ضة توؤهله للمهمة 

ال�ضعبة التي يقوم بها )را�ضد،1993( . 

الدراسات السابقة: 
با�ضتعرا�ص االأدب الرتبوي ال�ضابق، وجد الباحثان العديد 
التطور  يف  الرتبوي  امل�رشف  دور  تناولت  التي  الدرا�ضات  من 
املهني للمعلم ب�ضكل عام، ومعلم الريا�ضيات ب�ضكل خا�ص، ومن 

هذه الدرا�ضات: 
اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي   )2015( اخلديدي  درا�ضة 
الريا�ضيات،  معامل  تفعيل  يف  الرتبوي  امل�رشف  اإ�ضهامات 
ومعوقات تفعيله يف مدار�ص املرحلة االبتدائية مبحافظة الطائف 
الدرا�ضة من )522(  ال�ضعودية. تكّونت عينة  يف اململكة العربية 
معلمًا، وا�ضتخدمت الدرا�ضة ا�ضتبانة مكونة من حمورين: اأحدهما 
لقيا�ص اإ�ضهامات امل�رشف الرتبوي يف تفعيل معامل الريا�ضيات، 
واالآخر لقيا�ص معوقاته يف ذلك. وبتحليل البيانات التي جمعت، 
بدرجة متو�ضطة يف  ي�ضهم  الرتبوي  امل�رشف  اأن  النتائج  اأظهرت 
االبتدائية، وذلك  الريا�ضيات يف مدار�ص املرحلة  تفعيل معامل 
كما  الفردية،  االإ�رشافية  االأ�ضاليب  لبع�ص  ممار�ضاته  خالل  من 
بينت نتائج الدرا�ضة وجود معوقات حتد من اإ�ضهامات امل�رشف 
يف تفعيل معامل الريا�ضيات ،كان من اأبرزها: عدم توافر حجرة 
املوارد  و�ضعف  املدار�ص،  بع�ص  يف  الريا�ضيات  ملعمل  خا�ضة 
املالية الالزمة لدعم معامل الريا�ضيات وتطويرها ، وقلة توافر 
املعلمني  اأعداد  كرثة  اإىل  اإ�ضافة  الريا�ضيات،  معمل  مكونات 
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امل�ضندين للم�رشف الرتبوي ،وتباعد املدار�ص التي ي�رشف عليها. 
التعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2014( امبي�س  اأجرت  كما 
املعلمني يف مدار�ص  اأداء  الرتبوي يف حت�ضني  امل�رشف  اإىل دور 
كما  واملديرين،  املعلمني  نظر  وجهة  من  احلكومية  القد�ص 
العلمي،  وموؤهله  املعلم،  جن�ص  متغريات  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت 
يف  الرتبوي  امل�رشف  دور  نحو  اجتاهاته  على  خربته  و�ضنوات 
حت�ضني اأداء املعلمني يف مدار�ص القد�ص احلكومية. تكّونت عينة 
الدرا�ضة من )386( معلًما ومعلمة، و )39( مديراً ومديرة، وبنيت 
جماالت،  ثالثة  على  موزعة  فقرة،   )43( من  مكونة  ا�ضتبانة 
التي  البيانات  وبتحليل  والتقومي.  ،والتنفيذ،  التخطيط  هي: 
مرتفعة  اإىل  متيل  متو�ضطة  اآراء  وجود  الدرا�ضة  اأظهرت  جمعت 
دور  نحو  احلكومية،  الثانوية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  لدى 
القد�ص  مدار�ص  يف  املعلمني  اأداء  حت�ضني  يف  الرتبوي  امل�رشف 
اآراء  اأعلى من متو�ضطات  اآراء املديرين  احلكومية، وباأن متو�ضط 
املعلمني على املجاالت كافة ، وقد ح�ضل جمال التخطيط على 
اأدنى املتو�ضطات احل�ضابية لكل من املديرين واملعلمني. اإ�ضافة 
جن�ص  ملتغري  تعزى  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل 
املعلمني، ووجود فروق ذات داللة اإح�ضائية تبعًا ملتغري املوؤهل 
فروق  كما وجدت  الرتبية،  دبلوم  �ضهادة  للمعلم حاملي  العلمي 
تبعًا ملتغري اخلربة وذلك ل�ضالح اأ�ضحاب اخلربة من )6 - 10( 

�ضنوات. 
ملعلمي  املهني  النمو  يف  الرتبوي  املوجه  دور  وحول 
�شاهني  اأبو  اأجرت  االأ�ضا�ضي،  التعليم  مرحلة  من  االأوىل  احللقة 
)2011( درا�ضة ميدانية الآراء املعلمني يف حمافظة القنيطرة يف 
�ضوريا على اكت�ضاب مهارات النمو املهني ،والتي تت�ضمن مهارة 
املنا�ضبة،  التدري�ص  طرائق  تطبيق  ومهارة  للتدري�ص،  التخطيط 
ومهارة ا�ضتخدام تقنيات التعليم، ومهارة اإدارة ال�ضف الدرا�ضي، 
ومهارة تقومي التالميذ، والتعرف اإىل اآراء املعلمني جتاه ا�ضهام 
التالية  املتغريات  واأثر  املهني  منوهم  يف  الرتبويني  املوجهني 
)اجلن�ص، املوؤهل العلمي والرتبوي، اخلربة يف التعليم( ، وتقدمي 
مقرتحات ميكن اأن تزيد من اإ�ضهام املوجهني الرتبويني يف النمو 
الباحثة  وا�ضتخدمت  املعلمني،  نظر  من وجهة  للمعلمني  املهني 
وتكونت  فقرة.   )60( من  تكونت  ا�ضتبانة  الدرا�ضة  الأغرا�ص 
البيانات  وبتحليل  ومعلمة.  معلمًا   )173( من  الدرا�ضة  عينة 
الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات داللة  اأظهرت نتائج  التي جمعت 
اإح�ضائية بني متو�ضطات اإجابات املعلمني واملعلمات، املتعلقة 
مبدى ا�ضهام املوجهني الرتبويني يف النمو املهني للمعلمني تبعًا 
ملتغري اجلن�ص، يف حني اأظهرت فروقًا تبعًا ملتغري اخلربة ل�ضالح 

املعلمني واملعلمات الذين لديهم خربة )10( �ضنوات فاأكرث. 
دور  اإىل  التعرف  اإىل   )2010( املناحي  درا�ضة  وهدفت 
من  املعلمني،  لدى  املهنية  الكفاءة  تنمية  يف  الرتبوي  امل�رشف 
ال�ضفوف  ومعلمي  والتعليم،  الرتبية  مكاتب  مدير  نظر  وجهة 
االأولية يف مدينة الريا�ص يف اململكة العربية ال�ضعودية، وتكّونت 
عينة الدرا�ضة من )135( معلمًا، و )17( مدير تربية وم�ضاعد مدير 
الأغرا�ص  الباحث  وا�ضتخدم  املعلمني،  و�ضوؤون  اال�رشاف  ل�ضوؤون 

التقومي،  وهي:  جماالت  ثالثة  على  توزعت  ا�ضتبانة  الدرا�ضة 
واإدارة ال�ضفوف، والعالقات االإن�ضانية. وبتحليل البيانات اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة اأن امل�رشف الرتبوي ميار�ص دوره بدرجة عالية، 
يرى  حني  يف  والتعليم،  الرتبية  مكاتب  مديري  نظر  وجهة  من 

املعلمون اأن امل�رشفني ميار�ضون دورهم بدرجة متو�ضطة. 
ويف درا�ضة اأجراها اأبو��شملة )2009( هدفت اىل التعرف اإىل 
فعالية االأ�ضاليب االإ�رشافية يف حت�ضني اأداء معلمي مدار�ص وكالة 
الغوث بغزة، من وجهة نظرهم و�ضبل تطويرها، تكّونت عينتها من 
)275( معلمًا ومعلمة للغة العربية والريا�ضيات يف حمافظات 
ا�ضتبانة مكونة  الباحث  ا�ضتخدم  الدرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق  غزة، 
البيانات  جماالت.وبتحليل  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )61( من 
التي جمعت اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن االأ�ضاليب االإ�رشافية ات�ضمت 
بغزة،  الدولية  الغوث  وكالة  معلمي  اأداء  حت�ضني  يف  بالفعالية 
عالية،  ن�ضبة  وهي   )%  75( العام  الن�ضبي  الوزن  بلغ  حيث 
االإ�رشافية  االأ�ضاليب  فعالية  تفاوت  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  كما 
يف حماور اأداء املعلم، حيث ح�ضل جمال التخطيط املركز االأول 
املركز  يف  الدرو�ص  تنفيذ  جمال  وجاء   ،  )%76( ن�ضبي  بوزن 
ح�ضل  حني  يف   ،  )%  75( ن�ضبي  وزن  على  ح�ضل  حيث  الثاين 
جمال التقومي على املركز الثالث بوزن ن�ضبي )74 %( بينما جاء 

جمال االإدارة ال�ضفية يف املركز الرابع بوزن ن�ضبي )72 %( .
ممار�ضات  تعّرف  اإىل   )2008( الأغا  درا�ضة  هدفت  كما 
عنا�رش االإ�رشاف الرتبوي يف حتقيق فعالية املعلمني مع ك�ضف 
خ�ضائ�ص املعلم الفّعال من وجهة نظرهم، تكونت عينة الدرا�ضة 
من )321( معلمًا ومعلمة.وا�ضتخدم الباحث ا�ضتبانة مكونة من 
)94( فقرة موزعة على ثمانية جماالت.تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن 
بن�ضبة  املطلوبة  باملمار�ضات  تقوم  الرتبوي  االإ�رشاف  عنا�رش 
نتائج  اأظهرت  كما  ما،  حد  اإىل  جيدة  ن�ضبة  وهي   )%  64.97(
الدرا�ضة وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية ملدى ممار�ضات عنا�رش 
االإ�رشاف الرتبوي، لتحقيق فعالية املعلمني تعزى اإىل اجلن�ص يف 
واملادة  والتقومي،  التالميذ،  و�ضوؤون  االن�ضانية،  العالقات  جمال 
لال�ضتبانة  الكلية  املجاالت  ويف  املدر�ضي،  والن�ضاط  العلمية 
ل�ضالح املعلمات، يف حني مل جتد فروقًا تبعًا ملتغري اجلن�ص يف 

جمال القيادة، والتخطيط، واالأ�ضاليب االإ�رشافية.
دور  حتديد  اإىل  هدفت  التي   )2006( القزق  درا�ضة  ويف 
ال�ضفوف  ملعلمي  املهني  النمو  حت�ضني  يف  الرتبوي  امل�رشف 
الثالثة االأوىل يف حمافظة اإربد يف االأردن، وذلك من وجهة نظر 
كل من املعلمني وامل�رشفني الرتبويني، تكّونت عينة الدرا�ضة من 
ولتحقيق هدف  تربويًا،  م�رشفًا   )17( و  ومعلمة،  معلمًا   )219(
توّزعت  فقرة   )59( مكونة  ا�ضتبانة  الباحث  ا�ضتخدم  الدرا�ضة 
اأظهرت  جمعت  التي  البيانات  جماالت.وبتحليل  �ضتة  على 
نتائج الدرا�ضة ترتيب جماالت الدرا�ضة تبعًا لالأهمية كما ياأتي: 
والتقومي،  النظام،  وحفظ  ال�ضف  واإدارة  ال�ضفي،  التفاعل  جمال 
املهني  النمو  جمال  واأخرياً  الدرا�ضية،  واالأ�ضاليب  والتخطيط، 
واالأكادميي، كما اأظهرت النتائج وجود فروٍق دالة اإح�ضائيًا على 
جميع جماالت الدرا�ضة تبعًا ملتغري الوظيفة، ول�ضالح امل�رشفني، 
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يف حني ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا تبعًا ملتغري جن�ص املعلم 
ملتغري  تبعا  اإح�ضائيًا  دالة  فروٌق  هناك  كانت  بينما  وخربته، 
ل�ضالح  التقومي  با�ضتثناء  املجاالت  جميع  على  العلمي  املوؤهل 

املعلمني ذوي املوؤهل )اأقل من بكالوريو�ص( .
التعرف  اإىل  هدفت  التي   )2002( والديب  الأغا� درا�ضة  اأما 
 ، املعلم  اأداء  تطوير  يف  فل�ضطني  يف  الرتبوي  امل�رشف  دور  اإىل 
وتقومي مدى ممار�ضة امل�رشف الرتبوي ملهام االإ�رشاف الرتبوي 
من خالل اآراء كل من املعلمني، واملديرين، وامل�رشفني الرتبويني 
يف حمافظة غزة بفل�ضطني.تكّونت عينة الدرا�ضة من )98( معلمًا 
ومعلمة، و )45( م�رشفًا وم�رشفة، و )50( مديراً ومديرة. وا�ضتخدم 
فقرة،   )91( من  تكونت  الدرا�ضة  لهذه  كاأداة  ا�ضتبانة  الباحثان 
موزعة على �ضتة جماالت.وبتحليل البيانات التي جمعت اأظهرت 
واإيجابيًا يف  الرتبوي دوراً حموريًا  للم�رشف  اأن  الدرا�ضة  نتائج 
وجود  النتائج  اأظهرت  كما  كافة،  بجوانبها  التعليمية  العملية 
فروق ذات داللة اإح�ضائية بني اآراء كل من املعلمني، واملديرين 
بامل�رشف  املناط  الدور  تو�ضيح  يف  الرتبويني  امل�رشفني  مع 
وقد  الرتبويني،  امل�رشفني  ل�ضالح  به  القيام  ومدى  الرتبوي، 
اتفق امل�رشفون واملديرون واملعلمون على قيام امل�رشف بدوره 
للمعاجلة،  اإثرائية  باأدوات  املعلم  وتزويد  التخطيط،  جمال  يف 
واإر�ضاد املعلمني اإىل الطرق الواجب اتباعها يف املوقف ال�ضفي، 
وم�ضاعدة املعلمني على تنمية القدرة يف حل امل�ضكالت الرتبوية، 
اأ�ضارت  ذاتي.فيما  تقومي  �ضجل  عمل  يف  املعلمني  وم�ضاعدة 
النتائج اإىل وجود ق�ضور يف بع�ص املهام االإ�رشافية يف جماالت 
من  امل�ضتجدات  على  املعلمني  اطالع  عدم  منها  كافًة،  الدرا�ضة 
التخطيط  يف  املعلمني  م�ضاعدة  وعدم  واأبحاث،  وجمالت  مواد 
تراعي  خا�ضة  تقومي  باأدوات  تزويدهم  وعدم  اإبداعية،  الأن�ضطة 
اأقلها  ال�ضفية  الزيارة  جمال  كان  وقد  اخلا�ضة،  احلاجات  ذوي 

ق�ضوراً.
حتديد  اإىل  هدفت   )2001( �شي�شامل  اأجرتها  درا�ضة  ويف 
تطوير  يف  الرتبوي  امل�رشف  بها  يقوم  اأن  ينبغي  التي  املهام 
اأداء معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية، ومدى ممار�ضة امل�رشف 
الرتبوي لهذه املهام من وجهة نظر معلمي العلوم، وم�رشفيهم، 
غزة.وتكّونت  قطاع  حمافظات  يف  الثانوية  املدار�ص  ومديري 
عينة الدرا�ضة من )115( معلمًا ومعلمة، و )38( مديراً ومديرة، 
ا�ضتبانة  الباحثة  وم�رشفة.ا�ضتخدمت  تربويًا  م�رشفًا   )34( و 
مكونة من )88( فقرة موزعة اإىل �ضتة جماالت.بتحليل البيانات 
التي جمعت تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن امل�رشفني الرتبويني يقومون 
حني  يف  ال�ضفي،  باالأداء  املتعلقة  امللمو�ضة  االإ�رشافية  باملهام 
تتعلق  التي  االإ�رشافية  للمهام  اأقل  ممار�ضة  اإىل  امل�رشف  مييل 
امل�ضكالت  حل  يف  االإ�ضهام  مثل:  للمعلم،  ال�ضخ�ضي  بالنمو 
فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  العلوم،  ملعلمي  االجتماعية 
م�رشيف  ل�ضالح  وم�رشفيهم  العلوم  معلمي  بني  املتو�ضطات  يف 
ل�ضالح  العلوم  وم�رشيف  املدار�ص  مديري  بني  وكذلك  العلوم، 
املعلمني  اأداء  لتطوير  الكلية  املهام  من  كل  يف  العلوم  م�رشيف 
امل�رشف ملهامه يف  امل�رشف ملهامه، ومدى ممار�ضة  وممار�ضة 

جمال املادة العلمية، وطرق التدري�ص والزيارات االإ�رشافية.

كما اأجرى احلارثي )2001( درا�ضة هدفت اإىل حتديد الدور 
الذي يقوم به امل�رشف الرتبوي وممار�ضاته االإ�رشافية من وجهة 
نظر معلمي املرحلة االبتدائية يف حمافظة الطائف، يف اململكة 
العربية ال�ضعودية.تكّونت عينة الدرا�ضة من 33 % من املدار�ص 
اأداة  االإ�ضتبانة  الباحث  وا�ضتخدم  الطائف،  مدينة  يف  االبتدائية 
اإىل  الدرا�ضة  لت  تو�ضّ جمعت  التي  البيانات  للدرا�ضة.وبتحليل 
عدة نتائج اأهمها: اأن امل�رشف مييل يف اأدائه للرتكيز على طرق 
يت�ضم  واأن عمل امل�رشف  الطالب،  واأداء  املعلم  التدري�ص، وتقييم 
املعلم  بت�ضجيع  واأنه  املعلم،  اأداء  متابعة  يف  املباغتة  باأ�ضلوب 
على التقومي امل�ضتمر، لكنه ال ي�ضهم بخربته التطبيقية يف جمال 
امل�رشف  مييل  كما  الالحق،  االأداء  لتح�ضني  االختبارات  تف�ضري 
اإال  التعلم،  تقنيات  ا�ضتخدام  على  املعلم  حّث  على  الرتكيز  اإىل 
اأنه ال يتطرق اإىل ا�ضتخدام التقنيات احلديثة املتعلقة با�ضتخدام 
التدري�ص  متابعة خطط  اإىل  اأنه مييل  كما  التعليم،  احلا�ضوب يف 

املكتوبة، وال يقدم خططًا منوذجية بديلة.
دور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي   )1995( ح�شن  درا�ضة 
وكالة  مدار�ص  يف  للمعلمني  املهني  النمو  حت�ضني  يف  امل�رشف 
الغوث يف االأردن، تكّونت عينة الدرا�ضة من )44( معلمًا ومعلمة.

�ضبعة جماالت.وبتحليل  على  موزعة  ا�ضتبانة  الباحث  وا�ضتخدم 
امل�رشف  دور  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  جمعت  التي  البيانات 
ال�ضبعة  للمجاالت  وفقًا  للمعلمني  املهني  النمو  حت�ضني  يف 
للتدري�ص،  التخطيط  للمهنة،  االنتماء  ياأتي:  كما  تنازليًا  مرتبًا 
االأ�ضاليب وطرائق التدري�ص، الكتاب املدر�ضي واملناهج، التقومي 
واالختبارات، التقنيات االإ�رشافية، الو�ضائل التعليمية.كما اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا يف اآراء املعلمني يف دور 
اجلن�ص،  ملتغريات  تعزى  املهني  منوهم  حت�ضني  يف  امل�رشف 

واخلربة، واملوؤهل العلمي.
 )Kweku & Eric ,2014( ويف غانا اأجرى كويكيو�واأريك
التطور  التعليمي يف  االإ�رشاف  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  درا�ضة هدفت 
احلكومية،  االأ�ضا�ضية  املدار�ص  معلمي  نظر  وجهة  من  املهني 
اختريوا  ومعلمات  معلمني   )106( من  الدرا�ضة  عينة  تكّونت 
يف  درا�ضية  �ضنة  اأم�ضوا  الذين  املعلمني  من  ع�ضوائية  بطريقة 
الدرا�ضة. ا�ضتبانة كاأداة لهذه  الباحثان  هذه املدار�ص، وا�ضتخدم 
من  العديد  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  جمعت  التي  البيانات  وبتحليل 
تلقوا  الذين  املعلمني  من  العظمى  االأغلبية  اأن  ومنها:  النتائج، 
يف  املهني  تطورهم  يف  اإيجابيًا  اأثراً  وجدوا  التعليمي  االإ�رشاف 
واإدارة  واملواد  التعليم،  وطرق  واملنهاج،  اخلربة،  تطوير  جمال 
االإ�رشاف  اأن  كذلك  النتائج  اأظهرت  التقييم.كما  وطرق  ال�ضف، 
احتياجاتهم، ويبنّي مدى  لهم يف حتديد  التعليمي كان م�ضاعداً 
حتدياتهم  يعك�ص  كي  ت�ضجيعهم،  على  ويعمل  املعلمني  اإجناز 
وجود  النتائج  تظهر  ومل  لتجاوزها،  وجدت  حلول  خالل  من 
جمال  يف  اجلن�ص  ملتغري  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهات  يف  فروق 
تطور اخلربات، واإدارة ال�ضف واأ�ضاليب التقييم، يف حني اأظهرت 

اختالف يف جمال املنهاج، وطرق التقييم، واملواد.
التعليمي  االأداء  على  االإكيلنكي  االإ�رشاف  اأثر  وملعرفة 
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فيلو� من  كل  اأجرى  ماليزيا  يف  الثانوية  املرحلة  ملعلمي 
وكوموجي�وخالد )Veloo, Komuji, & Khalid, 2013( درا�ضة 
الباحثون  ومعلمة.وا�ضتخدم  معلما   )33( من  عينتها  تكونت 
اأداء املعلمني يف  االأدوات لقيا�ص  الدرا�ضة جمموعة من  يف هذه 
وا�ضتخدام  للدرو�ص،  اليومي  التخطيط  منها  متعددة  جماالت 
وتعزيزهم،  الدر�ص  خالل  الطالب  واإ�رشاك  اال�ضتقرائي،  االأ�ضلوب 
االإ�رشاف  قبل  ال�ضف  واإدارة  الطالب،  اإجابات  من  والتاأكد 
االإكلينيكي وبعده.وبتحليل البيانات تو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتائج 
ت�ضاعد املعلمني يف املدر�ضة ملعرفة اأوجه الق�ضور، ونقاط القوة 
اإىل  النتائج  اأ�ضارت  الدرا�ضية، كما  ال�ضفوف  تدري�ضهم يف  خالل 
التدري�ص  حت�ضني  يف  املعلمني  ي�ضاعد  االإكلينيكي  االإ�رشاف  اأن 

والتعلم ليكون اأكرث فعالية يف تعزيز فهم الطالب.
 Okorji &( اأجبو  و� اأوكرجي� اأجرى  املو�ضوع  ذات  ويف 
االإكلينيكي  االإ�رشاف  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   )Ogbo, 2013
اأهم  اأحد  الدرا�ضة  تناولت  حيث  للمعلمني،  املهني  االأداء  على 
اأ�ضباب �ضعف اأداء الطالب يف امتحان الثانوية العامة يف والية 
اإيبوين يف نيجرييا، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا باأداء املعلمني 
يف املدار�ص.واتبعت الدرا�ضة املنهج �ضبه التجريبي الذي يت�ضمن 
جمموعتني: جتريبية، و�ضابطة تتكون من )40( معلمًا ومعلمة، 
اأكرث  كان  االإكلينيكي  االإ�رشاف  نهج  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت 

فعالية على املعلمات من نظرائهن من املعلمني.
ويف الواليات املتحدة االأمريكية اأجرى اأوفاندو�وهوق�شتني 
اإىل  التعرف  هدفت  درا�ضة   )Ovando & Huckesten, 2003(
املدار�ص  يف  املركزي  املكتب  م�رشيف  دور  حول  الت�ضورات 
النموذجية ملقاطعات تك�ضا�ص من وجهة نظر امل�رشفني، تكونت 
عينة الدرا�ضة من )59( م�رشفًا وم�رشفة يف املدار�ص النموذجية 
ملقاطعة تك�ضا�ص، وا�ضتخدم الباحثان ا�ضتبانة مكونة من )48( 
وقد  الدرا�ضة،  لهذه  كاأداة  مفتوح  �ضوؤال  اإىل  باالإ�ضافة  فقرة 
تو�ضلت الدرا�ضة اإىل العديد من النتائج، منها: هناك م�ضتوى عاٍل 
االإ�رشافية  باملمار�ضات  املتعلقة  االأبعاد  االتفاق بخ�ضو�ص  من 
اأبعاد  اأعالها  وكان  احلالية،  املمار�ضات  تعك�ضها  كما  امللّحة 
االت�ضاالت، والتخطيط، والتغيري، والربنامج التعليمي، كما اأظهر 
اأفراد عينة الدرا�ضة اأربعة اأدوار للم�رشف، وهي: امل�ضّهل، ومطّور 
العاملني، وخمطط املنهج، ومزّود بامل�ضادر، كما ي�ضاهم م�رشفو 
املكتب املركز يف تك�ضا�ص يف تقدم الطلبة بالعمل يف مدى وا�ضع 
من العمال التي تهدف مل�ضاعدة املدار�ص، واملعلمني منها اإدارة 

تنمية العاملني وزيارة املدار�ص وتخطيط االأن�ضطة.
 )Jin & Cox, 2000( وكوك�س  جني� اأجراها  درا�ضة  ويف 
الذي  العالجي  االإ�رشاف  دورة  حت�ضني  مدى  اإىل  التعرف  هدفت 
يقوم به املعلمون املتعاونون يف اإ�رشافهم على الطلبة املعلمني 
معلمًا   )11( من  الدرا�ضة  عينة  تكّونت  املتعاون،  املعلم  الأداء 
متعاونًا، وا�ضتخدم الباحثان املالحظة املبا�رشة وغري املبا�رشة 
حول  املعلمون  بها  التحق  التي  االإ�رشافية،  الدورة  فرتة  اأثناء 
اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  العالجي،  االإ�رشاف  ا�ضرتاتيجيات 
االإ�رشاف  ا�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدموا  املتعاونني  املعلمني  )6( من 

العالجي مع املعلمني الطالب، يف حني ا�ضتمر باقي املعلمني يف 
اأ�ضاليبهم ال�ضابقة متذرعني يف ذلك اإىل �ضعورهم بعدم االرتياح 
للقيام بدور امل�رشف الرتبوي، ب�ضبب اإقناعهم اأن دورة اإ�رشافية 
ل�ضعورهم  وكذلك  الدور،  بهذا  للقيام  الإعدادهم  تكفي  ال  واحدة 
بعدم القدرة يف تطبيق االأ�ضاليب االإ�رشافية ب�ضبب نق�ص املهارات 
االإ�رشافية لديهم، واأخرياً ل�ضعورهم ب�ضيق الوقت ب�ضبب ان�ضغالهم 

مع التالميذ داخل احلجرة ال�ضفية.

تعقيب على الدراسات السابقة: 

يالحظ من الدرا�ضات ال�ضابقة اأن مو�ضوع االإ�رشاف الرتبوي 
وعالقته بالتطور املهني قد حظي باهتمام كبري من الباحثني، 
كون  املو�ضوع  هذا  تناولت  التي  الدرا�ضات  من  العديد  فهنالك 
مهنيًا  املدر�ضني  لنمو  اأ�ضا�ضية  دعامة  ي�ضكل  الرتبوي  االإ�رشاف 
الدرا�ضات  من  غريها  عن  الدرا�ضة  هذه  متّيزت  فلقد  وتطويرهم، 
كونها ا�ضتهدفت معلمي الريا�ضيات، علمًا باأن الدرا�ضات ال�ضابقة 
مع  الدرا�ضة  وت�ضابهت  عام،  ب�ضكل  املعلمني  ي�ضتهدف  معظمها 
معظم الدرا�ضات با�ضتخدامها اال�ضتبانة كاأداة للبحث، وت�ضابهت 
)االأغا،  درا�ضة  وخا�ضة  الدرا�ضات  معظم  مع  الدرا�ضة  نتائج 
 Kweku &( درا�ضة  وكذلك  )�ضي�ضامل،2001(  ودرا�ضة   )2008
تطور  يف  حموريَا  دوراً  الرتبوي  للم�رشف  اأن  يف   )Eric,2014

املعلمني مهنيًا.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

ت�ضف  فهي  الو�ضفية،  الدرا�ضات  من  الدرا�ضة  هذه  ُتعد 
دور امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني ملعلمي 
الريا�ضيات يف املرحلة االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني من وجهة 

نظر املعلمني.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

يف  الريا�ضيات  معلمي  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكّون 
الف�ضل  يف  و�ضلفيت  طولكرم  حمافظتي  يف  احلكومية  املدار�ص 
عددهم  والبالغ   ،  )2015  /2014( الدرا�ضي  العام  من  الثاين 
الرتبية  مديرية  اإح�ضاءات  ح�ضب  وذلك  ومعلمة،  معلما   )325(
طبقيًا  جمتمعًا  الدرا�ضة  جمتمع  املحافظتني.وكون  يف  والتعليم 
االأ�ضلي  املجتمع  بلغ  واالإناث، حيث  الذكور  فئتي  اإىل  ق�ضم  فقد 
االأ�ضلي،  املجتمع  من   )%  43( ون�ضبته  معلمًا،   )140( للذكور 
ون�ضبته  )185( معلمة،  االإناث وعددهم  فئة  الثانية هي  والفئة 
عينة  باأخذ  الباحثان  قام  االأ�ضلي.وقد  املجتمع  من   )%  57(
واالإناث،  الذكور  جمتمعي  من   )% ع�ضوائية طبقية بن�ضبة )33 
 )46( منهم  ومعلمة،  معلمًا   )107( الدرا�ضة  عينة  بلغت  حيث 
اأفراد  خ�ضائ�ص  يبني  معلمًا، و )61( معلمة، واجلدول رقم )1( 

عينة الدرا�ضة.
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الجدول رقم )1( 
خصائص أفراد عينة الدراسة

الن�شبة�املئويةالتكرارم�شتوى�املتغرياملتغري

املحافظة
25.2 %27طولكرم

74.8 %80�ضلفيت

اجلن�ص
43 %46ذكر

57 %61اأنثى

�ضنوات اخلربة

16.8 %18اأقل من 5

10 - 530% 28

55.2 %59اأكرث من 10

املوؤهل العلمي

17.8 %19دبلوم

74.8 %80بكالوريو�ص

7.4 %8درا�ضات عليا

عدد الدورات اثناء اخلدمة

14.0 %15اأقل من 3

5 -  321% 19.6

66.4 %71اأكرث من 5

مكان املدر�ضة
27.1 %29مدينة

72.9 %78قرية

أداة الدراسة: 
قام الباحثان بتطوير اأداة لقيا�ص دور امل�رشفني الرتبويني 
الريا�ضيات يف املرحلة  التطور املهني ملعلمي  االإ�ضهام يف  يف 
وذلك  املعلمني،  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا  االأ�ضا�ضية 
من خالل خربة الباحثني يف املجال االأكادميي، وعمل اأحدهما 
الريا�ضيات،  �ضابقًا ملعلمي  تربويًا  للريا�ضيات، وم�رشفًا  معلمًا 
ال�ضابقة  الدرا�ضات  واإىل  الرتبوي  االأدب  اإىل  بالرجوع  وكذلك 
 )1995( ح�ضن  درا�ضة  وخا�ضة  الدرا�ضة  مبو�ضوع  العالقة  ذات 
االأداة على  ، ومت عر�ص   )2010( ، املناحي   )2006( ، والقزق 
جمموعة من املحكمني الذين قاموا بتعديل فقرات وحذف اأخرى 
 )1( رقم  )ملحق  فقرة   )43( من  النهائية  �ضورتها  يف  فتكّونت 
منها  االأول  يتعلق  جماالت،  اأربعة  اإىل  اال�ضتبانة  ق�ضمت  .وقد   )
بالنمو والتطور املهني، وا�ضتمل على )13( فقرة، واملجال الثاين 
يتعلق بطرائق التدري�ص والتقنيات الرتبوية، وا�ضتمل على )10( 
واالبتكار،  االإبداع  مبهارات  فيتعلق  الثالث  املجال  اأما  فقرات، 
بالتقومي،  يتعلق  الرابع  واملجال  فقرات،   )10( على  وا�ضتمل 
الذي  منها  االأول  اجلزء  اإىل  فقرات.اإ�ضافة   )10( على  وا�ضتمل 
ت�ضمن بيانات اأولية عن املبحوثني متّثلت يف املحافظة، اجلن�ص، 
اخلدمة،  اأثناء  الدورات  وعدد  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة،  و�ضنوات 

ومكان املدر�ضة.

صدق أداة الدراسة وثباتها: 

على  بعر�ضها  الدرا�ضة  اأداة  �ضدق  من  الباحثان  تاأكد 
جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�ضا�ص واخلربة والكفاءة، 
وهم من اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف كليات الرتبية يف اجلامعات 
يف  العاملني  من  تربويني  م�رشفني  اإىل  باالإ�ضافة  الفل�ضطينية، 
االأداة �ضادقة  اأن  اأكد املحكمون  والتعليم، حيث  الرتبية  مديرية 
يتعلق  فيما  بع�ضها.اأما  وتعديل  الفقرات،  بع�ص  حذف  بعد 
معامل  با�ضتخدام  االأداة  ثبات  معامل  احت�ضب  فقد  بالثبات، 
تعد  والتي   )%  86( بلغ  حيث  األفا،  كرونباخ  الداخلي  االت�ضاق 

مقبولة كداللة على ثبات االأداة �ضمن جمتمع الدرا�ضة.

املعاجلة اإلحصائية: 
وحتليلية،  و�ضفية  اإح�ضائية  طرقا  الباحثان  ا�ضتخدم 
احل�ضابية،  باملتو�ضطات  الو�ضفية  االإح�ضائية  الطرق  ومتّثلت 
يف  ا�ضتخدمت  التي  املئوية  والن�ضب  املعيارية،  واالنحرافات 
ال�ضتخراج  األفا(  )كرونباخ  ومعامل  االأول،  ال�ضوؤال  نتائج  حتليل 
التحليلية  االإح�ضائية  الطرق  ومتّثلت  اال�ضتبانة،  ثبات  معامل 
ال�ضوؤال  نتائج  ا�ضتخدم يف حتليل  والذي   )t- test( )ت(  باختبار 
 )LSD( و   )Anova( االأحادي  التباين  وحتليل  والثالث،  الثاين 
نتائج  حتليل  يف  ا�ضتخدامهما  مت  وقد  البعدية،  الفروق  لقيا�ص 

ال�ضوؤال الرابع واخلام�ص وال�ضاد�ص.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأواًل: النتائج املتعلقة ب�ضوؤال الدرا�ضة االأول الرئي�ص: ما��◄

دور�امل�رسفني�الرتبويني�يف�الإ�شهام�يف�التطور�املهني�ملعلمي�
الريا�شيات�يف�املرحلة�الأ�شا�شية�العليا�يف�فل�شطني�من�وجهة�

نظر�املعلمني؟�
لالإجابة على هذا ال�ضوؤال ا�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية، 
واالنحرافات املعيارية، والن�ضب املئوية للمجاالت، ولفقرات كل 
جمال ال�ضتبانة الدرا�ضة، واعتمد الباحثان املتو�ضطات احل�ضابية 
التطور  يف  الرتبويني  امل�رشفني  اإ�ضهام  درجة  لتقدير  التالية 
املهني ملعلمي الريا�ضيات )اأبو دالل، 2010؛ نا�رش، 2010( : 

الدرجةطول�الفئة

منخف�ضة جدا1ً – 1.80

منخف�ضة1.81 - 2.60

متو�ضطة2.61 – 3.40

عالية3.41 – 4.20

عالية جدا4.21ً – 5

حيث احت�ضب املدى للمقيا�ص اخلما�ضي )5 - 1 = 4( ، ثم 
 = 5 ق�ضم املدى على عدد الفئات وذلك لتحديد طول الفئة )4/ 
0.80( ، وبذلك فقد كانت الفئة االأوىل )1 + 0.80 = 1.80( ، ثم 

ي�ضاف )0.80( لكل فئة.
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الجدول )2( : 
ترتيب المجاالت، والدرجة الكلية لمتوسطات دور المشرفين التربويين في اإلسهام في 

التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر 
المعلمين.

الو�شط�املجالالرقم
احل�شابي

النحراف�
املعياري

الن�شبة�
املئوية

م�شتوى�
التطبيق

عالية68.11 %3.410.76النمو والتطور املهني1

2
طرائق التدري�ص 

عالية72.04 %3.600.73والتقنيات الرتبوية

3
مهارات االإبداع 

متو�ضطة66.62 %3.330.69واالبتكار

متو�ضطة64.90 %3.240.67التقومي4

متو�ضطة67.80 %3.390.66الدرجة�الكلية�لميع�جمالت�

أقصى درجة لالستجابة )5( درجات.

اأن متو�ضطات دور امل�رشفني   )2( يت�ضح من اجلدول رقم 
الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف 
املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة 
كانت عالية على املجال االأول، والثاين حيث بلغت ن�ضبته املئوية 
على  متو�ضطة  كانت  حني  يف   )%  72.04(  ،  )%  68.11(
املجالني الثالث والرابع، حيث بلغت ن�ضبته املئوية )66.62 %( 

. )% 64.90( ،
متو�ضطة  كانت  للمجاالت  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما 
 ،  )%  67.80( املئوية  ون�ضبتها   ،  )3.39( ح�ضابي  مبتو�ضط 
الريا�ضيات يرتكز  االأكرب مل�رشيف  االهتمام  اأن  الباحثان  ويرى 
على التطور املهني للمعلمني، ال �ضيما اجلدد منهم، وكذلك ين�ضّب 
االهتمام على طرائق التدري�ص والتقنيات الرتبوية كونها ت�ضكل 
الركيزة االأ�ضا�ضية لعمل املدر�ص، يف حني كانت الدرجة متو�ضطة 
يف جمال االإبداع واالبتكار ويف جمال التقومي، ويرى الباحثان 
رئي�ص  ب�ضكل  يعتمد  املعلمني  لدى  واالبتكار  االإبداع  جمال  اأن 
اإ�ضافة  املدر�ضني،  لدى  متميزة  وقدرات  �ضخ�ضية،  �ضمات  على 
اإىل دافعية كبرية لديهم لتطوير ذواتهم يف هذا املجال، هذا كله 
ف�ضاًل عن اجلهود املبذولة من امل�رشفني الرتبويني لرفع كفايات 
باالبتكار  يتعلق  ما  ومنها  املختلفة  املجاالت  يف  املعلمني 
رغم  املعلمني  فاإن  التقومي،  جمال  يف  يتعلق  فيما  واالإبداع.اأما 
والو�ضائل  الطرق  على  الإطالعهم  احلثيثة  امل�رشفني  جهود 
املختلفة يف التقومي، اإال اأنهم مييلون ال�ضتخدام الطرق التقليدية 
يلتزمون  وال  التقليدية،  باالختبارات  غالبا  واملتعلقة  للتقومي 

بتوجيهات امل�رشفني با�ضتخدام االأنواع املختلفة من التقومي.
 ،  )2015( اخلديدي  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت 
، واملناحي )2010( ، يف حني اختلفت مع  وامبي�ص )2014( 

نتائج درا�ضة كل من اأبو �ضملة )2009( ، واالأغا )2008( .

جمال�النمو�والتطور�املهني:��●
الجدول رقم )3( : 

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال النمو، 
والتطور المهني مرتبة تنازليا تبعا للمتوسطات الحسابية

رقم�
املتو�شط�ن�س�الفقرةالفقرة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

الن�شبة�
امل�شتوىاملئوية

1

يناق�ص معي امل�رشف 
اأدائي ُمْبتدئًا بنقاط 
القوة، ومن ثم نقاط 

ال�ضعف.

عالية80.19 4.010.93%

3
يعززين يف املواقف 

عالية79.44 %3.970.87التي اأجيد فيها.

2
يعمل على معاجلة 
نقاط ال�ضعف لدي 

دون اإحراج.
عالية76.45 3.820.92%

4
اأ�ضاليبه االإ�رشافية تزيد 

عالية72.34 %3.620.99من دافعيتي للعمل.

7
يوجهني لتبادل 

عالية72.15 %3.610.98اخلربات مع الزمالء.

13
يدفعني لتوجيه ما 

يخطر ببايل من اأ�ضئلة، 
ويجيب عليها.

عالية70.09 3.501.02%

10
يوجهني للم�ضاركة 

يف الدورات التدريبية 
املختلفة.

عالية68.97 3.450.97%

12
ي�ضهم يف حل 

امل�ضكالت الرتبوية 
التي تواجهني.

متو�ضطه64.30 3.211.12%

9

ينقل يل جتارب 
ناجحة خا�ضة 

مبعلمني اآخرين 
لال�ضتفادة منها.

متو�ضطة62.80 3.141.06%

11

يحّثني على التوا�ضل 
معه خارج موعد 

الزيارات ال�ضت�ضارته 
يف �ضوؤون العمل 

املختلفة.

متو�ضطة62.24 3.111.15%

8
يعقد اجتماعات دورية 

للمعلمني ملناق�ضة 
الق�ضايا التي تهمهم.

متو�ضطة61.12 3.061.21%

5
يّقدم يل مناذج درو�ص 

واقعية لال�ضتفادة 
منها.

متو�ضطه60.00 3.001.17%

6
يطلعني على نتائج 

البحوث االإجرائية يف 
التخ�ض�ص.

متو�ضطه55.33 2.771.17%

الدرجة�الكلية�لفقرات�جمال�
عالية68.11 %3.410.76النمو�والتطور�املهني

اأظهرت نتائج اجلدول رقم )3( اأن متو�ضطات دور امل�رشفني 
الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور املهني ملعلمي الريا�ضيات يف 
املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني  يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة 
الفقرات  على  املهني  والتطور  النمو  جمال  على  عالية  كانت 
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)1، 3، 2، 4 ،7، 13، 10( حيث تراوحت متو�ضطات اال�ضتجابة 
4.01( وبن�ضبة مئوية تراوحت ما بني  عليها ما بني )3.45 - 
متو�ضط  اأعلى  على  ح�ضلت  حيث   ،  )%  80.19  -%  68.97(
الفقرة رقم )1( والتي ن�ضها: "يناق�ص معي امل�رشف اأدائي مبتدئًا 
 )3( رقم  الفقرة  ويليها  ال�ضعف"،  نقاط  ثم  ومن  القوة،  بنقاط 
الفقرات  اأما  فيها،  اأجيد  التي  املواقف  يف  يعززين  ن�ضها:  التي 
التي كانت درجة اال�ضتجابة عليها متو�ضطة فقد كانت هي )12، 
6( وتراوحت متو�ضطاتها احل�ضابية �ضمن الفرتة   ،5  ،8  ،11  ،9
�ضمن  كانت  تعادلها  التي  املئوية  والن�ضب   ،  )3.21  -  2.77(

. )% الفرتة )55.33 %- 64.30 
بدرجة  متو�ضط،  اأدنى  على   )6( رقم  الفقرة  ح�ضلت  وقد 
قليلة ومتو�ضطها )2.77( ون�ضبتها املئوية )55.33 %( ، والتي 
ن�ضها: "يطلعني على نتائج البحوث االإجرائية يف التخ�ض�ص."، 
درو�ص  مناذج  يل  يقدم   " ن�ضها:  والتي   )5( رقم  الفقرة  ويليها 

واقعية لال�ضتفادة منها.".
اأما الدرجة الكلية لفقرات جمال النمو والتطور املهني فقد 
املئوية  ون�ضبته   )3.41( مقداره  ح�ضابي  مبتو�ضط  عالية  كانت 

بلغت )68.11 %( .
طرائق�التدري�س�والتقنيات�الرتبوية:��●

الجدول رقم )4( : 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال طرائق 

التدريس، والتقنيات التربوية مرتبة تنازليا تبعا للمتوسطات الحسابية

رقم�
املتو�شط�ن�س�الفقرةالفقرة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

الن�شبة�
امل�شتوىاملئوية

14
ير�ضدين اإىل �رشورة 

مراعاة التكامل االأفقي 
والعمودي للمنهج.

عالية76.26 3.810.79%

17
يحّثني على ربط املادة 

عالية78.88 %3.940.94بواقع احلياة.

15
يهتم امل�رشف باأهم 

امل�ضتجدات الرتبوية على 
�ضعيد طرائق التدري�ص.

عالية74.39 3.720.89%

23
ي�ضّجعني على ا�ضتخدام 

احلا�ضوب كو�ضيلة 
تعليمية.

عالية73.08 3.651.06%

19

ي�ضّجعني على اإعداد 
الو�ضائل التعليمية 

املنا�ضبة لتحقيق اأهداف 
املنهاج.

عالية71.78 3.590.90%

16
ي�ضاعدين على االبتكار، 

واالإبداع يف جمال 
التدري�ص.

عالية71.40 3.570.94%

18
يدّربني على توظيف 

طرائق جديدة يف 
التدري�ص.

عالية69.91 3.500.92%

20
ير�ضدين اإيل االأن�ضطة 
التعليمية التي تلبي 

ميول الطلبة وحاجاتهم.
عالية69.91 3.500.89%

رقم�
املتو�شط�ن�س�الفقرةالفقرة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

الن�شبة�
امل�شتوىاملئوية

21

ح يل كيفية توظيف  يو�ضّ
طرائق التدري�ص يف 

تنمية التفكري الريا�ضي 
لدى الطلبة.

متو�ضطة67.66 3.380.97%

22
يدّربني على توظيف 

اخلربات التي اكت�ضبها 
يف املواقف التعليمية.

متو�ضطة67.10 3.360.91%

الدرجة�الكلية�ملجال�طرائق�
عالية72.04 %3.600.73التدري�س�والتقنيات�الرتبوية

احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن   )4( رقم  اجلدول  نتائج  اأظهرت 
لفقرات جمال طرائق التدري�ص، والتقنيات الرتبوية كانت عالية 
على الفقرات )14، 17، 15، 23، 19، 16، 18، 20( حيث تراوح 
املئوية  ون�ضبته   )3.81  -  3.50( بني  ما  احل�ضابي  املتو�ضط 
كانت ما بني )69.91 %- 76.26 %( ، وقد ح�ضلت على اأعلى 
�رشورة  اإىل  ير�ضدين   " ن�ضها:  والتي   )14( رقم  الفقرة  متو�ضط 
رقم  الفقرة  للمنهج.ويليها  والعمودي  االأفقي  التكامل  مراعاة 

)17( والتي ن�ضها: " يحثني على ربط املادة بواقع احلياة..
متو�ضطة  عليها  اال�ضتجابة  درجة  كانت  التي  الفقرات  اأما 
احل�ضابية  متو�ضطاتها  وبلغت   )22  ،21( رقم  الفقرتني  فهي 
)3.36، 3.38( على التوايل، والن�ضب املئوية التي تعادلها كانت 
)67.10 %- 67.66 %( .وقد ح�ضلت الفقرة )22( على اأدنى 
والتي   ،  )%  67.10( مئوية  ون�ضبة   )3.36( مبتو�ضط  م�ضتوى 
ن�ضها: " يدربني على توظيف اخلربات التي اكت�ضبها يف املواقف 
ح يل  " يو�ضّ التعليمية."، ويليها الفقرة رقم )21( والتي ن�ضها: 
كيفية توظيف طرائق التدري�ص يف تنمية التفكري الريا�ضي لدى 

الطلبة."
اأما بالن�ضبة للدرجة الكلية لفقرات جمال طرائق التدري�ص 
مقداره  ح�ضابي  مبتو�ضط  عالية  كانت  فقد  الرتبوية،  والتقنيات 

. )% )3.60( ون�ضبته املئوية بلغت )72.04 
مهارات�الإبداع�والبتكار:��●

الجدول رقم )5( : 
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال كفايات 

مهارات اإلبداع، واالبتكار مرتبة تنازليا تبعا للمتوسطات الحسابية.

رقم�
املتو�شط�ن�س�الفقرةالفقرة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

الن�شبة�
الدرجةاملئوية

24

ي�ضّجعني على ا�ضتخدام 
م�ضادر متعددة دون 
االعتماد على الكتاب 

املدر�ضي وحده.

عالية 69.35 3.471.01%

27
يحّثني على ت�ضجيع 

الطلبة للتعبري عن 
اآرائهم.

عالية75.70 3.790.66%

30
ي�ضّجعني على حتفيز 

عالية67.48 %3.370.87الطلبة ماديا، ومعنويًا.
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رقم�
املتو�شط�ن�س�الفقرةالفقرة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

الن�شبة�
الدرجةاملئوية

29
ير�ضدين اإىل كيفية تنمية 

مهارات التفكري العليا 
لدى الطلبة.

متو�ضطة67.29 3.360.85%

25

ي�ضاعدين يف ابتكار طرق 
للتغلب على امل�ضكالت، 

وال�ضعوبات املتعلقة 
بتنفيذ املقرر.

متو�ضطة66.92 3.350.89%

33
يزّودين باإر�ضادات لتنمية 

مهارات اال�ضتماع عند 
الطلبة.

متو�ضطة63.93 3.200.92%

26
ي�ضاعدين يف اإعداد اأن�ضطة 

تعليمية ابداعية خا�ضة 
بالطلبة.

متو�ضطة63.74 3.190.95%

32
يقّدم مناذج عملية يف 
التدري�ص جتعل الطالب 

حمور العملية التعليمية.
متو�ضطة62.99 3.150.92%

31

يزّودين بطرق تنمية 
مهارات االبتكار، 

واالإبداع لدى الطلبة 
يف االأن�ضطة التعليمية 

املختلفة

متو�ضطه62.06 3.100.95%

28
ي�ضاعدين يف و�ضع حلول 
متو�ضطة61.31 %3.071.03مل�ضكالت ال�ضبط ال�ضفي.

الدرجة الكلية ملجال مهارات 
متو�ضطة66.62 %3.330.69االإبداع واالبتكار

احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن   )5( رقم  اجلدول  نتائج  اأظهرت 
على  عالية  كانت  واالبتكار  االإبداع،  مهارات  جمال  لفقرات 
30( حيث ترواحت متو�ضطاتها ما بني   ،27 الفقرات رقم )24، 
 )%  69.35  -%  67.48( مئوية  وبن�ضبة   )3.47  -  3.37(
ن�ضها:  والتي   )24( رقم  الفقرة  متو�ضط  اأعلى  على  .وقد ح�ضلت 
على  االعتماد  دون  متعددة  م�ضادر  ا�ضتخدام  على  ي�ضجعني   "
الكتاب املدر�ضي وحده."، ويليها الفقرة رقم )27( والتي ن�ضها: 

اآرائهم.". " يحثني على ت�ضجيع الطلبة للتعبري عن 
متو�ضطة  عليها  اال�ضتجابة  درجة  كانت  التي  الفقرات  اأما 
وتراوحت   )28  ،31  ،32  ،26  ،33  ،25  ،29( هي  كانت  فقد 
، والن�ضب   )3.36  - 3.07( الفرتة  متو�ضطاتها احل�ضابية �ضمن 
 -%  61.31( الفرتة  �ضمن  كانت  تعادلها  التي  املئوية 
متو�ضط،  اأدنى  على   )28( رقم  الفقرة  ح�ضلت  وقد   )%  67.29
" ي�ضاعدين يف و�ضع حلول حول م�ضكالت ال�ضبط  والتي ن�ضها: 
والنظام ال�ضفي."، ويليها الفقرة رقم )31( التي ن�ضها: " يزّودين 
بطرق تنمية مهارات االبتكار، واالإبداع لدى الطلبة يف االأن�ضطة 

التعليمية املختلفة ".
اأما بالن�ضبة للدرجة الكلية لفقرات جمال مهارات االإبداع، 
 )3.33( مقداره  ح�ضابي  مبتو�ضط  متو�ضطة  فكانت  واالبتكار 

ون�ضبته املئوية بلغت )66.62 %( .
التقومي:��●

الجدول رقم )6( : 
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات مجال التقويم 

مرتبة تنازليا تبعا للمتوسطات الحسابية.

رقم�
املتو�شط�ن�س�الفقرةالفقرة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

الن�شبة�
الدرجةاملئوية

34

يحّثني على ا�ضتخدام 
اأنواع التقومي املختلفة 

)الت�ضخي�ضي– اخلتامي– 
البنائي( .

عالية76.82 3.840.81%

35
يناق�ضني يف اأ�ضئلة 

عالية73.27 %3.660.75االمتحانات التي اأعدها.

43
ني على ت�ضجيع  يح�ضّ

املبادرات االإيجابية من 
قبل الطلبة.

عالية70.65 3.530.91%

38
ح يل اأهمية التقومي  يو�ضّ

يف تطوير العملية 
التعليمية.

متو�ضطة67.66 3.380.77%

41
يوّجهني لالإفادة من 

نتائج التقومي يف حت�ضني 
العملية التعليمية.

متو�ضطة66.92 3.350.89%

36
ي�ضاركني يف حتليل نتائج 

متو�ضطة61.68 %3.080.96االختبارات وتف�ضريها.

37
يدّربني على بناء 

االختبارات التح�ضيلية 
وفق جدول املوا�ضفات.

متو�ضطة60.37 3.020.92%

40
 ي�ضاعدين على حتليل 

املواد الدرا�ضية وا�ضتقاق 
االأهداف ال�ضلوكية منها.

متو�ضطة58.69 2.931.00%

42
يزّودين بنماذج اختبارات 

وفق مبادئ القيا�ص 
والتقومي

متو�ضطة57.94 2.901.13%

39
 يزّودين باأدوات تقومي 

تنا�ضب الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلا�ضة.

متو�ضطة54.95 2.751.15%

متو�ضطة64.90 %3.240.67الدرجة�الكلية�ملجال�التقومي

احل�ضابية  املتو�ضطات  اأن   )6( رقم  اجلدول  نتائج  اأظهرت 
 ،35 لفقرات جمال التقومي كانت عالية على الفقرات رقم )34، 
43( حيث تراوحت متو�ضطاتها ما بني )3.53 - 3.84( وبن�ضبة 
اأعلى  على  ح�ضلت  .وقد   )%  76.82  -%  70.65( مئوية 
ا�ضتخدام  " يحثني على  والتي ن�ضها:   )34( الفقرة رقم  متو�ضط 
 ،". البنائي(  اخلتامي–  )الت�ضخي�ضي–  املختلفة  التقومي  اأنواع 
اأ�ضئلة  يف  يناق�ضني   " ن�ضها:  والتي   )35( رقم  الفقرة  ويليها 

االمتحانات التي اأعدها.".
كانت  فقد  متو�ضطة  متو�ضطاتها  كانت  التي  الفقرات  اأما 
متو�ضطاتها  وتراوحت   )39  ،42  ،40  ،37  ،36  ،41  ،38( هي 
احل�ضابية �ضمن الفرتة )2.75 - 3.38( ، والن�ضب املئوية التي 
وقد   )%  67.66  -%  54.95( الفرتة  �ضمن  كانت  تعادلها 
 " ن�ضها:  والتي  متو�ضط،  اأدنى  على   )39( رقم  الفقرة  ح�ضلت 
يزّودين باأدوات تقومي تنا�ضب الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�ضة 
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بنماذج  يزّودين   " ن�ضها:  والتي   )42( رقم  الفقرة  يليها   ،"
اختبارات وفق مبادئ القيا�ص والتقومي ".

فكانت  التقومي  جمال  لفقرات  الكلية  للدرجة  بالن�ضبة  اأما 
متو�ضطة مبتو�ضط ح�ضابي مقداره )3.24( ون�ضبته املئوية بلغت 

. )% 64.90(
ثانياً:�نتائج�فر�شيات�الدرا�شة:��◄
Ú� اإح�ضائيًا ال توجد فروق دالة  الأوىل:� الفر�شية� نتائج�

ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند 
املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 
يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني 
فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري املحافظة.

للعينات  )ت(  اختبار  ا�ضتخدم  الفر�ضية،  هذه  الختبار 
اإذا كان هناك فروق ذات داللة  للك�ضف فيما   )t- test( امل�ضتقلة 
متو�ضطات  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
العليا يف  االأ�ضا�ضية  املرحلة  الريا�ضيات يف  معلمي  ا�ضتجابات 
فل�ضطني، نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 
املهني لهم تبعًا ملتغري املحافظة.يبني اجلدول رقم )7( نتائج 

اختبار )ت( للعينات امل�ضتقلة.
الجدول رقم )7( 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو 
أدوار المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 

األساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير المحافظة.

املتو�شط�العدداملحافظة
احل�شابي

النحراف�
املعياري

درجات�
احلرية

قيمة�
)ت(�

م�شتوى�
 )P(الدللة�

803.420.62طولكرم
1050.970.33

273.460.56�ضلفيت

متو�ضطات  يف  الفروق  اأن   )7( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني من وجهة نظر املعلمني، تبعًا ملتغري املحافظة 
اإذ كانت قيمة )ت( )0.97( وكانت  اإح�ضائية،  لي�ضت ذات داللة 
قيمة )P( ت�ضاوي )0.33( ، مما يعني قبول الفر�ضية ال�ضفرية.

كال  يف  املت�ضابهة  الظروف  اإىل  يعزى  ذلك  اأن  الباحثان  ويرى 
املحافظتني، من حيث االأنظمة، والتعليمات املعمول بها والتي 
الرتبويون،  امل�رشفون  بها  يقوم  التي  والواجبات  مركزية،  تعد 
وكذلك ظروف العمل اخلا�ضة باملعلمني، ومبا يتعلق بالواجبات، 

واالأعباء امللقاة على عاتقهم.
Ú� نتائج�الفر�شية�الثانية:�ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا

ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند 
املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 
يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني 

فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني اأنف�ضهم تبعًا ملتغري اجلن�ص.
للعينات  )ت(  اختبار  ا�ضتخدم  الفر�ضية،  هذه  الختبار 
اإذا كان هناك فروق ذات داللة  للك�ضف فيما   )t- test( امل�ضتقلة 

متو�ضطات  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري اجلن�ص.

يبني اجلدول رقم )8( نتائج اختبار )ت( للعينات امل�ضتقلة.
الجدول رقم )8( 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو 
أدوار المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 

األساسية العليا في فلسطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنس.

مكان�
املتو�شط�العدداملدر�شة

احل�شابي
النحراف�
املعياري

درجات�
احلرية

قيمة�
)ت(�

م�شتوى�
 )P(الدللة�

463.220.66ذكر
1052.03*0.04

613.460.54اأنثى

.)α ≤ 0.05( دال إحصائية عند مستوى الداللة*

متو�ضطات  يف  الفروق  اأن   )8( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني، يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري اجلن�ص، 
اإذ كانت قيمة )ت( )2.03( وكانت  اإح�ضائية،  كانت ذات داللة 
قيمة )P( ت�ضاوي )0.04( ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية، 
اأي يوجد فروق بني الذكور واالإناث ل�ضالح املتو�ضط االأعلى وهو 
املعلمات  اأن  اإىل  يعزى  ذلك  اأن  الباحثان  االإناث.ويرى  متو�ضط 
من  اأكرث  الرتبوي  امل�رشف  تعليمات  وتطبيق  لاللتزام  ميلن 
الرتبوي،  امل�رشف  بزيارة  تهتم  املعلمة  واأن  �ضيما  ال  املعلمني، 
اإظهار التزامها  اأجل  وتعّد لها الكثري، وتبذل اجلهود الكبرية من 
بتعليمات وار�ضادات امل�رشف الرتبوي يف الزيارات ال�ضابقة، اأما 
املعلمون فاإن منهم من ياأخذ الزيارة ب�ضيء من عدم االهتمام، 

بل اإن بع�ضهم يرف�ص الزيارة بحجة عدم جاهزيته لها.
واّتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة اأبو �ضاهني )2011( ، االأغا 
)2008( ، يف حني اختلفت مع درا�ضة كل من امبي�ص )2014( 

، )Kweku & Eric ,2014( ، القزق )2006( ، ح�ضن )1995( .
Ú� نتائج�الفر�شية�الثالثة:�ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا

ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند 
املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 
يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني 
املوؤهل  ملتغري  تبعًا  اأنف�ضهم  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني، 

العلمي.
الختبار هذه الفر�ضية، مت ا�ضتخدام حتليل التباين االأحادي 
)One Way ANOVA( للك�ضف فيما اإذا كانت هناك فروقات ذات 
داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( يف متو�ضطات 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري املوؤهل 
العلمي، ويبني اجلدول رقم )9( واجلدول رقم )10( نتائج حتليل 

التباين.
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الجدول رقم )9( 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياري لمتوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 

المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 
األساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.

املتو�شط�احل�شابيالعدداملوؤهل�العلمي

193.59دبلوم

803.34بكالوريو�ص

83.56درا�ضات عليا

1073.57املجموع

يف  ظاهرية  فروقًا  هناك  اأن   )9( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو  املعلمني  ا�ضتجابات  متو�ضطات 
الريا�ضيات يف املرحلة  التطور املهني ملعلمي  االإ�ضهام يف  يف 
االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري 
الفروق ذات داللة  اإذا كانت هذه  فيما  العلمي، ولتحديد  املوؤهل 
هو  كما  االأحادي  التباين  حتليل  الباحثان  ا�ضتخدم  اإح�ضائية 

مو�ضح يف اجلدول رقم )10( .
الجدول رقم )10( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 

األساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.

جمموع�م�شدر�التباين
املربعات

درجات�
احلرية

متو�شط�
املربعات

قيمة�
)ف(�

م�شتوى�
�)P(الدللة�

0.3720.188بني املجموعات

0.490.61 38.521040.37داخل املجموعات

38.89106املجموع

متو�ضطات  يف  الفروق  اأن   )10( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
ا�ضتجابات املعلمني، نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري املوؤهل 
 )0.49( )ف(  قيمة  كانت  اإذ  اإح�ضائية،  داللة  لي�ضت  العلمي، 
وكانت )P( ت�ضاوي )0.61( ، مما يعني قبول الفر�ضية ال�ضفرية.

ويرى الباحثان اأن ذلك يعزى اإىل اأن امل�رشفني الرتبويني 
الزيارات للمعلمني كافًة على اختالف موؤهالتهم  يقومون بذات 
الالزمة،  والتوجيهات  واالإر�ضاد  الن�ضح  لهم  ويقدمون  العلمية، 

مما يعني معاملة املعلمني كافة بعدالة.
واّتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة ح�ضن )1995( ، يف حني 
اختلفت مع درا�ضة كل من اإمبي�ص )2014( حيث اأظهرت فروقًا 
التي   )2006( والقزق  الرتبوي،  التاأهيل  دبلوم  حملة  ل�ضالح 

اأظهرت فروقًا ل�ضالح املوؤهل اأقل من بكالوريو�ص.
Ú� نتائج�الفر�شية�الرابعة:�ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا

ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند 
املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 

يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني 
�ضنوات  ملتغري  تبعًا  اأنف�ضهم  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني، 

اخلربة.
االأحادي  التباين  حتليل  ا�ضتخدم  الفر�ضية،  هذه  الختبار 
)One Way ANOVA( للك�ضف فيما اإذا كانت هناك فروقات ذات 
داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( يف متو�ضطات 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري �ضنوات 
نتائج   )12( رقم  واجلدول   )11( رقم  اجلدول  ويبني  اخلربة، 

حتليل التباين.
الجدول رقم )11( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياري لمتوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 

األساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

املتو�شط�احل�شابيالعدد�شنوات�اخلربة

183.57اأقل من 5 �ضنوات

5303.45 - 10 �ضنوات

593.24اأكرث من 10 �ضنوات

1073.36املجموع

يّت�ضح من اجلدول رقم )11( اأن هناك فروقًا ظاهرية يف 
الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو  املعلمني  ا�ضتجابات  متو�ضطات 
الريا�ضيات يف املرحلة  التطور املهني ملعلمي  االإ�ضهام يف  يف 
تبعًا  املعلمني،  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا  االأ�ضا�ضية 
اإذا كانت هذه الفروق ذات  ملتغري �ضنوات اخلربة، ولتحديد فيما 
داللة اإح�ضائية ا�ضتخدم الباحث حتليل التباين االأحادي كما هو 

مو�ضح يف اجلدول رقم )12( .
الجدول رقم )12( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 

األساسية العليا في فلسطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

جمموع�م�شدر�التباين
املربعات

درجات�
احلرية

متو�شط�
املربعات

قيمة�
)ف(�

م�شتوى�
�)P(الدللة�

1.8220.91بني املجموعات

2.560.08 37.061040.36داخل املجموعات

38.89106املجموع

متو�ضطات  يف  الفروق  اأن   )12( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري �ضنوات 
اخلربة، لي�ضت ذات داللة اإح�ضائية، اإذ كانت قيمة )ف( )2.56( 
وكانت )P( ت�ضاوي )0.08( ، مما يعني قبول الفر�ضية ال�ضفرية.
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ويرى الباحثان باأن هذه الفئة من املعلمني القدامى منهم، 
والتوجيه  واالإر�ضاد  االإ�رشاف  ياأخذون ن�ضيبًا عاداًل من  واجلدد 
الرتبوي من امل�رشفني الرتبويني، مع االأخذ بعني االعتبار الرتكيز 
على املعلمني اجلدد، ويعو�ص هذا االهتمام الزائد للجدد اخلربة 
اإىل توازن يف  بالنهاية  يوؤدي  القدامى، مما  للمعلمني  املرتاكمة 

املخرجات للمعلمني كافة.
 )2006( القزق  من  كل  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  واّتفقت 
التي   )2014( اإمبي�ص  درا�ضة  مع  واختلفت   ،  )1995( و ح�ضن 
�ضاهني  اأبو  �ضنوات،   )10  -  6( اخلربة  ل�ضالح  اختالفًا  اأظهرت 
�ضنوات   10( اخلربة  ل�ضالح  اختالفًا  اأظهرت  التي   )2011(

فاأكرث(،.
Ú� نتائج�الفر�شية�اخلام�شة:�ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا

ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند 
املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 
يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني 
عدد  ملتغري  تبعًا  اأنف�ضهم  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني، 

الدورات اأثناء اخلدمة.
الختبار هذه الفر�ضية، مت ا�ضتخدام حتليل التباين االأحادي 
)One Way ANOVA( ، للك�ضف فيما اإذا كانت هناك فروقات ذات 
داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α ≤ 0.05( ، يف متو�ضطات 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
عدد  ملتغري  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا 
رقم  واجلدول   )13( رقم  اجلدول  ويبني  اخلدمة،  اأثناء  الدورات 

)14( نتائج حتليل التباين.
الجدول رقم )13( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياري لمتوسطات استجابات المعلمين نحو أدوار 
المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 
األساسية العليا في فلسطين من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير عدد الدورات أثناء 

الخدمة

املتو�ضط احل�ضابيالعددعدد الدورات اأثناء اخلدمة

153.49اأقل من 3 دورات

213.56-3 5 دورات

713.27اأكرث من 5 دورات

1073.36املجموع

يت�ضح من اجلدول رقم )13( اأن هناك فروقًا ظاهرية يف 
الرتبويني  امل�رشفني  اأدوار  نحو  املعلمني  ا�ضتجابات  متو�ضطات 
الريا�ضيات يف املرحلة  التطور املهني ملعلمي  االإ�ضهام يف  يف 
االأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني، من وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري 
اإذا كانت هذه الفروق  اأثناء اخلدمة، ولتحديد فيما  عدد الدورات 
ذات داللة اإح�ضائية ا�ضتخدم الباحث حتليل التباين االأحادي كما 

هو مو�ضح يف اجلدول رقم )14( .

الجدول رقم )14( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين، نحو أدوار 

المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات
في المرحلة األساسية العليا في فلسطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير عدد 

الدورات أثناء الخدمة.

جمموع�م�شدر�التباين
املربعات

درجات�
احلرية

متو�شط�
املربعات

قيمة�
)ف(�

م�شتوى�
 )P(الدللة�

1.5820.79بني املجموعات

2.20.12
37.311040.36داخل املجموعات

38.89106املجموع

متو�ضطات  يف  الفروق  اأن   )14( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
عدد  ملتغري  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا 
كانت  اإذ  اإح�ضائية،  داللة  ذات  لي�ضت  اخلدمة،  اأثناء  الدورات 
قيمة )ف( )2.2( وكانت )P( ت�ضاوي )0.12( ، مما يعني قبول 

الفر�ضية ال�ضفرية.
الذي  الواقع  مع  تتفق  النتيجة  هذه  باأن  الباحثان  ويرى 
ي�ضود املدار�ص الفل�ضطينية من حيث خ�ضوع املعلمني كافة اإىل 
يخ�ضعون  فجميعهم  ذلك  ومع  متفاوتة،  باأعداد  خمتلفة  دورات 

لنف�ص التوجيه واالإر�ضاد من امل�رشفني الرتبويني.
Ú� نتائج�الفر�شية�ال�شاد�شة:�ال توجد فروق دالة اإح�ضائيًا

ا�ضتجابات  متو�ضطات  بني   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند 
املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام يف التطور 
يف  العليا  االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني 
مكان  ملتغري  تبعًا  اأنف�ضهم  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني، 

املدر�ضة.
للعينات  اختبار )ت(  ا�ضتخدام  الفر�ضية، مت  الختبار هذه 
اإذا كان هناك فروق ذات داللة  للك�ضف فيما   )t- test( امل�ضتقلة 
متو�ضطات  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
مكان  ملتغري  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا 
للعينات  )ت(  اختبار  نتائج   )15( رقم  اجلدول  املدر�ضة.يبني 

امل�ضتقلة.
الجدول رقم )15( 

نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات المعلمين نحو 
أدوار المشرفين التربويين في اإلسهام في التطور المهني لمعلمي الرياضيات في المرحلة 

األساسية العليا في فلسطين، من وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير مكان المدرسة.

املتو�شط�العدداملحافظة
احل�شابي

النحراف�
املعياري

درجات�
احلرية

قيمة�
)ت(�

م�شتوى�
 )P(الدللة�

293.560.64مدينة
1052.2*0.03

783.280.58قرية

. )α ≤ 0.05( دال إحصائية عند مستوى الداللة*
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متو�ضطات  يف  الفروق  اأن   )15( رقم  اجلدول  من  يّت�ضح 
ا�ضتجابات املعلمني نحو اأدوار امل�رشفني الرتبويني يف االإ�ضهام 
االأ�ضا�ضية  املرحلة  يف  الريا�ضيات  ملعلمي  املهني  التطور  يف 
مكان  ملتغري  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهة  من  فل�ضطني،  يف  العليا 
املدر�ضة ذات داللة اإح�ضائية، اإذ كانت قيمة )ت( )2.2( وكانت 
قيمة )P( ت�ضاوي )0.03( ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية، 
عن  املدينة  مدار�ص  يف  العاملني  املعلمني  بني  فروق  يوجد  اأي 
املدينة،  مدار�ص  ل�ضالح  القرى  مدار�ص  يف  العاملني  املعلمني 
بني  التوازن  رغم  اأنه  اإىل  الباحثني  نظر  وجهة  من  ذلك  ويعزى 
النظر عن  بغ�ص  كافة  للمعلمني  امل�رشفون  يقوم  التي  الزيارات 
مدار�ص  من  امل�رشفني  قرب  اأن  اإال  فيها،  يعملون  التي  املدار�ص 
بظالله  يلقي  والتعليم  الرتبية  مديريات  فيها  يقع  التي  املدينة 
خا�ضة  املدينة،  مبدار�ص  االهتمام  من  ب�ضيء  امليل  على  غالبا 
مما  القرى  مدار�ص  يف  منها  الطلبة  من  اأكرب  اأعداداً  ت�ضم  واأنها 
يف  الظهور  اأجل  من  فيها  العاملني  وعلى  عليها  ال�ضوء  ي�ضلط 

حمافل التفوق املختلفة �ضواء على م�ضتوى الطلبة اأو املعلمني.

التوصيات: 
يف��شوء�نتائج�الدرا�شة�ومناق�شتها،�يو�شي�الباحثان�مبا�

ياأتي:�

1� درو�ص . مناذج  لتقدمي  الرتبويني  امل�رشفني  توجيه 
واقعية لال�ضتفادة منها من قبل املعلمني.

2� تركيز اهتمام امل�رشفني الرتبويني باالأبحاث الرتبوية، .
وحثهم على اطالع املعلمني على نتائجها.

3� لتوظيف . املعلمني  حلث  الرتبويني  امل�رشفني  توجيه 
طرائق التدري�ص يف تنمية التفكري الريا�ضي لدى الطلبة، وكذلك 

توظيف اخلربات التي يكت�ضبها املعلم يف املواقف التعليمية.
4� تزويد املعلمني بطرق تنمية مهارات االبتكار واالإبداع .

لدى الطلبة يف االأن�ضطة التعليمية املختلفة.
5� ال�ضبط . مل�ضكالت  حلول  و�ضع  يف  املعلمني  م�ضاعدة 

والنظام ال�ضفي.
6� اختبارات . بنماذج  امل�رشفني  قبل  من  املعلمني  تزويد 

تنا�ضب  تقومي  باأدوات  وكذلك  والتقومي،  القيا�ص  مبادئ  وفق 
الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�ضة

7� تخفيف االأعباء االإدارية واالأكادميية امللقاة على عاتق .
املعلم الإتاحة الفر�ضة اأمامه لتطوير ذاته.

8� وفتح . املعلمني،  اأخطاء  عن  البحث  امل�رشفني  جتّنب 
ال�ضعف  نقاط  لتحديد  واملعلم  امل�رشف  بني  حوار  قنوات 

ملعاجلتها ونقاط القوة لتعزيزها.
9� اإجراء درا�ضات حول اأدوار امل�رشفني يف التطور املهني .

ملعلمي الريا�ضيات يف املراحل الثانوية واالأ�ضا�ضية الدنيا. 

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية
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االأ�ضا�ضي.  التعليم  االأوىل من مرحلة  املهني ملعلمي احللقة 

 .326  - 279 جملة جامعة دم�ضق، 27، 
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اجلامعة االإ�ضالمية، غزة، فل�ضطني. 

3� امل�رشف . دور   )2002( ماجد.   ، الديب  و  اإح�ضان  االأغا، 
الرتبوي يف فل�ضطني يف تطوير اأداء املعلم ، املوؤمتر العلمى 
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مج 1 ، �ص �ص. 114 – 147. 
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