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ملخص: 

نظر  وجهة  من  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
امل�رضفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل 
الفل�شطينية يف حمافظات �شمال فل�شطني. وتكونت عينة الدرا�شة من )132( م�رضفًا وم�رضفة 

منهم )86( م�رضفًا و )46( م�رضفة.
وقد ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة حتتوي على )70( فقرة موزعة على )7( جمالت. وقد 
با�شتخدام   )0.9562( الكلي  الثبات  معامل  وبلغ  والثبات  ال�شدق  معامالت  لها  اأجريت 

معادلة كرونباخ األفا.
ومن اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة: 

ال�شبعة كانت كبرية على جميع املجالت  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ان درجة ممار�شة  1 .
والدرجة الكلية با�شتثناء جمال الزيارة ال�شفية فكانت بدرجة كبرية جداً, وجمال البحث 

الإجرائي بدرجة متو�شطة.
جميع  على  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  اإح�شائيًا  دالة  فروق  توجد  ل  2 .
املجالت با�شتثناء جمال الن�رضات الرتبوية, فكان داًل اإح�شائيًا ول�شالح م�رضيف املبحث.

ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا تعزى للموؤهل العلمي للم�رضف وجلن�شه. 3 .
توجد فروق دالة اإح�شائيًا على جمال تبادل الزيارات وجمال الدرو�ص النموذجية  4 .
اأ�شحاب اخلربة  وجمال الن�رضات الرتبوية والدرجة الكلية تعزى خلربة امل�رضف, ول�شالح 

من )5- 10( �شنوات, ول�شالح اأكرث من 10 �شنوات.
تعزى ملتغري مديرية  النموذجية  الدرو�ص  اإح�شائيًا على جمال  دالة  فروق  توجد  5 .

الرتبية والتعليم )مكان العمل( , ول�شالح مديريتي نابل�ص وجنني.
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Abstract: 
This study aimed at identifying and recognizing the degree of practicing 

the supervision methods as perceived by the educational supervisors in the 
educational directorates of the Palestinian Ministry of Education and Higher 
Education in the northern districts of Palestine .The population of the study 
consisted of (132) male and female supervisors: (86 males and 46 females).

The researcher used a questionnaire which consisted of (70) items 
distributed on (7) domains. To ensure validity and reliability, the questionnaire 
had undergone the necessary processes and showed a total reliability 
coefficient of (0.9562) , by using Cronbach’s Alpha.

This study showed the following main results:  
The degree of practicing the seven supervision methods was very high on 1. 
the seven domains and on the total degree, except for the classroom visits 
which had a high degree. The action research domain showed a medium 
degree.
There were no significant differences according to the degree of practicing 2. 
supervision methods on all domains except for the educational handouts 
as these showed significant difference in favor of the basic elementary 
supervisors (1- 4) 
There were no significant differences on all supervision methods, as due 3. 
to the supervisor’s qualification and gender.
There were significant differences according to the domains of exchanging 4. 
classroom visits, model lessons and educational handouts, and the overall 
degree is due to the supervisor’s experience and in favor of those who 
have experience of (5- 10) years or more.
There were significant differences on the domain of model lessons as due 5. 
to the directorate of education variable (place of work) and in favor of 
Nablus and Jenin directorates of education.
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مقدمة: 
الرئي�شة للنظام الرتبوي, وهو مرتبط بالإدارة  اأحد املدخالت  الإ�رضاف الرتبوي  ُيعد 
الرتبوية, واأحد اأهم اأن�شطتها, حيث يخت�ص الإ�رضاف باجلانب الفني كاماًل, واإىل درجة ما 
باجلانب الإداري يف عمل املعلم, وذلك لتحقيق اأهداف النظام الرتبوي, ورفع كفايته عن 
طريق بناء عالقة تعاونية دميقراطية م�شتمرة بني امل�رضف واملعلم, �شعيًا للرقي مب�شتوى 

املعلم مهنيًا واأكادمييًا.
ويف الوقت الذي تغري فيه دور املعلم من م�شدر للمعلومات بالتلقني, اإىل منظم للمعرفة 
الهادفة, لي�شاعد الطالب على توظيفها يف حياته, وهذا التغيري يف دور املعلم ين�شحب على 
دور امل�رضف الذي تطور من مفت�ص يت�شيد اأخطاء املعلمني يف زيارة �شفية مفاجئة تركز 
على اأداء املعلم يف غرفة ال�شف, وتطور التفتي�ص اإىل مرحلة التوجيه الرتبوي حيث يقدم 
املوجه اإىل املعلم الن�شح والإر�شاد لتح�شني ممار�شاته واأ�شاليبه, لكن العملية بقيت عاجزة 
اإىل  ينظر  الذي  احلديث  الرتبوي  الإ�رضاف  اإىل  الأمر  وتطور  املرجوة,  نتائجها  حتقيق  عن 
العملية الإ�رضافية على اأنها عملية قيادية دميقراطية تعاونية تفاعلية بني طرفني اأحدهما 

امل�رضف وثانيهما املعلم )اأبو هويدي, 2000, �ص2( .
 )Acheson & Gall, 1992( وجال  وا�شي�شن   )Oliva, 1993( اوليفا  من  كل  وو�شع 
التي تخوله  الرتبوي  للم�رضف  الالزمة  املهارات  )Saphier, 1993( جمموعة من  و�شافري 

القيام بكل الأدوار امللقاة على عاتقه بنجاح ميكن تلخي�صها باالآتي: 
خربة يف جمال النظريات التعليمية والرتبوية. ● 

خربة ومعرفة بالتقنيات الرتبوية وطرائق اإدخالها يف العملية الرتبوية. ● 

خربة يف عملية التقومي. ● 

فن التعامل واإي�شال الأفكار واإقناع الآخرين بتبنيها. ● 

اأحدث  مثابرة دائمة على التعليم ومواكبة نتائج الأبحاث العلمية والإطالع على  ● 
الطرائق التعليمية )اخلمي�ص, 2004, �ص 161- 162( .

ويرى �صريجيوفاين اأن هناك ثالثة اأنواع من املهارات التي يعتمد عليها امل�رضف 
الناجح يف عمله: 

الفنية: ● وهي القدرة على ا�شتخدام الأ�شاليب والطرائق لأداء عمل معني  املهارات 
بكفاءة عالية, مثل كتابة خطة الدر�ص, و�شياغة الأهداف, وتقومي العمل.
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مثل قدرة امل�رضف الرتبوي على العمل مع النا�ص ومن خاللهم  املهارات االإن�صانية:  ●
)اأطراف العملية الرتبوية( .

املهارات الت�صورية: ● وهي القدرة على ت�شور املدر�شة, ومديرية الرتبية والتعليم, 
اإىل  النظر  اإىل  ذلك  وتتعدى  متكامل,  ككل  التعليمي  والربنامج  والتعليم,  الرتبية  ووزارة 

امل�شتقبل ودرا�شة اإمكانية التطوير والهدف امل�شتقبلي )امل�شاد, 1986, �ص 29+28( .
الأمم املعا�رضة  اأهمية ق�شوى حيث ت�شعى  ذا  الرتبوي احلديث  الإ�رضاف  اأ�شبح  وقد 
واأحد  التنمية,  يف  الب�رضية  امل�شادر  لأهمية  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  ال�شتثمار  اإىل 
حماور العملية الرتبوية هو املعلم الذي يحتاج بدوره اإىل من ي�شاعده وير�شده, وهدف هذه 
العملية هو الطالب. فقد تركزت الهتمامات والدرا�شات على عملية الإ�رضاف ومنفذيها من 
يف  والتجديد  التغيري  ر�شالة  حمل  ي�شتطيع  من  مقدمة  يف  اأنهم  على  الرتبويني  امل�رضفني 

العملية التعليمية التعلمية )الزعبي, 1994( .
وهناك حاجة اإىل الإ�رضاف الرتبوي, لأن وجود امل�رضفني �رضوري مل�شاعدة املعلمني 
النمو املهني, ولتنفيذ تطوير املنهاج املدر�شي,  واإثارة دافعيتهم نحو  اأدائهم,  يف حت�شني 

ولتح�شني تعلم التالميذ ونيل ثقة املواطنني باملدر�شة )فيفر ودنالب, 1993( .
الفعلية  باملمار�شات  كبرية  بدرجة  يرتبط  الرتبوي  الإ�رضاف  عن  املعلمني  ور�شا 
اإجناز امل�رضفني الرتبويني ملهماتهم  . وعدم   )Fraser, 1980( لكفايات امل�رضف الرتبوي 
اإىل  يعود  الكفايات  ونق�ص  بالكفايات,  تتعلق  بنق�ص  م�شكالت  اإىل  يعود  مر�شية  ب�شورة 

. )Blanchard, 1986( نق�ص املعارف واملهارات
الذين  املعلمني  قدرات  اإىل  التعرف  عليه  مهمته  يف  الرتبوي  امل�رضف  ينجح  ولكي 
العمليات  حت�شني  يف  وتوظيفها  وتنميتها  اإبرازها  على  والعمل  وطاقاتهم,  معهم  يتعامل 
وم�شكالتهم  املعلمني  حاجات  جتاهل  وعدم  للتحقيق,  قابلة  اأهداف  وو�شع  التعليمية, 

)�شبح, 2005, �ص7( .
ويقع على عاتق امل�رضف الرتبوي كثري من امل�شوؤوليات واملهمات القيادية الرتبوية 
والتوجيه  الإ�رضاف  اأ�شاليب  من  كثري  امتالك  اإىل  بحاجة  فهو  ولهذا  والإدارية,  التعليمية 
اأن  هذا  اإىل  ي�شاف  وفاعلية,  بنجاح  ومهماته  اأدواره  اأداء  من  يتمكن  لكي  ون�شاطاتهما 
وميولهم  خرباتهم  يف  يتفاوتون  والتوجيه  الإ�رضاف  فعل  عليهم  يقع  الذين  املعلمني 
وينمون مهنيًا,  يتعلمون  التي  والأ�شاليب  الطرائق  يتفاوتون يف  كما  املهنية,  وحاجاتهم 
وهذا يعني اأن الأ�شلوب الإ�رضايف ميكن اأن يكون ناجحًا مع بع�ص املعلمني, وقد ل ينجح مع 
بع�شهم الآخر بامل�شتوى والعمق نف�شهما, كما يعني اأن بع�ص املعلمني والعاملني الرتبويني 
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يف�شل اأ�شلوبًا معينًا يف الإ�رضاف والتوجيه على اأ�شلوب غريه, ولذلك فاإنه لزامًا على امل�رضف 
الرتبوي الكفي املتجدد اأن ميتلك خمزونًا جيداً من اأ�شاليب الإ�رضاف وطرائقها والتوجيه كي 
يختار من اأن�شبها للمعلمني الذين يوجههم وي�رضف عليهم على اختالفهم, ويلبي ما بينهم 

من فروق فردية, يف التلقي وال�شتجابة )بلقي�ص وعبد اللطيف, 1991, �ص4( .
وقد اأظهرت الدرا�شات اأن هناك اختالفًا بني وجهات نظر املعلمني وامل�رضفني حول 
الدور املنوط بامل�رضفني, والأ�شاليب الإ�رضافية, والكفايات واملهارات التي يجب اأن ميتلكها 
امل�رضف الرتبوي ليكون قادراً على احداث التغيري يف قناعات املعلمني بقدرته على تقدمي 

خدمات اإ�رضافية مميزة لهم )العو�ص, 1996( .

مشكلة الدراسة: 
متطور,  ديناميكي  مفهوم  اأنه  اأ�شا�ص  على  الرتبوي  لالإ�رضاف  احلديث  املفهوم  يقوم 
املفهوم  به  يتميز  ما  اأهم  ومن  التفتي�ص,  مرحلة  ظل  يف  الأمر  كان  كما  جامد  مفهوم  ل 
احلديث لالإ�رضاف الرتبوي, عدم ا�شتهداف التوجيه والإر�شاد وت�شيد الأخطاء, واإمنا تقوم 
عملية الإ�رضاف على اأ�شا�ص دميقراطي ل على اأ�شا�ص اأوتوقراطي, واأن يحل الن�شح والإر�شاد 
وحت�شني  املهني  النمو  على  املعلمني  وم�شاعدة  والأوامر,  التعليمات  من  بدًل  والتوجيه 
اأفكاره  قوة  من  ومكانته  �شلطته  الرتبوي  امل�رضف  ي�شتمد  واأن  وتدري�شهم,  اأدائهم  م�شتوى 
ومهاراته ومعلوماته املتجددة با�شتمرار خرباته النامية املتطورة, واإن تقومي املعلم لي�ص 
هدفًا يف ذاته واإمنا هو و�شيلة لتح�شني م�شتوى اأدائه والرتفاع مب�شتواه مو�شوعيًا وبناًء 

بعيداً عن التحيزات ال�شخ�شية اأو اعتبارات املجاملة واملح�شوبية.
ومن خالل عمل الباحث كع�شو هيئة تدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة, وتدري�شه 
العملية والإ�رضاف عليه ومقابلته للعديد من امل�رضفني الرتبويني ومديري  مل�شاق الرتبية 
على  يركزون  الرتبويني  امل�رضفني  اأن  لحظ  ومعلماتها,  ومعلميها  ومديراتها  املدار�ص 
ممار�شة اأ�شلوب الزيارة ال�شفية مع وجود عدد من الأ�شاليب الأخرى التي تعمل على التطور 

املهني والرتبوي للمعلمني وللعملية التعليمية.
من  عدد  نتائج  على  الباحث  اطالع  خالل  ومن  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا 
الإ�رضافية,  الأ�شاليب  تنويع  �رضورة  اإىل   )1994( ابراهيم  فيها  تو�شل  والتي  الدرا�شات 
اأ�شاليب  ب�رضح  اأو حية  متلفزة  تطبيقية  درو�ص  للمعلمني ملالحظة  تدريبية  وتوفري فر�ص 
حديثة يف التدري�ص, كما تو�شل �شديقي )Siddigi,1978( يف درا�شته اإىل اأن اأقل املمار�شات 
الإ�رضافية التي ي�شتخدمها امل�رضفون الرتبويون هي: تبادل الزيارات بني املعلمني, والن�رضات 

الرتبوية املهنية.
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الإ�رضاف  اأن  بفل�شطني  الرتبوي  الإ�رضاف  جمال  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  اأكدت  وقد 
الرتبوي ما زال قا�رضاً عن حتقيق اأهدافه بال�شكل املاأمول �شواء من وجهة نظر امل�رضفني اأم 
املعلمني, والزيارة ال�شفية املفاجئة هي قوامه, وامتالك امل�رضف لكفايات الإ�رضاف ميكنه 

من اأحداث التغيري املرغوب )اأبو هويدي, 2000, �ص 8( . 
الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  درجة  لدرا�شة  الباحث  دفع  �شبق  ما  كل  �شوء  ويف 
�شمال  حمافظات  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الرتبويون  امل�رضفون  يت�شورها  كما 

فل�شطني.
وتتحدد م�شكلة الدرا�شة بال�شوؤال الآتي: ما درجة ممار�صة االأ�صاليب االإ�رضافية 
يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الرتبويون  امل�رضفون  يت�صورها  كما 

حمافظات �صمال فل�صطني؟ وينبثق عن هذا ال�شوؤال فر�شيات الدرا�شة الآتية: 

فرضيات الدراسة: 

ت�صعى الدرا�صة اإىل فح�س الفر�صيات ال�صفرية االآتية: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ● بني ت�شور 
)م�رضف  امل�رضف  لوظيفة  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  لدرجة ممار�شة  الرتبويني  امل�رضفني 

مرحلة وم�رضف مبحث( .
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ● بني ت�شور 

امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى للموؤهل العلمي للم�رضف.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ● بني ت�شور 

امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى خلربة امل�رضف الرتبوي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ● بني ت�شور 

امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى جلن�ص امل�رضف الرتبوي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ● بني ت�شور 
امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى لتخ�ش�ص امل�رضف الرتبوي 

)علمي, اأدبي( .
ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( ● بني ت�شور 
والتعليم  الرتبية  ملديرية  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  الرتبويني  امل�رضفني 

)مكان العمل( .
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أهداف الدراسة: 
�صعت الدرا�صة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

التعرف اإىل درجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني  ● 

يف مديريات الرتبية والتعليم التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية يف حمافظات 
امل�شاغل  الزيارات,  تبادل  ال�شفية,  الزيارات  ياأتي:  فيما  حددت  والتي  فل�شطني,  �شمال 

الرتبوية, الدرو�ص النموذجية, الن�رضات الرتبوية, البحث الإجرائي, زيارة املدر�شة.
الرتبويني  امل�رضفني  ت�شورات  بني  جوهرية  فروق  هناك  كانت  اإذا  فيما  التعرف  ● 

وجن�شه,  وتخ�ش�شه,  امل�رضف,  وظيفة  لنوع  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة 
وخربته, وموؤهله العلمي, ومديرية الرتبية والتعليم التي يعمل بها.

أهمية الدراسة: 
تكت�صب هذه الدرا�صة اأهميتها من اأبعاد عدة يتمثل اأبرزها فيما ياأتي: 

اكت�شاب اأهمية خا�شة من حيوية الدور الذي ميكن اأن يوؤديه امل�رضف الرتبوي يف  1 .
تطوير اأداء العملية التعليمية على وجه اخل�شو�ص, نظراً ملا ي�شهده العامل يف الوقت الراهن 
من حتولت جذرية تتناول املفاهيم والأفكار واملمار�شات, الأمر الذي يفر�ص على الإ�رضاف 
الرتبوي يف جمتمعنا اأوًل: اأن يتبنى مبادرات خالقة لتهيئة العاملني باحلقل الرتبوي لتقبل 
واأهدافه  ومربراته,  املن�شود  الرتبوي  التغيري  باأبعاد  وتوعيتهم  اجلديدة,  الرتبوية  الثقافة 
خطط  بناء  يف  الفعالة  امل�شاركة  ثانيًا:  عليه  يفر�ص  كما  ونواجته,  ومطالبه  واجتاهاته, 
التي  اجلديدة  والأدوار  للمهمات  الرتبويني  املمار�شني  لتاأهيل  وتنفيذها  املهنية  التنمية 

تتطلبها خطط التطوير والتغيري.
من  الالزمة  التدابري  اتخاذ  بغية  اإ�رضايف,  اأ�شلوب  كل  ممار�شة  درجة  معرفة  2 .
الإ�رضاف  لتطوير  الفل�شطينية  والتعليم  الرتبية  الرتبوي يف وزارة  الإ�رضاف  امل�شوؤولني عن 

الرتبوي الفل�شطيني.
الإ�رضافية  بالأ�شاليب  الرتبوي  الإ�رضاف  حقل  يف  امل�شوؤولني  تعريف  يف  ت�شاهم  3 .
الكفيلة ل�شتخدام  الإجراءات  اتخاذ  الرتبويون, مما ي�شاعدهم يف  التي ميتلكها امل�رضفون 
اإ�رضايف  لأ�شلوب  ا�شتخدامهم  من  واحلد  الإ�رضافية,  الأ�شاليب  جميع  الرتبويني  امل�رضفني 

واإهمال بقية الأ�شاليب الأخرى.
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قد تفيد نتائج البحث احلايل يف حتديد الحتياجات التدريبية للم�رضفني الرتبويني,  4 .
الرتبوي يف  الإ�رضاف  برامج  تطوير  النظر يف  عند  املنا�شبة  الإدارية  القرارات  اتخاذ  ويف 
فل�شطني. واخلروج بتو�شيات رمبا ت�شهم يف حت�شني م�شتوى ا�شتخدام امل�رضفني الرتبويني 

لأ�شاليب الإ�رضاف الرتبوي يف ميدان التعليم يف فل�شطني.

حدود الدراسة: 

اأجريت هذه الدرا�صة يف اإطار احلدود االآتية: 
. العامل الزماين: اأُجريت الدرا�شة يف العام الدرا�شي 2005/ 2006. 1

العامل املكاين:. 2 اأُجريت هذه الدرا�شة يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات 
العايل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  تابعة  مديريات  �شت  عددها  والبالغ  فل�شطني,  �شمال 

الفل�شطينية.
العامل الب�رضي:. 3 اأجريت هذه الدرا�شة على عينة من م�رضيف وم�رضفات مديريات 
الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية يف حمافظات �شمال فل�شطني, علمًا باأن عينة الدرا�شة 

هي نف�شها كامل جمتمع الدرا�شة, وذلك يف العام الدرا�شي 2005/ 2006.
اقت�رضت هذه الدرا�شة على الأداة امل�شتخدمة فيها. 4 .

تعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً: 

هي خمتلف الطرائق التقنية التي يعتمدها امل�رضف الرتبوي  االأ�صاليب االإ�رضافية:  ◄
ملواجهة املواقف الرتبوية �شمن برناجمه الإ�رضايف.

هو ال�شخ�ص احلا�شل على �شهادة يف اأحد التخ�ش�شات وتوؤهله  امل�رضف الرتبوي:  ◄
ملمار�شة التعليم والإ�رضاف الرتبوي كمهنة, وم�شوؤوليته الرئي�شة حت�شني املنهاج, والتدري�ص, 
والت�شهيالت الرتبوية, وتطوير التعليم/ وقد مت ُعنّي بوظيفة م�رضف تربوي يف وزارة الرتبية 

والتعليم العايل الفل�شطينية.
املمار�صة: ◄ هي مدى ت�شور امل�رضفني الرتبويني ملمار�شة كل فقرة من فقرات اأداة 

الدرا�شة التي اأعّدها الباحث.
كل  ملمار�شة  الرتبويون  امل�رضفون  يقدرها  التي  الدرجة  هي  املمار�صة: ◄  درجة 
اأ�شلوب من اأ�شاليب الإ�رضاف ال�شبعة التي تناولتها اأداة الدرا�شة التي اأعّدها الباحث )قا�شم, 

. )1992
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اإلطار النظري: 

تزداد اليوم احلاجة اإىل الإ�رضاف الرتبوي بفعل عوامل اقت�شادية و�شيا�شية واجتماعية 
�شائدة, وملا كان الإ�رضاف الرتبوي عملية فنية توؤدي اإىل حت�شني عمليتي التعلم والتعليم 
تزايد  لذلك  متنوعة,  اأ�شاليب  ا�شتخدام  خالل  من  النمو  على  املعلمني  م�شاعدة  طريق  عن 
الهتمام بعملية الإ�رضاف نتيجة لنت�شار التعليم والنمو ال�رضيع يف اأعداد الطالب واملعلمني 
تعدُّ  فلذلك  والأ�شاليب,  الأهداف  الرتبية من حيث  الذي حدث يف  للتغري  نتيجة  واملدار�ص 
ات ال�شعبة, لأنه يتعامل مع الإن�شان الذي  مهمة املعلم اأثناء قيامه بعملية التعليم من املهمَّ
بتدري�شه يف تغري  يقوم  الذي  املنهاج  اأن  اإىل  بالإ�شافة  تختلف ميوله وقدراته ورغباته, 
م�شتمر. ول �شك يف اأن موقفه اأكرث ح�شا�شية ممن يعمل يف اأي جمال اآخر؛ لأنه يف النهاية 
تقع عليه وحده م�شوؤولية تربية الن�شئ وبناء اجليل اجلديد. ولهذا فهو يعمل دائمًا على تنمية 
قدراته بالدرا�شة والإطالع ليظل على �شلة م�شتمرة بكثري من العلوم, ويدفعه ثقل مهمته اإىل 
تلم�ص العّون ممن هم اأكرث منه خربة يف املجال لري�شده ويوجهه وي�رضف عليه ليزداد خربة 
يف مهنة التعليم ويحقق الأهداف املرجوة من العملية التعليمية وهذه هي مهمة الإ�رضاف 

الرتبوي.
حتقق  والتي  للمعلمني,  الداعمة  اخلربة  توفري  الرتبوي  امل�رضف  م�شوؤوليات  ومن 
احتياجاتهم وتنمي امكاناتهم )Hart, 1994( وت�شجيعهم على التجريب ومتابعة امل�شتجدات 

. )Hargreaves, 2003( يف جمالت التخ�ش�ص الأكادميية, واملهنية

أهداف اإلشراف الرتبوي: 

تاأثر حتديد اأهداف الإ�رضاف الرتبوي باختالف تعريفات الرتبويني لالإ�رضاف الرتبوي, 
بتطور الدرا�شات يف جمال الإ�رضاف, فقد حددها بع�صهم يف: 

العمل على حتقيق الأهداف الجتماعية الرتبوية بتوجيه املعلمني. - 

اطالع املعلمني على اجلديد والأف�شل من الطرق الرتبوية يف جمال تخ�ش�شهم. - 

الك�شف عن حاجات املعلمني. - 

م�شاعدة املعلم على الفادة من البيئة املحلية. - 

 ) تن�شيق الربامج التعليمية. )ابوهويدي, 2000, �ص14 -
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اأما )من�صور، 1997( فقد خل�س اأهداف االإ�رضاف الرتبوي لدى عدد من الباحثني باالآتي: 
حت�شني عمليتي التعليم والتعلم. - 

حت�شني بيئة التعليم مما يوؤدي اإىل فعالية التعليم والتعلم واإحداث التغيري. - 

تطوير عمليتي التعليم والتعلم والإفادة من خربات البيئة. - 

تطوير النمو املهني للمعلمني وح�شن ا�شتغالل المكانات املادية والب�رضية. - 

املحا�شبة وو�شع التقارير. - 

حتقيق الأهداف والقيم والدميقراطية وتزويد الت�شهيالت املادية. - 

. ) حت�شني برامج التعليم وحت�شني خربات التعلم عند التالميذ )من�شور, 1997 -

األساليب اإلشرافية: 
نظراً للتطورات الرتبوية, ولتغري مفهوم التعليم والتعلم ووظيفة املدر�شة تبعًا لذلك, 
تلك  مع  التكيف  على  املعلمني  م�شاعدة  يف  الرتبوي  امل�رضف  م�شوؤوليات  ازدادت  فقد 
يعني  وهذا  وتقدميها,  املتطورة  الرتبوية  اخلدمات  اإتقان  على  قدراتهم  وتنمية  التغريات, 
�شريجيوفاين  ويرى   )1998 )اأحمد,  املتغريات  وتلك  تتفق  جديدة  اأ�شاليب  اتباع  �رضورة 
و�شتارت )Sergiovanni & Starratt, 1988( اأن اأف�شل الأ�شاليب هي التي تركز على دمج 
املعلمني يف الأن�شطة الإ�رضافية والعمل معهم يف حل امل�شكالت التعليمية, وذلك لتح�شني 
اأدائهم الذي يتطلب درا�شة حلاجاتهم الوظيفية, مع تقدمي التغذية الراجعة التي ت�شاعدهم 
على النمو املهني, ويرى )اخلطيب واآخرون, 1996( اأن اختيار الأ�شلوب الإ�رضايف املنا�شب 
يعتمد على: املوقف التعليمي, وم�شتوى املعلم وم�شكالته التعليمية, واحتياجات املعلمني 

والطلبة واملدر�شة.
و�شوف نعر�ص ل�شبعة اأ�شاليب اإ�رضافية ي�شتخدمها امل�رضفون الرتبويون, والتي تعدُّ 
من اأهم االأ�صاليب االإ�رضافية وهي: الزيارة ال�شفية, وتبادل الزيارات, وامل�شاغل الرتبوية, 

والدرو�ص النموذجية, والن�رضات الرتبوية, البحث الإجرائي, زيارة املدر�شة.

أوالً- الزيارة الصفية: 

هي اأحد اأ�شاليب الإ�رضاف الرتبوي الفعالة التي متنح امل�رضف الرتبوي الفر�شة لريى 
على الطبيعة �شري عمليتي التعليم والتعلم لريى التحديات التي تواجه املعلمني يف تدري�شهم 
والطالع على الطرق والأ�شاليب امل�شتخدمة يف تعليم التالميذ واكت�شاف املهارات والقدرات 
واملواهب التي يتميز بها املعلمون لال�شتفادة منها وتنمية جوانب الق�شور وحتديد نوعية 
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�ص  1418هـ,  )املنيف,  التعليم  خمرجات  لتح�شني  املعلم  يحتاجـه  الذي  الرتبـوي  العون 
. )19

وتهدف الزيارة ال�صفية اإىل حتقيق االأمور االآتية: 
من  ومتكنهم  وحاجاتهم  التالميذ  لقدرات  الدرا�شية  املواد  مالءمة  مدى  معرفة  - 

ا�شتيعابها.
التالميذ ومدى �شالحيتها  تعليم  امل�شتخدمة يف  والأ�شاليب  الطرق  الطالع على  - 

ومالءمتها ل�شيكولوجية التعليم.
عن  الك�شف  ويف  التعليم,  نتائج  تقومي  يف  امل�شتخدمة  الو�شائل  على  التعرف  - 

�شعوبات التعلم وت�شخي�شها وعالجها.
م�شاعدة املعلمني يف تقومي اأعمالهم ومعرفة نواحي القوة وال�شعف يف تدري�شهم  - 

وحل امل�شكالت اخلا�شة التي يعانون منها ورفع م�شتوى اأدائهم ملهامهم.
اكت�شاف حاجات املعلمني ومميزات كل منهم والقدرات واملواهب التي يتمتع بها  - 

لال�شتفادة منها على اأف�شل وجه )اخلطيب واآخرون, 1407هـ, �ص 133- 234( .

ثانياً- تبادل الزيارات: 

تبادل  طريق  عن  املهني  ومنوهم  خرباتهم  لزيادة  املعلمون  ي�شتخدمه  اأ�شلوب  هو 
تلك اخلربات يف جو من الثقة والحرتام املتبادلني, ومن خالل التخطيط امل�شرتك وتنظيم 
الزيارات ال�شفية املتبادلة بني املعلمني, حيث يالحظ اأحد املعلمني زميله اأثناء التدري�ص 
معارفهم  لتح�شني  تعاونية  ب�شورة  معًا  يعملون  فاملعلمون  له.  امل�شاعدة  تقدمي  بهدف 
اإ�شدار  اإىل  يهدف  ل  م�شتمرة, ومن خ�شائ�شه:  ب�شورة  التعليمية  واجتاهاتهم  ومهاراتهم 
بناًء  اأهدافه  يحدد  الذي  وهو  وباختياره  املعلم  حاجة  على  بناًء  ويتم  تقوميية,  اأحكام 
الإ�رضافية  ال�شفية  الزيارة  اأ�ش�ص  فيه  ويتبع  نتائجه,  ب�رضعة  ويتميز  احلاجات,  تلك  على 
الثقة والحرتام  اأثناء احل�شة, ويلزمه توفري  التدخل  من اجتماع قبلي واآخر بعدي, وعدم 
العالقات املهنية بني  اإىل تنمية  الأ�شلوب  ا�شتخدام هذا  وال�شعور بالأمن واحلرية, ويوؤدي 
امل�شكالت  بع�ص  وامل�شاعدة يف حل  املعلمني وخرباتهم,  ا�شتثمار طاقات  واإىل  املعلمني, 
الناجحة, وي�شاعد  التجارب واخلربات  الفر�شة للتجريب والإبداع ونقل  التعليمية, واإتاحة 
وفيفر   ,1992 )حمدان,  الطلبة  تعلم  يف  التكامل  وحتقيق  املباحث  بني  الربط  يف  املعلم 
 )Colleman, 1986( وقد اأثبتت درا�شة كوليمان )ودنالب, 1993, و�شبح, 2005, �ص 38

الأثر اليجابي لهذا الأ�شلوب الإ�رضايف.
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ثالثاً- املشغل الرتبوي: 

لدرا�شة  املعلمني  من  عدد  ي�شم  بحيث  الرتبوي  امل�رضف  له  يخطط  تربوي  لقاء  هو 
ومناق�شة اأ�شلوب حل م�شكلة ما تواجه املعلمني يف عملهم مثل �شعوبة در�ص على الطالب, اأو 
عدم توافر و�شائل تنفيذ در�ص ونحو ذلك, وفيها يق�شم املعلمون اإىل جمموعات, كل جمموعة 
)�شاعة  املحدد  الوقت  ح�شب  لتناق�شه  عليه  جتتمع  امل�شكلة  جوانب  من  بجانب  تتخ�ش�ص 
...ح�شب املو�شوع والوقت املتاح( ومن ثم تخرج املجموعة  اأو يومني  اأو يوم  اأو �شاعتني 
امل�شرتكني كافة  املعلمني وامل�رضفني  اجتماع ي�شم  بعد يف  فيما  بورقة م�شرتكة تعر�ص 
الور�شة ملناق�شتها والتفاق على تو�شيات معينة ب�شاأنها, ويتم ذلك مع كل جمموعة  يف 
لتنتهي الور�شة بتقرير نهائي يت�شمن التو�شيات واملقرتحات حول مو�شوع الور�شة لتعمم 
يف امليدان الرتبوي لال�شتفادة منها ولتنفيذ ما جاء فيها )النرتنت, 2007( . ويتم ذلك 

من خالل: 
التعليمية,  ومواده  وزمانه,  ومكانه,  امل�شغل,  ملو�شوع  اجليد  التعاوين  التخطيط  - 

واأن�شطته, واأهدافه, والتجهيزات الالزمة لإجناحه. 
املعلمني  حاجات  تلبي  امل�شغل  يف  ملعاجلتها  مو�شوعات  اختيار  على  احلر�ص  - 

وامليدان. 
واإتاحة  البحث,  مو�شوع  هي  التي  امل�شكلة  باأهمية  واإقناعهم  املعلمني  تهيئة  - 

الفر�شة لهم للم�شاركة الفعلية يف اأن�شطة امل�شغل. 
جمموعة  لكل  ومقرر  رئي�ص  واختيار  �شغرية,  جمموعات  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم  - 

يتوىل عر�ص ما تو�شلت اإليه جمموعته بعد كل ن�شاط. 
األ يزيد عدد كل جمموعة عن �شتة معلمني, واأل يزيد عدد املجموعات عن خم�ص  - 

جمموعات. 
تربوية  م�شاغل  لبناء  التخطيط  يف  نتائجه  وا�شتثمار  ومتابعته  امل�شغل  تقومي  - 

جديدة. )النرتنت, 2007( .

رابعاً- الدروس النموذجية: 

من  عدد  وبح�شور  ال�شف  داخل  متميز  معلم  اأو  امل�رضف  به  يقوم  عملي  ن�شاط  هي 
املعلمني لعر�ص طريقة تدري�ص فعالة, اأو اأي مهارة من املهارات التي يرغب امل�رضف يف 
اقناع املعلمني بفاعليتها, واأهمية ا�شتخدامها بطريقة علمية حم�شو�شة )النرتنت, 2007(.
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قد يتخوف بع�ص املعلمني من جتربة الأفكار التي يطرحها امل�رضف الرتبوي ميدانيًا 
ويعتربها جمرد  اأ�شاًل,  الأفكار  تطبيق  اإمكانية  بع�شهم يف  يت�شكك  وقد  ال�شف,  غرفة  يف 
اأمام املدر�شني دلياًل  الدر�ص النموذجي على جمموعة من الطلبة  طروحات نظرية, فياأتي 
عمليًا على اإمكانية ترجمة الفكر اإىل واقع ملمو�ص. وتتلو الدر�ص النموذجي بطبيعة احلال 
مناق�شات تعزز القناعة يف ا�شتخدام الأ�شلوب املتبع فيه وال�شرتاتيجيات التي اعتمد عليها 

)زياد, 2007, النرتنت( . وتهدف اإىل: 
التي  والأ�شاليب  الأفكار  تطبيق  اإمكانية  على  الدليل  النموذجية  الدرو�ص  تعطي  - 

يتحدث عنها امل�رضف.
يف  واإمكانياته  التطبيق  عملية  تعرت�ص  التي  وال�شعوبات  الأفكار  مناق�شة  تتيح  - 

خمتلف الظروف.
تزيد من ثقة املعلم بنف�شه. - 

اكت�شاب املعلمني مهارة ا�شتخدام اأ�شاليب مبتكرة مما ي�شاعد بالتايل على تطوير  - 
وحت�شني اأدائهم.

يف  واإمكانياته  التطبيق  عملية  تعرت�ص  التي  وال�شعوبات  الأفكار  مناق�شة  تتيح  - 
خمتلف الظروف.

توثيق ال�شلة بني املعلمني وامل�رضفني من خالل التعاون امل�شرتك بني التخطيط  - 
والتنفيذ والتقومي, مما يتيح الفر�شة للتوا�شل الإيجابي بني امل�رضف واملعلمني.

يف  تطبيقها  واإمكانية  اأفكاره  فعالية  لختيار  الرتبوي  للم�رضف  الفر�شة  اإتاحة  - 
الظروف املتاحة )عطوي, 2001, �ص 288- 289( .

خطوات اإجراء الدر�س النموذجي: 
املعلمني  والو�شائل وقناعة  الأهداف  النموذجي من حيث  للدر�ص  التخطيط اجليد  ♦ 

باأهمية الدر�ص.
على  الدرو�ص  تفر�ص  ل  واأن  ووا�شحة,  حمددة  فكرة  لتو�شيح  الدر�ص  ينظم  اأن  ♦ 

املعلمني فر�شًا, بل يجب اإقناعهم ب�رضورة هذا الدر�ص.
امل�شاركة املبا�رضة للم�رضف يف مراحل الأعداد والتنفيذ والتخطيط. ♦ 

اختيار معلم كفء لديه اخلربة والتزان اخللقي وامل�شلكي ولديه القدرة على اإعداد  ♦ 
الدرو�ص النموذجية وتقدميها بح�شور زمالئه.
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حتديد هدف ومو�شوع الدر�ص واإعداده اإعداداً جيداً ومناق�شته مع امل�رضف الرتبوي  ♦ 
اأو مع زمالئه قبل تقدميه, حتى يتم اإجراء التعديل اأو الإ�شافة املنا�شبة اإذا لزم الأمر.

للدر�ص. وهذا يتطلب  الدر�ص توزع على املعلمني امل�شاهدين  اإعداد بطاقة لتقومي  ♦ 
الدر�ص  يف  املطروحة  الأفكار  مناق�شة  لي�شتطيع  للزيارة  نف�شه  اإعداد  امل�شاهد  املعلم  من 

بفعالية.
املعلمون  فيها  ي�شرتك  املطروح  املو�شوع  حول  مناق�شة  الدر�ص  نهاية  يعقب  اأن  ♦ 

وامل�رضف الرتبوي ومدير املدر�شة.
اخلروج بخال�شة كتابية بعد املناق�شة جتمع الإيجابيات وال�شلبيات والتو�شيات التي  ♦ 
ُطرحت والتو�شل اإليها بحيث ميكن كتابتها وتوزيعها على املعلمني مبا ي�شمن ا�شتفادتهم.

 

 )املنيف , 1418هـ , �ص 231( 

خامساً- النشرات الرتبوية: 

هي و�شيلة ات�شال بني امل�رضف الرتبوي واملعلمني, ي�شتطيع امل�رضف من خاللها اأن 
اإىل املعلمني بع�ص خرباته وقراءاته ومقرتحاته وم�شاهداته بقدر معقول من اجلهد  ينقل 
والوقت, وهي من الأ�شاليب الناجحة اإذا اأعدت بعناية, ونظمت تنظيمًا جيداً, وخرجت عن 

جمرد التعليمات, وخلت من �شيغة الأوامر. 
وال بد من مراعاة االأمور االآتية عند اإعداد الن�رضات الرتبوية: 

دقيقة  تت�شمن حقائق ومعلومات  واأن  وا�شحة,  �شهلة  لغة  ذات  تكون ق�شرية  اأن  - 
وحديثة. 

لدى  مهمة  حاجة  املو�شوع  هذا  يلبي  واأن  اأمكن,  ما  واحدا  مو�شوعا  تتناول  اأن  - 
املعلمني. 

واقع  من  اأمثلة  على  وم�شتملة  التنظري,  يف  الإغراق  عن  بعيدة  عملية  تكون  اأن  - 
املعلمني وخرباتهم وظروفهم. 

اأن يتنا�شب توقيت اإر�شالها مع ظروف املعلمني املدر�شية واخلا�شة, حتى يت�شنى  - 
لهم قراءتها وا�شتيعابها. 

. ) اأن توؤثر يف تغيري �شلوك املعلمني وممار�شاته العملية )النرتنت, 2007 -

سادساً- البحث اإلجرائي: 

اليومية  واحلياة  العمل  امل�شتخدمة يف جمال  والطرق  للعمليات  العلمية  الدرا�شة  انه 
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لزيادة فاعلية هذه الطرق, واكت�شاف طرائق جديدة اأكرث مالءمة )عبيدات واآخرون, 1984, 
�ص 281- 282( .

ُيعّد البحث الإجرائي نوعًا من الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها �شخ�ص يواجه م�شكالت 
معينة يف ميدان عمله اأو حياته العملية وي�شع خطة حلل هذه امل�شكالت, فهو اأ�شلوب بحث 
يعتمد على م�شكالت مبا�رضة تواجه الباحث لإيجاد حلول لهذه امل�شكالت, وتطوير مهارات 
وطرائق جديدة حلل امل�شكالت التي تتعلق مبا�رضة بغرفة ال�شف يف املدار�ص اأو الأو�شاع 

الفعلية احلقيقية.

اخلصائص واملميزات: 

احلياة,  يف  حقيقي  بو�شع  مبا�رضة  ويتعلق  عملي  باأنه  الإجرائي  البحث  يتميز  - 

اأ�شخا�ص يرتبط بهم  اأو  اأو هيئة تدري�شية,  الدرا�شة من طالب �شف معني  ويتكون جمتمع 
الباحث مبا�رضة.

يقدم مناذج واأمناط منظمة حلل امل�شكالت, واإحداث التطورات يف ميدان الرتبية  - 

اأن  كما  جمزءاً,  يكون  والذي  والأحا�شي�ص  امل�شاعر  على  املعتمد  املنهج  على  تتفوق  التي 
البحث الإجرائي يتميز بالعتماد على التجربة العلمية لأنه مبني على املالحظة والختبار 
حياتهم  على  اعتماداً  النا�ص  اآراء  اأو  اللجان  درا�شات  اإىل  يلجاأ  ول  ال�شلوكية,  والبيانات 

ال�شابقة.
التجربة  فرتة  خالل  تغيري  باإحداث  ي�شمح  كما  باملرونة,  الإجرائي  البحث  يتميز  - 

وقت  الطبيعة  على  ميدانية  جتارب  واإجراء  اجلديدة  الفعل  ردود  على  احل�شول  بهدف 
حدوثها.

الدقة  ينق�شه  فاإنه  منظمًا,  يكون  اأن  يحاول  الإجرائي  البحث  اأن  من  الرغم  على  - 

حمدودة  وعينته  حملي  هدفه  اأن  كما  واخلارجي,  الداخلي  �شدقه  �شعف  ب�شبب  العلمية 
ولي�شت متثيلية, بالإ�شافة اإىل �شعف ال�شبط للمتغريات امل�شتقلة, ولهذا فان نتائجه رغم 
اأنها مفيدة داخل نطاق الأبعاد العملية للحالة, فاإنها تبقى حمدودة وي�شعب تعميمها على 
حالت اأخرى؛ لأنها تعالج م�شكلة معينة اأو موقفًا معينًا )�شليمان وحمفوظ, 2001, �ص 

. )54

خطوات البحث: 

لبع�ص هذه اخلطوات  لكن  نف�شها لأي بحث,  العامة  الإجرائي باخلطوات  البحث  مير 
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خ�شو�شية معينة يف هذا املجال, وهذه اخلطوات هي: 
�شياغة امل�شكلة اأو حتديد الهدف. ما املجال الذي يتطلب حت�شينًا اأو تطويراً كمهارة  ♦ 

اأو حل جديد؟ 
مراجعة الأدبيات ملعرفة فيما اإذا واجه اآخرون م�شكالت م�شابهة اأو حققوا اأهدافًا  ♦ 

ذات عالقة بتلك امل�شكالت.
وحمددة,  وا�شحة  بعبارات  للبحث  مناهج  اأو  لالختبار  قابلة  فر�شيات  �شياغة  ♦ 

وبلغة علمية.
التي  اخلا�شة  الأ�شياء  ما  به.  املحيطة  الظروف  وحتديد  البحث  اإجراءات  تنظيم  ♦ 

�شيقوم بها الباحث يف حماولة لتحقيق اأهدافه؟ 
و�شع معيار للتقومي واأدوات القيا�ص, وو�شائل اأخرى للح�شول على التغذية الراجعة  ♦ 

املفيدة.
 ) حتليل البيانات وتقومي النتائج. )اخلطيب واآخرون, 1985, �ص 78- 80 ♦

مراكزهم  يف  مدربون  اأو  املدر�شية,  �شفوفهم  يف  معلمون  الإجرائي  بالبحث  ويقوم 
املرتبطني بهم, كل  املعلمني  بالتعاون مع  اأو م�رضفون  اأو مديرون يف مدار�شهم,  املهنية 
ذلك من اأجل حت�شني ممار�شاتهم يف ميادين عملهم, اأو لزيادة فهم هذه امليادين وتطويرها 
يف حدود الإمكانات املتاحة, وقد ل يتوافر بال�رضورة لهوؤلء الأفراد الوقت واخلربة الفنية 

والإمكانات العملية الالزمة للباحثني املتخ�ش�شني )عودة وملكاوي, 1992, �ص 98( .

سابعاً- زيارة املدرسة: 

م�شكالتها  وتعرف  املدار�ص,  على  لالإ�رضاف  امل�شتخدمة  الأ�شاليب  اإحدى  هي 
اإن  الفنية  الرتبوي والجتماعي, ومن ثم تقدمي امل�شورة  واأن�شطتها وواقعها  واحتياجاتها 
وجدت لهيئة املدر�شة, والرفع للجهات امل�شوؤولة عن ما يلزم رفعه لتح�شني العمل الرتبوي 

فيها.
وتهدف اإىل االآتي: 

اإ�شهام املدر�شة يف خدمة املجتمع املحلي ورفع م�شتواه. - 

تاأثري املدر�شة يف حت�شني ظروف التالميذ وتغيري تفكريهم و�شلوكهم مبا يتالءم  - 
والأهداف الرتبوية.

م�شاركة التالميذ يف الن�شاطات والفعاليات الثقافية والريا�شية. - 
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توزيع اجلدول املدر�شي ومدى مراعاته لالأ�شول الفنية والأهداف الرتبوية. - 

مدى دقة ال�شجالت وامللفات املدر�شية وتنظيمها والعناية بها. - 

وكفاءتهم  وميولهم  امكانياتهم  مع  يتوافق  مبا  املعلمني  على  ال�شفوف  توزيع  - 
العلمية.

معاجلة امل�شكالت املدر�شية امللحة اخلا�شة باملدر�شة واملعلمني والتالميذ. - 

دللتها( . الختبارات املدر�شية )طبيعتها – اأ�شئلتها – تدوين درجاتها –  -
وتتم من خالل: 

خطة مرنة ومنتظمة. - 

اأن يحدد الهدف اأو الأهداف من الزيارة يف �شوء ظروف كل مدر�شة. - 

اأن يتفق مع الإدارة التعليمية واإدارة املدر�شة على موعد الزيارة وهدفها. - 

اأن يح�شل على معلومات كافية عن معلمي املدر�شة بهدف توجيه الهتمام نحو  - 
من هو اأحوج اإليه من املعلمني )النرتنت, 2007( 

اإ�رضافية معا�رضة, وجود العديد منها,  ال�شابق لالأمناط واأ�شاليب  يت�شح من العر�ص 
الإ�رضاف  نحو  املعلمني  اجتاهات  حت�شني  يف  فائدتها  الدرا�شات  من  العديد  اأثبتت  والتي 

الرتبوي, ويف حت�شني اأدائهم ال�شفي والتعليمي.
فلزامًا على امل�رضف الرتبوي الكفي واملتجدد اأن ميتلك خمزونًا من اأ�شاليب الإ�رضاف 
وعدم  الإ�رضافية,  اأ�شاليبه  من  لينوع  اأمامه  يفتح  الذي  الأمر  واأنواعه,  وطرائقه  الرتبوي 
القت�شار على الزيارة ال�شفية التي ل ميكن ال�شتغناء عنها, فعليه اأن يختار من بني هذه 
الأ�شاليب والأمناط ما ينا�شب املعلمني الذين يوجههم وي�رضف عليهم على اختالفهم, ويلبي 

الفروق الفردية يف التلقي وال�شتجابة.

الدراسات السابقة: 

الدراسات العربية: 

اأجرى الهزامية )1990( درا�شة بعنوان: ر�شا املعلمني عن املمار�شات الإ�رضافية يف 
مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة اربد. وهدفت الدرا�شة اإىل معرفة م�شتوى ر�شا املعلمني 
عن املمار�شات الإ�رضافية للم�رضفني الرتبويني, ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث 
ال�شتبانة.  الدرا�شة  امل�شتخدمة يف  الأداة  وكانت  )458( معلمًا ومعلمة,  تكونت من  عينة 
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واأظهرت نتائج الدرا�شة: اأن اأعلى درجات ر�شا املعلمني كانت يف جمال الزيارة ال�شفية.
الفعلية  الإ�رضافية  املمار�شات  بني  العالقة  بعنوان:  درا�شة   )1993( �صالح  اأجرى 
الكربى  مديرية عمان  معلمي  لدى  املف�شلة  الإ�رضافية  واملمار�شات  الرتبويني,  للم�رضفني 
للم�رضفني  الفعلية  الإ�رضافية  املمار�شات  بني  العالقة  بيان  اإىل  الدرا�شة  وهدفت  الأوىل. 
الرتبويني واملمار�شات املف�شلة لدى املعلمني, ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث 
ا�شتبانة ت�شمنت )67( ممار�شة اإ�رضافية موزعة على ثمانية جمالت اإ�رضافية. وبعد حتليل 
يراها  الرتبويني كما  للم�رضفني  الفعلية  الإ�رضافية  املمار�شة  اأن درجة  اإىل  النتائج تو�شل 
املعلمون كانت غري مقبولة يف �شتة جمالت. ومقبولة فقط يف جمالني هما: اإدارة ال�شفوف 

والختبارات.
اأجرى ح�صن )1995( درا�شة بعنوان: دور امل�رضف الرتبوي يف حت�شني النمو املهني 
امل�رضف  اإىل دور  التعرف  الدرا�شة  الأردن. وهدفت  الغوث يف  للمعلمني يف مدار�ص وكالة 
اإىل درجة  والتعرف  املعلمني,  للمعلمني من وجهة نظر  املهني  النمو  الرتبوي يف حت�شني 
ولتحقيق  للمعلم.  واملوؤهل  واخلربة  اجلن�ص  ملتغري  تبعًا  لدوره  الرتبوي  امل�رضف  ممار�شة 
�شبعة  على  موزعة  فقرة   )50( على  ا�شتملت  ا�شتبانة  الباحث  ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف 
جمالت. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة: ان م�شتوى ممار�شة امل�رضف الرتبوي لدوره يف حت�شني 
النمو املهني للمعلمني على جمالت ال�شتبانة ال�شبعة, يقل عن املتوقع منه, كما اأظهرت 
الدرا�شة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( تعزى جلن�ص 
املعلم اأو خربته اأو موؤهله. وعزا الباحث ذلك اإىل اأن امل�رضفني ميار�شون املمار�شات نف�شها 

مع جميع املعلمني واملعلمات.
وقد اأو�شى الباحث: ب�رضورة قيام امل�رضفني الرتبويني بتنويع اأ�شاليبهم الإ�رضافية, 

وتزويد املعلمني مبا ي�شتجد من معلومات حول مو�شوعات تخ�ش�شهم.
وجهة  من  الرتبوي  التوجيه  برنامج  تقومي  بعنوان:  درا�شة   )1996( برقعان  اأجرى 
نظر املعلمني يف اجلمهورية اليمنية. وهدفت الدرا�شة اإىل تقومي برنامج التوجيه الرتبوي 
من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية باأمانة العا�شمة �شنعاء, عن طريق حتديد درجة 

ممار�شة املوجهني الرتبويني ملعايري برنامج التوجيه.
ومعلمة,  معلمًا   )198( من  تكونت  عينة  الباحث  ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق 
وكانت الأداة امل�شتخدمة يف الدرا�شة ال�شتبانة. واأظهرت نتائج الدرا�شة: اأن درجة ممار�شة 
كما  الأربع,  وجمالتها  ككل,  الأداة  جممل  على  املقبول  امل�شتوى  دون  كانت  املوجهني 

اأظهرت الدرا�شة عدم وجود فروق دالة اح�شائيًا تعزى جلن�ص املعلم وخلربته.
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يت�شورها  كما  الإ�رضافية  ات  املهمَّ اأهمية  بعنوان:  درا�شة   )1997( من�صور  اأجرى 
امل�رضفون الرتبويون يف ال�شفة الغربية ودرجة ممار�شتهم لها. وهدفت الدرا�شة اإىل حتديد 
ات الإ�رضافية ودرجة ممار�شتهم لها, وبيان اأثر  ت�شورات امل�رضفني الرتبويني لأهمية املهمَّ
ات  ال�شلطة امل�رضفة على التعليم, وجن�ص امل�رضف وخربته وموؤهله على تقدير اأهمية املهمَّ
ا�شتملت على )77( مهمة  ا�شتبانة  الباحث  ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  وممار�شتها, ولتحقيق 
اإ�رضافية موزعة على )7( جمالت هي: املناهج, والعالقات الجتماعية, والتقومي, والتعليم 
والنمو املهني, والتخطيط والإدارة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن هناك فروقًا دالة اإح�شائيًا 
كما  الأهمية,  ول�شالح  لها  ممار�شتهم  ودرجة  مهماتهم  لأهمية  امل�رضفني  ت�شورات  بني 
اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني ت�شورات امل�رضفني لدرجة ممار�شتهم ملهماتهم 

الإ�رضافية تعزى ملتغريات اخلربة, واملوؤهل العلمي.
اأجرى الوادي )1998( درا�شة بعنوان: واقع املمار�شات الإ�رضافية الفنية ملدير املدر�شة, 
وهدفت الدرا�شة اإىل تطوير قائمة تربوية ميكن الرجوع اإليها عند اختيار امل�رضف الرتبوي, 
ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة ا�شتملت على )207( فقرات, �شملت )22( 
معياراً, واأظهرت نتائج الدرا�شة, اأن من اأهم املعايري الواجب توافرها عند اختيار امل�رضف 
الرتبوي, ال�شمات ال�شخ�شية له, وقدرته على حتقيق ذاته بكفاءة وفعالية, والإعداد املهني 
املنا�شب, وقدرته على حل امل�شكالت و�شنع القرارات. كما اأظهرت الدرا�شة اأن هناك فروقًا 
ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( يف املعايري الواجب مراعاتها لختيار 
امل�رضف الرتبوي يف فل�شطني تعزى ملتغري اخلربة ول�شالح اخلربة الطويلة, وكذلك وجود 

فروق تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
اأجرى مطر )1999( درا�شة بعنوان: واقع املمار�شات الإ�رضافية الفنية ملدير املدر�شة, 
وهدفت اإىل معرفة واقع املمار�شات الإ�رضافية الفنية ملديري مدار�ص اخلليل التابعة لوكالة 
الباحث  ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  ال�شف.  ومعلمو  املديرون,  يراها  كما  الغوث 
اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  �شبعة جمالت,  ا�شتملت على )55( فقرة موزعة على  ا�شتبانة 
املديرين ميار�شون مهماتهم الإ�رضافية بدرجة متو�شطة يف �شتة جمالت وبدرجة عالية يف 

جمال واحد فقط من وجهة نظر املعلمني.
اأجرى زامل )2000( درا�شة بعنوان: تقومي نظام الإ�رضاف الرتبوي للمرحلة الأ�شا�شية 
املديرين  نظر  وجهة  من  الغربية  ال�شفة  حمافظات  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف 

وامل�رضفني الرتبويني.
هدفت الدرا�شة التعرف اإىل واقع نظام الإ�رضاف الرتبوي للمرحلة الأ�شا�شية يف مدار�ص 
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اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت  كما  الغربية,  ال�شفة  حمافظات  يف  الدولية  الغوث  وكالة 
دور متغريات اجلن�ص واملوؤهل العلمي وطبيعة العمل و�شنوات اخلربة داخل الوظيفة. ويف 
�شوء النتائج التي تو�شل اإليها الباحث اأو�شى ب�رضورة تنويع الأ�شاليب الإ�رضافية وعدم 
اقت�شارها على الزيارة ال�شفية ب�شكل اأ�شا�شي, واأن يكون تنوع هذه الأ�شاليب ح�شب طبيعة 

الأهداف املراد حتقيقها.
الرتبويني  امل�رضفني  ممار�شة  درجة  بعنوان:  درا�شة   )2000( هويدي  اأبو  اأجرى 
لكفاياتهم الإ�رضافية من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية يف ال�شفة الغربية, وهدفت 
الدرا�شة اإىل حتديد درجة ممار�شة امل�رضفني الرتبويني لكفاياتهم الإ�رضافية من وجهة نظر 
املعلمني, وبيان اأثر اجلن�ص واخلربة واملوؤهل العلمي واملنطقة التعليمية يف تقدير املعلمني 
لدرجة ممار�شة امل�رضفني الرتبويني لكفاياتهم الإ�رضافية, وتكونت عينة الدرا�شة من )192( 
اأعّد  الدرا�شة  اأهداف  حتقيق  اأجل  ومن  الطبقية,  الع�شوائية  العينة  بطريقة  اختريوا  معلمًا, 
نتائج  اأظهرت  وقد  اإ�رضافية.  )9( جمالت  كفاية موزعة على   )70( ا�شتبانة من  الباحث 

الدرا�صة ما ياأتي: 
اأن درجة ممار�شة امل�رضفني الرتبويني لكفاياتهم الإ�رضافية على جممل الأداة كانت  - 
بدرجة قليلة, فهم ميار�شون )8( كفايات بدرجة متو�شطة فقط, بينما ميار�شون )62( كفاية 
بدرجة قليلة. وبالن�شبة للمجالت فهم ميار�شون جماًل واحداً بدرجة متو�شطة وميار�شون 
املجالت  جممل  ملمار�شة  الكلية  الدرجة  كانت  وكذلك  قليلة,  بدرجة  الباقية  املجالت 

قليلة.
امل�رضفني  ممار�شة  يف   - )α = 0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  فروق  توجد  ل 
اأو على  الدرا�شة م�شتقلة,  التعليمية على جمالت  اأو خربته  لكفاياتهم تعزى جلن�ص املعلم 

جممل الأداة.
ل توجد فروق دالة على جممل الأداة تعزى ملوؤهل املعلم, لكن توجد فروق دالة  - 
اإح�شائيًا على جمال الختبارات املدر�شية تعزى خلربة املعلم ل�شالح بكالوريو�ص فاأعلى.

توجد  لكن  التعليمية,  للمنطقة  تعزى  الأداة  جممل  على  اإح�شائية  دللة  توجد  ل  - 
فروق دالة على جمال العالقات الإن�شانية ل�شالح منطقة القد�ص/ اأريحا.

اأجرى الغنيمني )2004( درا�شة بعنوان: درجة فاعلية امل�رضف الرتبوي يف حت�شني 
الأداء التعليمي ملعلمي املدار�ص الثانوية احلكومية يف حمافظات اجلنوب يف الأردن, كما 
يدركها املعلمون اأنف�شهم. وهدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل دور امل�رضف يف حت�شني الأداء 
التعليمي ملعلمي املدار�ص الثانوية, وتكونت عينة الدرا�شة من )384( معلمًا ومعلمة, وكانت 
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الأداة امل�شتخدمة يف الدرا�شة ال�شتبانة التي ا�شتملت على �شبعني فقرة موزعة على ثمانية 
جمالت, واأظهرت نتائج الدرا�شة: اأن فاعلية امل�رضف الرتبوي يف حت�شني الأداء التعليمي 
املعلمون منخف�شة وغري مر�شية, وبلغت درجة ر�شاهم )2.9( من  يراها  للمعلمني, كما 

اأ�شل )5( .
اأجرى �صبح )2005( درا�شة بعنوان: تقومي التخطيط لالإ�رضاف الرتبوي لدى امل�رضفني 
الرتبويني كما يراها مديرو املدار�ص الثانوية ومعلموها يف حمافظات �شمال فل�شطني. وهدفت 
الدرا�شة التعرف اإىل درجة تقومي التخطيط لالإ�رضاف الرتبوي لدى امل�رضفني الرتبويني كما 
اأهداف  الثانوية ومعلموها يف حمافظات �شمال فل�شطني. ولتحقيق  يراها مديرو املدار�ص 
الدرا�شة ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة, كما اأظهرت الدرا�شة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( يف درجة تقومي التخطيط لالإ�رضاف الرتبوي لدى امل�رضفني 
الرتبويني كما يراها مديرو املدار�ص الثانوية ومعلموها يف حمافظات �شمال فل�شطني تعزى 

ملتغريات امل�شمى الوظيفي, واجلن�ص, والإقامة, واملوؤهل العلمي, واخلربة, والتخ�ش�ص.

الدراسات األجنبية: 

اأجرى )القارتني( )Elgarten, 1991( درا�شة هدفت اإىل املوازنة بني عمليات الإ�رضاف 
اإ�رضافية جتريبية  التقليدية املت�شمنة للزيارات ال�شفية وموؤمتر ما بعد الزيارة, وعمليات 
التي  نف�شها  احل�شة  بتدري�ص  امل�رضف  قيام  يف  يتمثل  جتريبي  عن�رض  اإدخال  على  تقوم 
املالحظات,  وتدوين  امل�رضف  مب�شاهدة  املعلم  يقوم  حني  يف  املعلم,  ودر�شها  �شاهدها 
ملادة  ومعلمة  معلمًا   )48( من  تكونت  عينة  الباحث  ا�شتخدم  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق 
الريا�شيات, واأظهرت نتائج الدرا�شة: اأن املعلمني يف النموذج التجريبي )النمذجة( اأظهروا 
فعالية  اإىل  ي�شري  مما  الرتبوي,  امل�رضف  من  النموذجي  الدر�ص  �شاهدوا  عندما  اأكرث  تغرياً 

النمذجة يف تغيري �شلوك املعلمني ال�شفي وحت�شني اأدائهم.
اأجرى كيلي )Kelly, 1992( درا�شة بعنوان: اأ�شاليب الإ�رضاف الرتبوي ملديري املدار�ص. 
تراعي  اإ�رضافية متنوعة  اأ�شاليب  اختاروا  قد  املديرون  اإذا كان  تبيان  اإىل  الدرا�شة  وهدفت 
اختريوا ع�شوائيًا,  الدرا�شة من )122( مديراً  املعلمني. وتكونت عينة  الفردية بني  الفروق 
اأن ن�شبة )%99(  الدرا�شة  الدرا�شة ال�شتبانة. واأظهرت نتائج  الأداة امل�شتخدمة يف  وكانت 

من املديرين كان يجب عليهم زيادة ح�شيلتهم من الأ�شاليب الإ�رضافية.
اأجرى اأورم�صتون واآخرون )Ormston & et, al, 1995( درا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل 
مدى م�شاعدة عملية الإ�رضاف يف تطوير املعلم, كما هدفت اإىل التحري عن اإدراك املعلمني 
وا�شتجاباتهم وردود فعلهم نحو الإ�رضاف, ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث عينة 
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تكونت من )800( معلم يعملون يف )35( مدر�شة ثانوية ومتو�شطة, وكانت الأداة امل�شتخدمة 
يف الدرا�شة ال�شتبانة. واأظهرت نتائج الدرا�صة: 

اأن معظم املعلمني ل يتلقون تغذية راجعة عن الزيارات ال�شفية التي يقوم بها امل�رضفون 
الرتبويون, وان ح�شل اأن قدمت لهم التغذية الراجعة, فاإنها عند كثري من املعلمني �شعيفة 

ول ي�شتفاد منها.

تعقيب على الدراسات السابقة: 

اأنها توؤكد جميعًا  ا�شتعرا�ص ما �شبق من درا�شات واأبحاث يتبني للباحث  من خالل 
التي  ال�شعوبات  تذليل  مع  الرتبوي,  امل�رضف  به  يقوم  الذي  الإ�رضايف  الدور  اأهمية  على 
تواجهه للقيام بهذا الدور, كما ت�شري هذه الدرا�شات اإىل اأهمية النمط الإ�رضايف الذي ميار�شه 
والذي  املهني,  املعلمني  م�شتوى  حت�شني  يف  مبا�رضة  عالقة  من  له  ملا  الرتبوي  امل�رضف 
نتائج  اأ�شارت  وكذلك  عام.  ب�شكل  الرتبوية  والعملية  الطلبة  حت�شيل  على  اإيجابًا  ينعك�ص 
الدرا�شات اإىل ايجابية الإ�رضاف الرتبوي يف زيادة انتماء املعلمني ملهنة التدري�ص وتقبلهم 

لها, وتعديل �شلوك املعلمني واملتعلمني جتاه العملية التعليمية.
الرتبوي  امل�رضف  اأداء  حت�شني  يف  التدريب  اأهمية  اإىل  الدرا�شات  نتائج  اأ�شارت  كما 
برامج  ا�شتمرارية  مبداأ  على  الرتكيز  يف  م�شتمرة  دعوات  هناك  واأن  الإ�رضايف,  املجال  يف 
من  لها  ملا  عليها  واحلر�ص  الرتبوي,  الإ�رضاف  على  املهني  الرتبويني  امل�رضفني  تدريب 
الإ�رضافية  املمار�شات  واقع  بني  طردية  عالقة  هناك  اأن  الدرا�شات  اأكدت  واأخرياً  اأهمية, 
للم�رضف, وبني م�شتوى تاأهيله الرتبوي ملا يف ذلك من اأهمية للو�شول بالعملية الرتبوية 
اإىل خمرجات تعليمية جيدة ت�شب مبا�رضة يف م�شلحة امل�رضف ب�شفته قائداً تربويًا مما 

ينعك�ص اإيجابًا على عمل املعلم والطالب.
وا�شتفاد الباحث من الدرا�شات ال�شابقة يف بناء اأداة الدرا�شة, وت�شميم الدرا�شة وو�شع 
الدرا�شات  الدرا�شة احلالية عن  فر�شياتها, ومناق�شة نتائجها, وحتديد م�شكلتها. واختلفت 
اأ�شاليب  ال�شابقة ب�شكل مبا�رض, وهو  الدرا�شات  باأنها تناولت مو�شوع مل تتناوله  ال�شابقة 
الإ�رضاف الرتبوي, ولو اأن بع�ص الدرا�شات ال�شابقة تناولت بع�ص املتغريات التي تناولتها 

الدرا�شة احلالية مثل: اجلن�ص, واملوؤهل العلمي.

طريقة الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي امل�شحي نظراً ملالءمته لأغرا�ص الدرا�شة.
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جمتمع الدراسة: 
الرتبية  مديريات  يف  الرتبويني  وامل�رضفات  امل�رضفني  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
والتعليم يف حمافظات �شمال فل�شطني وبلغ عدد هذه املديريات �شتة, واجلدول )1( يبني 

و�شف جمتمع الدرا�شة تبعًا ملتغرياتها امل�شتقلة.
الجدول )1( 

مديرية 
الرتبية 
والتعليم

املوؤهل العلميالتخ�ص�سالوظيفة

املجموع

م�رضف 
مرحلة

م�رضف 
بكالوريو�س+ بكالوريو�ساأدبيعلميمبحث

ماج�صتريدبلوم تربية

اناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور

10638- - 5417127415121210نابل�ص

241475610688325127جنني

4327- 33147541261172طولكرم

25- 26- 1315652117107قلقيلية

7128- - 5214775106810قباطية

3322- 42975683664�شلفيت

20188346342766405548943514167املجموع

عينة الدراسة: 
اأجريت الدرا�شة على كامل جمتمع الدرا�شة والبالغ عددهم )167( م�رضفًا, ال اأن هناك 
�شتة ا�شتبانات ا�شتبعدت لعدم تعبئتها بالكامل وهناك )29( ا�شتبانة مل ُترجع من قبل اأفراد 
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جمتمع الدرا�شة, وبذلك تكونت عينة الدرا�شة من )132( م�رضفًا وم�رضفة, واجلداول )2, 3, 
4, 5, 6( تبني و�شف عينة الدرا�شة تبعًا ملتغرياتها امل�شتقلة.

أ. متغري اجلن�س: 

الجدول )2( 
وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

الن�صبة املئويةالتكراراجلن�س

65.15%86ذكر
34.85%46اأنثى

100%132املجموع

	. املوؤهل العلمي: 
الجدول )3( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

الن�صبة املئويةالتكراراملوؤهل العلمي

63.64%84بكالوريو�ص
7.58%10بكالوريو�ص + دبلوم تربية

28.79%38ماج�شتري فاأعلى

100%132املجموع

ت. الوظيفة: 
الجدول )4( 

وصف عينة الدراسة تبعًا للوظيفة

الن�صبة املئويةالتكرارالوظيفة

25.76%34م�رضف مرحلة
74.24%98م�رضف مبحث

100%132املجموع



82

التربويون املشرفون  اإلشرافية كما يتصورها  األساليب  درجة ممارسة 

فلسطني شمال  محافظات  في  والتعليم  التربية  مديريات  د. عبد الكرمي قاسمفي 

	. خربة امل�رضف الرتبوي: 

الجدول )5( 
وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة

الن�صبة املئويةالتكراراخلربة
37.12%49اأقل من 5 �شنوات

43.18%57من 5 – 10 �شنوات
18.94%25اأكرث من 10 �شنوات
100%132املجموع

ج. التخ�ص�س: 
الجدول )6( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير التخصص )علمي، أدبي( 

الن�صبة املئويةالتكرارالتخ�ص�س
41.67%55علمي
58.33%77اأدبي

100%132املجموع

أداة الدراسة: 
اأعدَّ الباحث اأداة الدرا�شة وطورها, وذلك لقيا�ص ممار�شة امل�رضفني الرتبويني ل�شبعة 
الأدب  من  ال�شتفادة  خالل  من  وذلك  الإ�رضافية,  الأ�شاليب  اأهم  من  تعدُّ  اإ�رضافية  اأ�شاليب 
هذه  بها  خرجت  التي  واملقرتحات  والتو�شيات  ال�شابقة  الدرا�شات  نتائج  ومن  الرتبوي, 
الدرا�شات التي تناولت الإ�رضاف الرتبوي, وقد اأعدت ا�شتبانة مكونة من )70( فقرة موزعة 
فقرات,   )10( الزيارات  وتبادل  فقرات,   )10( ال�شفية  الزيارة  هي:  جمالت  �شبعة  على 
الرتبوية  والن�رضات  فقرات,   )10( النموذجية  والدرو�ص  فقرات,   )10( الرتبوية  وامل�شاغل 

)10( فقرات, والبحث الإجرائي )10( فقرات, وزيارة املدر�شة )10( فقرات.

صدق األداة: 

خبرياً   )14( على  عر�شت  لقيا�شه,  و�شعت  ما  لقيا�ص  الأداة  قدرة  على  للتعرف 
 )5( و  املفتوحة,  القد�ص  الدكتوراه يف جامعة  )5( حمكمني من حملة  منهم  ومتخ�ش�شًا, 
حمكمني من حملة الدكتوراه يف جامعة النجاح الوطنية, و )4( حمكمني من حملة الدكتوراه 
من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية, هذا وقد ُحذفت بع�ص الفقرات, 
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واأ�شيفت فقرات اأخرى واأعيدت �شياغة بع�ص الفقرات بناًء على اقرتاحات املحكمني.

ثبات األداة: 

للتحقق من ثبات الأداة ا�شتخدمت معادلة كرونباخ األفا حيث و�شل ثبات الأداة الكلي 
)0.956( . واجلدول )7( يبني معامل الثبات لكل جمال من املجالت.

الجدول )7( 
يبين معامل الثبات لكل مجال من المجاالت التي تناولتها أداة الدراسة

معامل الثباتاملجال
0.8023الزيارة ال�شفية
0.8045تبادل الزيارات

0.8532امل�شاغل الرتبوية
0.8699الدرو�ص النموذجية

0.9091الن�رضات الرتبوية
0.9130البحث الجرائي

0.8339زيارة املدر�شة
0.9562الكلي

وهي معامالت ثبات عالية وتفي باأغرا�ص الدرا�شة.

تصميم الدراسة: 
واملوؤهل  م�شتويان,  وله  اجلن�ص  هي:  م�شتقلة  متغريات  اأربعة  على  الدرا�شة  ا�شتملت 
م�شتويات,  ثالث  ولها  واخلربة  م�شتويان,  ولها  والوظيفة  م�شتويات,  ثالثة  وله  العلمي 
بينما املتغري التابع متثل مبعرفة درجة ممار�شة امل�رضفني الرتبويني ل�شبعة من الأ�شاليب 
يف  تتمثل  والتي  فل�شطني  �شمال  حمافظات  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الإ�رضافية 

ا�شتجابات امل�رضفني وامل�رضفات الرتبويني على جمالت ال�شتبانة وفقراتها.

املعاجلات اإلحصائية: 
من اأجل معاجلة البيانات ا�شتخدم الباحث برنامج الرزم الإح�شائية للعلوم الجتماعية 
واملتو�شطات  املئوية,  والن�شب  التكرار  الآتية:  املعاجلات  با�شتخدام  وذلك   ,  )SPSS(
 Independent( م�شتقلتني  ملجموعتني  )ت(  واختبار  املعيارية,  والنحرافات  احل�شابية, 
)L.S.D( للمقارنات  )One Way ANOVA( واختبار  التباين الأحادي  T- test–( وحتليل 

البعدية بني املتو�شطات احل�شابية.
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نتائج الدراسة: 
يت�شورها  كما  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  درجة  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
وفيما  فل�شطني.  �شمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  الرتبويون يف مديريات  امل�رضفون 

ياأتي نتائج الدرا�صة تبعاً الأ�صئلتها وفر�صياتها: 
اأوالً: النتائج املتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة والذي ن�صه:  ◄ 

امل�رضفون  يت�صورها  كما  االإ�رضافية،  االأ�صاليب  ممار�صة  درجة  ما 
الرتبويون، يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �صمال فل�صطني؟

تبعًا  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخدمت  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
ملجالت الدرا�شة ولتف�شري درجة املمار�شة اأ�شار املحكمون بامليزان الآتي: 

)4( درجات فاأكرث درجة املمار�شة كبرية جداً, )3.5 – 3.99( درجة املمار�شة كبرية, 
)3 – 3.49( درجة املمار�شة متو�شطة, )2.5- 2.99( درجة املمار�شة قليلة, اأقل من )2.5( 

درجة املمار�شة قليلة جداً.
وعلى ما يبدو اأن بع�ص املحكمني اعتمدوا تدريج امليزان على النحو ال�شالف الذكر على 
واأن  الغنيمني )2004(  التدريج نف�شه, مثل درا�شة  اعتمدت  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�ص 
بع�شهم الآخر اعتمد التدريج الذي ي�شتخدمه امل�رضفون الرتبويون يف تقاريرهم الإ�رضافية 

وهي على النحو الآتي: 85 فاأكرث ممتاز, 75– 84 جيد جداً, اأقل من 50 �شعيف.
الجدول )8( 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة على مجاالت االستبانة السبعة حسب 
استجابات المشرفين والمشرفات التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين

درجة املمار�صةاالنحراف املعياريمتو�صط اال�صتجابة ح�صب درجة املمار�صةاملجاالت
كبرية جدا14.10.61ً- الزيارة ال�شفية
كبرية23.530.70- تبادل الزيارات

كبرية33.900.71- امل�شاغل الرتبوية
كبرية43.770.78- الدرو�ص النموذجية

كبرية53.500.88- الن�رضات الرتبوية
متو�شطة63.380.81- البحث الإجرائي

كبرية73.860.66- زيارة املدر�شة
كبرية3.720.60الدرجة الكلية

 أقصى درجة لالستجابة (5) درجات
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يت�شح من اجلدول )8( اأن درجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية ال�شبعة كانت كبرية على 
جميع املجالت والدرجة الكلية با�شتثناء جمال الزيارة ال�شفية, فكانت بدرجة كبرية جداً, 

وجمال البحث الإجرائي فكان بدرجة متو�شطة.
ثانياً: النتائج املتعلقة بالفر�صية االأوىل والتي ن�صها:  ◄ 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( لدرجة ممار�شة 
الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى لوظيفة امل�رضف )م�رضف مرحلة وم�رضف مبحث( .

 Independent – T-( اختبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني  ا�شتخدم  الفر�شية  لفح�ص 
test( واجلدول )9( يبني ذلك.

الجدول )9( 
يبين نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية حسب استجابات المشرفين 

التربويين تبعًا لوظيفة المشرف )مشرف مبحث، مشرف مرحلة( 

الوظيفة
املجاالت 

 )ن=98( 
م�رضف مبحث

 )ن=34( 
 )ت( م�رضف مرحلة

املح�صوبة
م�صتوى 
الداللة*

االنحراف املعيارياملتو�صطاالنحراف املعيارياملتو�صط

14.10410.594.06470.680.3230.747- الزيارة ال�شفية
23.54800.713.49710.680.3630.717- تبادل الزيارات

0.343- 33.86840.744.00290.610.951- امل�شاغل الرتبوية
0.601- 43.75100.793.83240.750.524- الدرو�ص النموذجية

53.59490.833.25590.971.9640.052- الن�رضات الرتبوية
63.37860.803.37060.860.0490.961- البحث الإجرائي

0.417- 73.82860.683.93530.650.814- زيارة املدر�شة
3.72480.603.70840.630.1360.892الدرجة الكلية

.)α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  اإح�شائيًا  دالة  فروق  توجد  ل  اأنه   )9( اجلدول  من  يت�شح 
جمال  با�شتثناء  املجالت  جميع  على  الرتبويني  امل�رضفني  ا�شتجابات  ح�شب  الإ�رضافية 

الن�رضات الرتبوية, فكان داًل اإح�شائيًا ول�شالح م�رضيف املبحث.
ثالثاً: النتائج املتعلقة بالفر�صية الثانية والتي ن�صها:  ◄ 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
للم�رضف.  العلمي  للموؤهل  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  الرتبويني  امل�رضفني 
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لفح�ص الفر�شية ا�شتخدم حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( حيث يبني اجلدول 
)10( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية. بينما يبني اجلدول )11( نتائج حتليل 

التباين الأحادي.
الجدول )10( 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

املجاالت
بكالوريو�س + دبلوم تربية بكالوريو�س )ن=84( 

ماج�صتري فاأعلى )ن=38( )ن=10( 

االنحراف املعيارياملتو�صطاالنحراف املعيارياملتو�صطاالنحراف املعيارياملتو�صط
4.07020.594.32000.444.08680.69الزيارة ال�شفية
3.50710.693.46000.413.61580.78تبادل الزيارات

3.89290.693.80000.523.95260.80امل�شاغل الرتبوية
3.74050.743.89000.423.81050.94الدرو�ص النموذجية

3.44170.923.45000.533.66840.84الن�رضات الرتبوية
3.32620.853.22000.643.52890.75البحث الإجرائي

3.78450.682.84000.714.01840.58زيارة املدر�شة
3.68040.623.71140.363.81170.62الدرجة الكلية

الجدول )11( 
يبين نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 

على مجاالتها تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

درجات م�صدر التبايناملجاالت
احلرية

جمموع مربعات 
االنحرافات

متو�صط 
االنحراف

 )ف( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

الزيارة ال�شفية

20.5600.2800.7490.475بني املجموعات
12948.2150.374داخل املجموعات

13148.775املجموع

تبادل الزيارات

20.3690.1850.3720.690بني املجموعات
12964.0500.497داخل املجموعات

13164.420املجموع

امل�شاغل الرتبوية

20.2080.1040.2040.816بني املجموعات
12965.9300.511داخل املجموعات

13166.139املجموع

الدرو�ص النموذجية

20.2790.1400.2280.797بني املجموعات
12979.0670.613داخل املجموعات

13179.346املجموع
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درجات م�صدر التبايناملجاالت
احلرية

جمموع مربعات 
االنحرافات

متو�صط 
االنحراف

 )ف( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

الن�رضات الرتبوية

21.3810.6910.8980.410بني املجموعات
12999.2510.769داخل املجموعات

131100.632املجموع

البحث الإجرائي

21.3410.6701.0260.361بني املجموعات
12984.3170.654داخل املجموعات

13185.657املجموع

زيارة املدر�شة

21.4340.7171.6720.192بني املجموعات
12955.3110.429داخل املجموعات

13156.745املجموع

الدرجة الكلية

20.4510.2260.6170.541بني املجموعات
12947.1610.366داخل املجموعات

13147.612املجموع

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 )α يت�شح من اجلدول )11( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة
)0.05 = لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية ح�شب ا�شتجابات امل�رضفني الرتبويني تعزى 

للموؤهل العلمي للم�رضف وبذلك تقبل فر�شية الدرا�شة.
رابعاً: النتائج املتعلقة بالفر�صية الثالثة والتي ن�صها:  ◄ 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
الرتبوي.  امل�رضف  خلربة  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  الرتبويني  امل�رضفني 
لفح�ص الفر�شية ا�شتخدم حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( حيث يبني اجلدول 
)12( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية, بينما يبني اجلدول )13( نتائج حتليل 

التباين الأحادي.
الجدول )12( 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت تبعًا لمتغير خبرة المشرفين التربويين

املجاالت
اأكرث من 10 �صنوات ن=25من 5 – 10 �صنوات )ن=57( اأقل من 5 �صنوات )ن=49( 

االنحراف املتو�صط
االنحراف املتو�صطاملعياري

االنحراف املتو�صطاملعياري
املعياري

3.93060.594.20180.634.16400.55 الزيارة ال�شفية
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فلسطني شمال  محافظات  في  والتعليم  التربية  مديريات  د. عبد الكرمي قاسمفي 

املجاالت
اأكرث من 10 �صنوات ن=25من 5 – 10 �صنوات )ن=57( اأقل من 5 �صنوات )ن=49( 

االنحراف املتو�صط
االنحراف املتو�صطاملعياري

االنحراف املتو�صطاملعياري
املعياري

3.34290.633.59650.753.77200.66 تبادل الزيارات
3.73060.674.03860.733.90800.70 امل�شاغل الرتبوية

3.54290.803.89820.783.91200.64 الدرو�ص النموذجية
3.23880.863.60000.933.83600.66 الن�رضات الرتبوية

3.20000.743.44040.903.57600.69 البحث الجرائي
3.62240.713.99820.623.99600.54 زيارة املدر�شة

3.51550.573.82480.623.88060.53الدرجة الكلية
الجدول )13( 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 
على مجاالتها تبعًا لمتغير الخبرة

درجات م�صدر التبايناملجاالت
احلرية

جمموع مربعات 
االنحرافات

متو�صط 
االنحراف

 )ف( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

الزيارة ال�شفية

22.0921.0462.8690.060بني املجموعات
12946.6720.365داخل املجموعات
13148.764املجموع

تبادل الزيارات

23.4291.7143.5980.030بني املجموعات
12960.9900.476داخل املجموعات
13164.418املجموع

امل�شاغل الرتبوية

22.5021.2512.5310.084بني املجموعات
12963.2780.494داخل املجموعات
13165.780املجموع

الدرو�ص النموذجية

23.9691.9853.3630.037بني املجموعات
12975.0960.587داخل املجموعات
13179.065املجموع

الن�رضات الرتبوية

26.7233.3624.5870.012بني املجموعات
12993.8140.733داخل املجموعات
131100.537املجموع
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درجات م�صدر التبايناملجاالت
احلرية

جمموع مربعات 
االنحرافات

متو�صط 
االنحراف

 )ف( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

البحث الإجرائي

22.7541.3772.1260.124بني املجموعات
12982.9030.648داخل املجموعات
13185.657املجموع

زيارة املدر�شة

24.3162.1585.2710.006بني املجموعات
12952.4050.409داخل املجموعات
13156.721املجموع

الدرجة الكلية

23.3211.6604.8000.010بني املجموعات
12944.2790.346داخل املجموعات
13147.600املجموع

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )13( اجلدول  من  يت�شح 
الن�رضات  وجمال  النموذجية,  الدرو�ص  وجمال  الزيارات,  تبادل  جمال  على   )α=0.05(
الرتبوية والدرجة الكلية, اأما بقية املجالت فال توجد فروق دالة اإح�شائيًا, وملعرفة ل�شالح 
من تعود الفروق, ا�شتخدم الباحث اختبار )L.S.D( للمقارنات البعدية للتعرف ل�شالح من 

تعود الفروق بني املجموعات ونتائج اجلداول )14, 15, 16, 17, 18( تبني ذلك.
الجدول )14( 

يبين نتائج اختبار )L.S.D( للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 
تبعًا لمتغير خبرة المشرفين التربويين على مجال تبادل الزيارات

اأكرث من 10 �صنواتمن 5 – 10 �صنواتاأقل من 5 �صنوات�صنوات اخلربة

0.25360.4291اأقل من 5 �شنوات
0.1755من 5 – 10 �شنوات 
اأكرث من 10 �شنوات

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )14( اأنه توجد فروق دالة اإح�شائيًا بني امل�رضفني الرتبويني من 
ذوي �شنوات اخلربة: )اأقل من 5 �شنوات, واأكرث من 10 �شنوات( ول�شالح اأ�شحاب اخلربة اأكرث 

من 10 �شنوات.
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الجدول )15( 
يبين نتائج اختبار L.S.D للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 

تبعًا لمتغير خبرة المشرفيين التربويين على مجال الدروس النموذجية

اأكرث من 10 �صنواتمن 5 – 10 �صنواتاأقل من 5 �صنوات�صنوات اخلربة
- 0.35540.0138اأقل من 5 �شنوات

- 0.3691من 5 – 10 �شنوات 
اأكرث من 10 �شنوات

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )15( اأ, هناك فرقًا دال اإح�شائيًا بني امل�رضفيني من ذوي �شنوات 
اخلربة: )اأقل من 5 �شنوات, و5- 10 �شنوات( ول�شالح اأ�شحاب اخلربة من 5- 10 �شنوات. 

الجدول )16( 
يبين نتائج اختبار L.S.D للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 

تبعًا لمتغير خبرة المشرفين التربويين على مجال النشرات التربوية.

اأكرث من 10 �صنواتمن 5 – 10 �صنواتاأقل من 5 �صنوات�صنوات اخلربة
0.36120.5972اأقل من 5 �شنوات

- 0.2360من 5 – 10 �شنوات 
اأكرث من 10 �شنوات

.)α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )16( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية بني امل�رضفني من ذوي �شنوات 
اخلربة: )اأقل من 5 �شنوات و 5 – 10 �شنوات( , ول�شالح اأ�شحاب اخلربة من 5 – 10 �شنوات, وبني 

)اأقل من 5 �شنوات واأكرث من 10 �شنوات( ول�شالح اأ�شحاب اخلربة اأكرث من 10 �شنوات.
الجدول )17( 

يبين نتائج اختبار L.S.D للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 
تبعًا لمتغير خبرة المشرفين التربويين على مجال زيارة المدرسة

اأكرث من 10 �صنواتمن 5 – 10 �صنواتاأقل من 5 �صنوات�صنوات اخلربة
0.37580.3736اأقل من 5 �شنوات

0.0022من 5 – 10 �شنوات 
اأكرث من 10 �شنوات

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
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يت�شح من اجلدول )17( اأن هناك فروقًا ذات دللة اح�شائية بني امل�رضفني من ذوي 
�شنوات اخلربة )اأقل من 5 �شنوات و 5 – 10 �شنوات( , ول�شالح اأ�شحاب اخلربة من 5 – 10 
�شنوات. وبني )اأقل من 5 �شنوات واأكرث من 10 �شنوات( , ول�شالح اأ�شحاب اخلربة اأكرث من 

10 �شنوات.
الجدول )18( 

يبين نتائج اختبار L.S.D للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 
تبعًا لمتغير خبرة المشرفين التربويين على الدرجة الكلية

اأكرث من 10 �صنواتمن 5 – 10 �صنواتاأقل من 5 �صنوات�صنوات اخلربة
0.30940.3651اأقل من 5 �شنوات

0.0558من 5 – 10 �شنوات 
اأكرث من 10 �شنوات

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )18( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية بني امل�رضفني من ذوي 
�شنوات اخلربة )اأقل من 5 �شنوات و 5 – 10 �شنوات( , ول�شالح اأ�شحاب اخلربة من 5 – 10 
�شنوات. وبني )اأقل من 5 �شنوات واأكرث من 10 �شنوات( , ول�شالح اأ�شحاب اخلربة اأكرث من 

10 �شنوات.
النتائج املتعلقة بالفر�صية الرابعة والتي ن�صها:  ◄ 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
الرتبوي. امل�رضف  جلن�ص  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  الرتبويني  امل�رضفني 
 )Independent– T- Test( ا�شتخدم اختبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني  الفر�شية  لفح�ص 

واجلدول )19( يبني ذلك.
الجدول )19( 

يبين نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 
حسب استجابات المشرفين التربويين تبعًا لجنس المشرف 

املجاالت
اأنثى )ن=46( ذكر )ن=86( 

م�صتوى الداللة )ت( املح�صوبة
االنحراف املتو�صط

االنحراف املتو�صطاملعياري
املعياري

0.771- 4.08260.644.11520.560.292الزيارة ال�شفية
3.54770.723.51090.660.2860.775تبادل الزيارات

0.480- 3.87090.723.96300.690.708امل�شاغل الرتبوية
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املجاالت
اأنثى )ن=46( ذكر )ن=86( 

م�صتوى الداللة )ت( املح�صوبة
االنحراف املتو�صط

االنحراف املتو�صطاملعياري
املعياري

3.78140.693.75430.930.1900.850 الدرو�ص النموذجية
3.52090.903.48260.830.2380.812 الن�رضات الرتبوية

3.40230.833.32830.770.5000.618البحث الإجرائي
3.90120.693.77170.591.0770.283زيارة املدر�شة

3.72960.623.70370.580.2340.816الدرجة الكلية

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

اإح�شائيًا لدرجة ممار�شة الأ�شاليب  اأنه ل توجد فروق دالة  يت�شح من اجلدول )19( 
الإ�رضافية ح�شب ا�شتجابات امل�رضفني الرتبويني تعزى جلن�ص امل�رضف الرتبوي, وبذلك تقبل 

فر�شية الدرا�شة.
النتائج املتعلقة بالفر�صية اخلام�صة والتي ن�صها:  ◄ 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى لتخ�ش�ص امل�رضف الرتبوي 
nIndepe ( ا�شتخدم اختبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني الفر�شية  . لفح�ص  اأدبي(   )علمي, 

dent – T- Test( واجلدول )20( يبني ذلك.

الجدول )20( 
يبين نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 

حسب استجابات المشرفين التربويين تبعًا لتخصص المشرف )علمي، أدبي( 

املجاالت
اأدبي )ن=77( علمي )ن=55( 

م�صتوى الداللة )ت( املح�صوبة
االنحراف املتو�صط

االنحراف املتو�صطاملعياري
املعياري

0.631- 4.06360.584.11560.620.48الزيارة ال�شفية
0.058- 3.39820.593.63250.631.911تبادل الزيارات

3.94360.663.87400.720.5530.581امل�شاغل الرتبوية
0.359- 3.69820.643.82470.760.920الدرو�ص النموذجية

0.212- 3.39450.763.58830.791.255الن�رضات الرتبوية
0.679- 3.34180.903.40130.860.415البحث الإجرائي

*0.028- 3.70730.853.96230.782.228زيارة املدر�شة
0.255- 3.64960.683.77120.621.144الدرجة الكلية

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
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يت�شح من اجلدول )20( اأنه ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة يف درجة 
ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تبعًا لتخ�ش�ص امل�رضف الرتبوي على جميع املجالت والدرجة 
الكلية با�شتثناء جمال تبادل الزيارات, وهو قريبًا من الدللة الإح�شائية, اإذ بلغ م�شتوى 
الدللة على هذا املجال )0.058( , وكانت الفروق دالة اإح�شائيًا على جمال زيارة املدر�شة, 

وكانت ل�شالح التخ�ش�ص الأدبي, وبذلك ترف�ص الفر�شية.
�صابعاً: النتائج املتعلقة بالفر�صية ال�صاد�صة والتي ن�صها:  ◄ 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
والتعليم  الرتبية  ملديرية  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب  ممار�شة  لدرجة  الرتبويني  امل�رضفني 
 )One Way ANOVA( لفح�ص الفر�شية ا�شتخدم حتليل التباين الأحادي . )مكان العمل(
حيث يبني اجلدول )21( املتو�شطات احل�شابية والنحراف املعياري, بينما يبني اجلدول 

)22( نتائج حتليل التباين الأحادي.
الجدول )21( 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت 
تبعًا لمتغير مديرية التربية والتعليم )مكان العمل( 

املجاالت

قباطية )ن=22( �صلفيت )ن=20( قلقليلية )ن=20( طولكرم )ن=19( جنني )ن=22( نابل�س )ن=29( 
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املجاالت

قباطية )ن=22( �صلفيت )ن=20( قلقليلية )ن=20( طولكرم )ن=19( جنني )ن=22( نابل�س )ن=29( 
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الجدول )22( 
يبين نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 

تبعًا لمتغير مديرية التربية والتعليم )مكان العمل( 

درجات م�صدر التبايناملجاالت
احلرية

جمموع مربعات 
االنحرافات

متو�صط 
االنحراف

 )ف( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

الزيارة ال�شفية

51.4250.2850.7590.581بني املجموعات
12647.3500.376داخل املجموعات
13148.775املجموع

تبادل الزيارات

51.6500.3300.6620.653بني املجموعات
12662.7700.498داخل املجموعات
13164.420املجموع

امل�شاغل الرتبوية

52.0900.4180.8220.536بني املجموعات
12664.0490.508داخل املجموعات
13166.139املجموع

الدرو�ص النموذجية

57.8321.5662.7600.021بني املجموعات
12671.5150.568داخل املجموعات
13179.346املجموع
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درجات م�صدر التبايناملجاالت
احلرية

جمموع مربعات 
االنحرافات

متو�صط 
االنحراف

 )ف( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الداللة

الن�رضات الرتبوية

54.9890.9981.3140.262بني املجموعات
12695.6440.759داخل املجموعات
131100.632املجموع

البحث الإجرائي

55.0791.0161.5890.168بني املجموعات
12680.5780.640داخل املجموعات
13185.657املجموع

زيارة املدر�شة

51.8990.3800.8730.502بني املجموعات
1265.8460.435داخل املجموعات
13156.745املجموع

الدرجة الكلية

52.7390.5481.5380.183بني املجموعات
12644.8730.356داخل املجموعات
13147.612املجموع

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 )α يت�شح من اجلدول )22( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة
توجد  فال  الكلية,  والدرجة  املجالت  بقية  اأما  النموذجية,  الدرو�ص  جمال  على   = 0.05(
 L.S.D اختبار  الباحث  ا�شتخدم  الفروق,  تعود  من  ل�شالح  وملعرفة  اح�شائيًا,  دالة  فروق 

للمقارنات البعدية بني املجموعات ونتائج اجلدول )23( تبني ذلك.
الجدول )23( 

يبين نتائج اختبار L.S.D للمقارنات البعدية لدرجة ممارسة األساليب اإلشرافية 
تبعًا لمتغير مديرية التربية والتعليم )مكان العمل( على مجال الدروس النموذجية

قباطية�صلفيتقلقيليةطولكرمجننينابل�سمديرية الرتبية والتعليم
0.06680.19090.43790.57590.0409نابل�ص
- 0.12410.61820.50910.0259جنني

- 0.26500.2700- 0.1200طولكرم
0.24410.1500قلقلية
- 0.2136�شلفيت
قباطية

 .(α = 0.05) دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

يت�شح من اجلدول )23( اأنه توجد فروق دالة اإح�شائيًا بني ت�شور امل�رضفني الرتبويني 
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لدرجة ممار�شتهم للدرو�ص النموذجية يف مديريات الرتبية والتعليم الآتية: )نابل�ص وقلقيلية 
و�شلفيت( , ول�شالح مديرية تربية نابل�ص. وبني )جنني وقلقيلية و�شلفيت( , ول�شالح مديرية 

تربية جنني.

مناقشة النتائج: 
هدفت الدرا�شة اإىل حتديد درجة ممار�شة امل�رضفني الرتبويني لأ�شاليب الإ�رضاف الرتبوي, 
لدرجة ممار�شة  الرتبويني  امل�رضفني  اإذا كانت هناك فروق بني ت�شور  فيما  التعرف  واىل 
وخربته  وجلن�شه  العلمي  وموؤهله  وتخ�ش�شه  امل�رضف  لوظيفة  تعزى  الإ�رضافية  الأ�شاليب 

ومكان عمله. وفيما ياأتي مناق�شة نتائج الدرا�شة تبعًا لت�شل�شل اأ�شئلتها وفر�شياتها: 

أوالً- مناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة والذي نصه: 

ما درجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية كما يت�شورها امل�رضفون الرتبويون يف مديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظات �شمال فل�شطني.

جداً  كبرية  بدرجة  كان  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  متو�شط  اأن   )8( اجلدول  من  يت�شح 
على اأ�شلوب الزيارة ال�شفية, وكان بدرجة متو�شطة على اأ�شلوب البحث الإجرائي, اأما بقية 
الأ�شاليب فكان بدرجة كبرية. وميكن تف�شري هذه النتيجة باأن الزيارة ال�شفية اأكرث الأ�شاليب 
�شهولة, واأكرثها ا�شتخدامًا من امل�رضفني, اأما البحث الإجرائي فكان اأقلها ا�شتخدامًا, وذلك 
الباحث هذه  الإجرائي من معرفة نظرية, وما يتطلبه من جهد, ويعزو  البحث  يتطلبه  ملا 
النتيجة اإىل اأن اختيار امل�رضفني الرتبويني ل يتم وفق اعتبارات مهنية, وقد تو�شل قا�شم 
)1992( اأن اختيار امل�رضفني الرتبويني يف الأردن يتم على اأ�شا�ص املح�شوبية, واأن تاأهيلهم 
اأ�شا�ص الكفاءة, وبناء  يتم عن طريق الدورات الق�شرية, فقام ببناء نظام لختيارهم على 
نظام لتاأهيلهم وتدريبهم يعتمد الأ�ش�ص العلمية وفق معايري حتليل الوظيفة. واتفقت نتائج 
الدرا�شة احلالية مع نتائج درا�شة )Kelly, 1992( ودرا�شة الهزامية )1995( , ودرا�شة ح�شن 
)1995( فقد اأظهرت نتائج هذه الدرا�شات اأن اأعلى درجات ر�شا املعلمني كانت يف جمال 
ال�رضافية, وتزويد  اأ�شاليبهم  بتنويع  الرتبويني  ال�شفية, و�رضورة قيام امل�رضفني  الزيارة 
املعلمني مبا ي�شتجد من معلومات حول مو�شوعات تخ�ش�شهم. وهذا ي�شري اإىل اأن امل�رضفني 
بحاجة اإىل اإعادة النظر يف اإعدادهم, وتاأهيلهم, كما ل بد من و�شع اآلية ملتابعة اأعمالهم من 

روؤ�شائهم وو�شع معايري علمية ومو�شوعية عند اختيارهم للتعيني يف وظائف الإ�رضاف.

ثانياً- مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل واليت نصها: 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( لدرجة ممار�شة 
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الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى لوظيفة امل�رضف )م�رضف مرحلة وم�رضف مبحث( .
املبحث  م�رضف  بني  اإح�شائيًا  دالة  فروق  توجد  ل  اأنه   )9( اجلدول  نتائج  اأظهرت 
وم�رضف املرحلة على جميع املجالت وعلى الدرجة الكلية. ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل 
ت�شابه الظروف من حيث عدم وجود معايري لختيارهم عند تعيينهم يف وظائف الإ�رضاف, 
وعدم اإعدادهم وتاأهيلهم ملثل هذا العمل اإ�شافة اإىل ت�شابه الظروف الأخرى مثل اجلن�ص, 

واملوؤهالت العلمية واخلربة والتخ�ش�ص.

ثالثاً- مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية واليت نصها: 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى للموؤهل العلمي للم�رضف.

اإح�شائيا على جميع املجالت  دالة  اأنه ل توجد فروق  نتائج اجلدول )11(  اأظهرت 
وعلى الدرجة الكلية, ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل عدم وجود جهاز رقابي موؤهل وفعال 
ملتابعة اأعمال امل�رضفني, هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى عدم توافر نظام للحوافز ملكافاأة 
املوؤهلني واملبدعني. واتفقت نتائج الدرا�شة احلالية مع نتائج درا�شة ح�شن )1995( ودرا�شة 

من�شور )1997( .

رابعاً- مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة واليت نصها: 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى خلربة امل�رضف الرتبوي.

اأظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي كما يت�شح من اجلدول )13( اأنه ل توجد فروق 
الإجرائي,  والبحث  الرتبوية  ال�شفية وامل�شاغل  الزيارة  اإح�شائية على جمالت  ذات دللة 
تعزى خلربة امل�رضف الرتبوي, اأما بقية املجالت فكانت الفروق دالة اح�شائيا, ول�شالح 
– 10( �شنوات واأ�شحاب اخلربة الكبرية اأكرث من )10(  اأ�شحاب اخلربة املتو�شطة من )5 
�شنوات. ويف�رض الباحث هذه النتيجة باأن الزيارة ال�شفية هي الأ�شلوب الإ�رضايف ال�شائد الذي 
ا�شتخدامه  ل�شهولة  وذلك  خربتهم,  عن  النظر  بغ�ص  الرتبويني  امل�رضفني  جميع  ي�شتخدمه 
غري  بال�شورة  مت  ما  اإذا  �شيما  ول  واجلهد,  الوقت  من  كثري  اإىل  يحتاج  ل  فهو  وتنفيذه, 
ال�شحيحة التي ي�شتخدمها كثري من امل�رضفني, وذلك لقيام امل�رضف بح�شور ح�شة �شفية 
للمعلم, دون اجتماع قبلي ملناق�شة خطة املعلم, وتعديلها وت�شويبها اإذا كانت بحاجة اإىل 

ذلك, والجتماع البعدي الذي تناق�ص فيه ال�شلبيات واليجابيات للح�شة ال�شفية.
والأعداد  امل�رضف,  عاتق  على  امللقاة  الكبرية  والفنية  الإدارية  الأعباء  كانت  ورمبا 
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الرتبويني  امل�رضفني  غالبية  جلوء  يف  �شببًا  عليهم  ي�رضف  الذين  املعلمني  من  الكبرية 
ل�شتخدام اأ�شلوب الزيارة ال�شفية.

اأما البحث الإجرائي وامل�شاغل الرتبوية فهما بحاجة اإىل معرفة نظرية للقيام بهما, 
اأكادمييًا ملمار�شة العمل الإ�رضايف, وبالتايل فان هذين  واأن معظم امل�رضفني غري معدين 
الأ�شلوبني نادراً ما ي�شتخدمهما امل�رضفون الرتبويون, اأما بالن�شبة لأ�شاليب )تبادل الزيارات 
ل�شالح  الفروقات  فكانت   , املدر�شة(  وزيارة  الرتبوية  والن�رضات  النموذجية  والدرو�ص 
الزمنية يف ممار�شة  الفرتة  ذلك بطول  تف�شري  والكبرية. وميكن  املتو�شطة  اأ�شحاب اخلربة 
وقد  الق�شرية,  والدورات  الجتماعات  والأفكار, وح�شور  الآراء  وتبادل  الإ�رضافية  العملية 
تر�شخت قناعة عند اأ�شحاب تلك اخلربة ل�رضورة التنويع يف الأ�شاليب الإ�رضافية واأهميته.

خامساً- مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة واليت نصها: 
ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى جلن�ص امل�رضف الرتبوي.
اأظهرت نتائج اختبار )ت( كما يت�شح من اجلدول )19( اأنه ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائية على جميع املجالت تعزى جلن�ص امل�رضف الرتبوي, وميكن تف�شري هذه النتيجة 
باأن جميع املتغريات الأخرى مت�شابهة )املوؤهل العلمي, اخلربة, الوظيفة, مكان العمل( كما 
اأن ظروف العمل وطبيعته والتدريب تقريبًا مت�شابهة. وتتفق نتائج الدرا�شة مع نتائج درا�شة 

ح�شن )1995( وبرقعان )1996( واأبو هويدي )2000( .
سادساً- مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة واليت نصها: 

ت�شور  بني   )α = 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
امل�رضفني الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى لتخ�ش�ص امل�رضف الرتبوي 

)علمي, اأدبي( . 
اأظهرت نتائج اختبار )ت( كما يت�شح من اجلدول )20( اأن هناك فرقًا دال اإح�شائيًا 
على جمال زيارة املدر�شة, ل�شالح التخ�ش�ص الأدبي, وقد يعود ال�شبب اإىل اأن اأ�شحاب هذا 
التخ�ش�ص اأكرث قدرة على بناء عالقات اجتماعية مع املعلمني, واإداريي املدر�شة اأكرث من 
اأ�شحاب التخ�ش�ص العلمي, وقد يعود ال�شبب اإىل اأن اأ�شحاب التخ�ش�ص العلمي اأقرب منهم 

اإىل املو�شوعية والنقد العلمي واأكرث بعداً عن املجاملة.
سابعاً- مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة واليت نصها: 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α = 0.05( بني ت�شور امل�رضفني 
الرتبويني لدرجة ممار�شة الأ�شاليب الإ�رضافية تعزى ملديرية الرتبية والتعليم )مكان العمل( . 
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اأظهرت نتائج التحليل التباين الأحادي كما يت�شح من اجلدول )22( اأن هناك فرقًا 
L.S.D كما  اأظهرت نتائج اختبار  اإح�شائية على جمال الدرو�ص النموذجية, كما  ذا دللة 
نابل�ص  تربية  مديرية  ل�شالح  اإح�شائيًا  الدال  الفرق  هذا  اأن   )23( اجلدول  يف  مبني  هو 
وجنني. وميكن تف�شري هذه النتيجة باأن ظروف الإغالق واحل�شار امل�شدد من قوات الحتالل 
الإ�رضائيلي على مدينتي نابل�ص وجنني اللتني تتواجد فيهما مكاتب الرتبية والتعليم اأكرث 
من بقية مديريات الرتبية الأخرى, مما ا�شطر امل�رضفني الرتبويني ل�شتخدام اأ�شلوب الدرو�ص 
الأخرى من  الرتبية  الآخرون يف بقية مديريات  ا�شتخدمه امل�رضفون  اأكرث مما  النموذجية 
جمتمع الدرا�شة, وذلك ل�شعوبة و�شولهم اإىل املدار�ص, هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى, 
الإ�رضاف  جمال  يف  وجنني  نابل�ص  تربية  مديرتّي  يف  الرتبويني  امل�رضفني  خربات  فاإن 
قناعة  لديهم  ر�شخ  مما  املناطق,  بقية  يف  الآخرين  امل�رضفني  خربات  من  اأطول  الرتبوي 
نتيجة مرورهم بدورات تدريبية, واجتماعات باأهمية ممار�شة جميع الأ�شاليب الإ�رضافية 

و�رضورتها, مبا فيها اأ�شلوب الدرو�ص النموذجية.

التوصيات: 
حث امل�رضفني على تطبيق الأ�شاليب الإ�رضافية, والعمل على تذليل ال�شعوبات التي  1 .

تواجه املعلمني من اأجل حت�شني اأدائهم املهني.
اإعداد دورات �شنوية للم�رضفني الرتبويني لغر�ص الطالع على اأحدث امل�شتجدات  2 .

الرتبوية من جهة, ولتبادل اخلربات والتجارب التي ح�شلوا عليها خالل الدورات.
حث امل�رضفني على تنويع اأ�شاليبهم الإ�رضافية بناًء على طبيعة املوقف التعلمي,  3 .

والفروق الفردية بني املعلمني, واحتياجاتهم التدريبية والمكانات املتاحة.
تدريب امل�رضفني الرتبويني على اأ�شلوب البحث الإجرائي. 4 .

تكليف امل�رضفني الرتبويني من م�شوؤويل الإ�رضاف بالقيام ببحوث اإجرائية. 5 .
ال�شاحة الرتبوية من بحوث ودرا�شات  تزويد امل�رضفني الرتبويني مبا ي�شتجد يف  6 .

حول حت�شني العملية الإ�رضافية والرتبوية.
اأ�شاليب  على  فيها  الرتكيز  يتم  اجلدد,  الرتبويني  للم�رضفني  تدريبية  دورات  عقد  7 .

الإ�رضاف الرتبوي واأمناطه ووظائفه ومهماته.
الإ�رضاف  جمال  يف  للعمل  يعدَّوا  مل  الذين  الرتبويني  امل�رضفني  تاأهيل  �رضورة  8 .

الرتبوي.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
حت�شني  يف  ال�شفية  الزيارة  فعالية  درجة   ) 1 .1994( حممد  م�شطفى  �شليم  ابراهيم, 
املمار�شات التعليمية ملعلمي املدار�ص احلكومية يف مديرية تربية عمان الكربى الأوىل, 

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, اجلامعة الأردنية, عمان: الأردن.
( درجة ممار�شة امل�رضفني الرتبويني لكفاياتهم  اأبو هويدي, فائق �شليمان ح�شن )2000. 2
ر�شالة  الغربية,  ال�شفة  يف  الدولية  الغوث  وكالة  معلمي  نظر  وجهة  من  الإ�رضافية 

ماج�شتري غري من�شورة, جامعة النجاح الوطنية, نابل�ص: فل�شطني.
( حتديث الإدارة التعليمية, ال�شكندرية: مكتب املعارف احلديثة. اأحمد, ابراهيم )1998. 3

الأ�شاليب   ) 4 .2007( الرحيم  عبد  بنت  جنوى  و�شاهني,  حممد,  بنت  �شادية  با�شماخ, 
الإ�رضافية, تطبيقاتها واأثرها على التنمية الذاتية للم�رضفة الرتبوية )درا�شة ميدانية(, 

.www.zulfiedu.gov.sa ,النرتنت
( تطبيقات ومفاهيم يف الإ�رضاف الرتبوي, عمان: دار  البدري, طارق عبد احلميد )2001. 5

الفكر للطباعة والن�رض والتوزيع.
( تقومي برنامج التوجيه الرتبوي من وجهة نظر املعلمني  برقعان, اأحمد حممد )1996. 6

يف اجلمهورية اليمنية, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة الريموك, اربد: الأردن.
القائد  ودور  م�شاندة  اإ�رضافية  اأ�شاليب   ) 7 .1991( خريي  اللطيف,  وعبد  اأحمد,  بلقي�ص 

الرتبوي يف توظيفها, الأونروا, معهد الرتبية, عمان: الأردن.
املهني  النمو  حت�شني  يف  الرتبوي  امل�رضف  دور   ) 8 .1995( �شالح  حممد  ماهر  ح�شن, 
الأردن, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة  الغوث يف  للمعلمني يف مدار�ص وكالة 

الريموك, اربد: الأردن.
احلديثة,  الرتبية  دار  املعا�رضة,  الرتبية  يف  الإ�رضاف   ) 9 .1992( زياد  حممد  حمدان, 

عمان: الأردن.
( دليل البحث والتقومي الرتبوي, عمان: دار امل�شتقبل  اخلطيب, اأحمد, واآخرون )1985. 10

للن�رض والتوزيع.
الرتبوي  والإ�رضاف  الإدارة  هـ(  11 .1407( وجيه  والفرح,  اأحمد  واخلطيب  رداح  اخلطيب, 

اجتاهات حديثة, الطبعة الثانية, الريا�ص: مطابع الفرزدق.
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الرتبوي  والإ�رضاف  الإدارة   ) 12 .1996( وجيه  والفرح,  اأحمد,  واخلطيب,  رداح,  اخلطيب, 
اجتاهات حديثة, الريا�ص: مطابع الفرزدق التجارية.

( درا�شة تقوميية لأداء امل�رضف اخلارجي يف برنامج  اخلمي�ص, نداء عبد الرازق )2004. 13
الرتبية العملية يف كلية الرتبية جامعة الكويت, املجلة الرتبوية, املجلد 18, العدد 70, 

�ص 160- 196.
( تقومي نظام الإ�رضاف الرتبوي للمرحلة الأ�شا�شية يف  زامل, جمدي علي �شعد )2000. 14
املديرين  نظر  وجهة  من  الغربية  ال�شفة  حمافظات  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص 
وامل�رضفني الرتبويني, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة النجاح الوطنية, نابل�ص: 

فل�شطني.
( ت�شورات املعلمني للنمط الإ�رضايف الفعال  الزعبي, فتحي ابراهيم حممد �شعيد )1994. 15
يف مدار�ص حمافظة اربد, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة الريموك, اربد: الأردن.

( الإ�رضاف الرتبوي بني الأم�ص واليوم, النرتنت, زياد, حممد )2007. 16
www.moeforum.net.

( الأدوار املهنية والتطور املهني, رام اهلل, معهد  �شليمان, اأديب, وحمفوظ, نبيل )2001. 17
تدريب املدربني.

( العالقة بني املمار�شات الإ�رضافية الفعلية للم�رضفني  �شالح, مو�شى عبد اهلل )1993. 18
الرتبويني, واملمار�شات الإ�رضافية املف�شلة لدى معلمي مديرية عمان الكربى الأوىل, 

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, اجلامعة الأردنية, عمان: الأردن.
امل�رضفني  لدى  لال�رضاف  التخطيط  تقومي   ) 19 .2005( دروي�ص  ممدوح  با�شم  �شبح, 
فل�شطني,  �شمال  الثانوية يف حمافظات  املدار�ص  يراها مديرو ومعلمو  الرتبويني كما 

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة النجاح, نابل�ص: فل�شطني.
( ق�شايا الإ�رضاف الرتبوي, الطبعة الأوىل, عمان: دار الب�شري. طاف�ص, حممود )1988. 20

للن�رض  امل�شتقبل  دار  عمان,  العلمي,  البحث   ) 21 .1984( واآخرون  ذوقان,  عبيدات, 
والتوزيع.

الطبعة  وتطبيقاتها,  اأ�شولها  املدر�شية  الإدارة   ) 22 .1993( بالقا�شم,  اهلل  عبد  العريف, 
الأوىل, بنغازي: من�شورات جامعة قاريون�ص.

( الإدارة التعليمية والإ�رضاف الرتبوي اأ�شولها وتطبيقاتها,  عطوي, جودت عزت )2001. 23
الطبعة الأوىل, الأردن: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة.
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والعلوم  الرتبية  يف  العلمي  البحث  اأ�شا�شيات   ) 24 .1992( فتحي  وملكاوي,  اأحمد  عودة, 
الإن�شانية, الطبعة الثانية, اربد: مكتبة الكتاين.

الرتبوي ومدى ممار�شتها  للم�رضف  الالزمة  الكفايات   ) العو�ص, �شلطي حممد )1996. 25
من وجهة نظر املعلمني, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة الريموك, اربد: الأردن.

الأداء  حت�شني  يف  الرتبوي  امل�رضف  فاعلية  درجة   ) 26 .2004( حممد  زياد  الغنيمني, 
كما  الأردن  يف  اجلنوب  حمافظات  يف  احلكومية  الثانوية  املدا�ص  ملعلمي  التعليمي 
يدركها املعلمون اأنف�شهم, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة عمان العربية للدرا�شات 

العليا, عمان: الأردن.
( الإ�رضاف الرتبوي عند  فيفر, ايزايبل ونالب, جني, ترجمة ديراين, حممد عيد )1993. 27

املعلمني: دليل لتح�شني التدري�ص, عمان: من�شورات اجلامعة الأردنية.
( تطوير نظام اختيار وتدريب امل�رضفني الرتبويني يف الأردن   قا�شم, عبد الكرمي )1992. 28
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القاهرة: م�رض.
29 .www.almualem.net ,مدخلي, علي حممد )2007( اأ�شاليب الإ�رضاف, النرتنت

( الإ�رضاف الرتبوي احلديث واقع وطموح, اربد: دار الأمل. امل�شاد, حممود اأحمٍدٍٍٍٍٍٍ )1986. 30
ر�شالة  املدر�شة,  ملدير  الفنية  الإ�رضافية  املمار�شات  واقع   ) 31 .1999( ابراهيم  مطر, 

ماج�شتري غري من�شورة, جامعة القد�ص, القد�ص: فل�شطني.
اأهمية املهام الإ�رضافية كما يت�شورها امل�رضفون الرتبويون  من�شور, نبيل )1997( “. 32
جامعة  من�شورة,  غري  ماج�شتري  ر�شالة  لها”  ممار�شتهم  ودرجة  الغربية  ال�شفة  يف 

بريزيت, بريزيت: فل�شطني.
الطبعة  واآدابها,  اأ�شولها  ال�شفية  الزيارات  هـ(  33 .1418( اهلل  عبد  �شالح  حممد  املنيف, 

الأوىل, الريا�ص.
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يف فل�شطني, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة النجاح الوطنية, نابل�ص: فل�شطني.
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التربويون املشرفون  اإلشرافية كما يتصورها  األساليب  درجة ممارسة 

فلسطني شمال  محافظات  في  والتعليم  التربية  مديريات  د. عبد الكرمي قاسمفي 

ثالثاً- املراجع االلكرتونية: 
 1 .www.aljoufedu.gov.sa اأ�شاليب اإ�رضافية وم�شطلحات تربوية

2 .www.madinaedu.gov.sa اأ�شاليب الإ�رضاف الرتبوي


