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ملخص: 
ودرجة  االإ�رسافية  االأ�ساليب  اأهمية  درجة  بني  العالقة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
 )132( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الرتبويني،  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  لها  ممار�ستهم 
م�رسفًا وم�رسفة موزعني على �ست مديريات للرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال فل�سطني، 
الدرا�سات. كما  النوع من  لهذا  نظراً ملالءمته  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
ا�ستخدم اال�ستبانة اأداة للدرا�سة، ا�ستملت على �سبعة اأ�ساليب اإ�رسافية، تعترب من اأهم االأ�ساليب 
االإ�رسافية، وقد اأجريت لها معامالت ال�سدق والثبات، وتراوح معامل ثبات اال�ستبانة على 
جماالت درجة االأهمية ما بني )0.80-0.91(، وبلغ معامل الثبات الكلي لدرجة االأهمية 
)0.96(، وتراوح معامل الثبات على درجة املمار�سة ما بني )0.85-0.93(، وبلغ معامل 
الدرا�سة،  باأغرا�س  يفي  عاٍل  ثبات  معامل  وهو   )0.97( املمار�سة  لدرجة  الكلي  الثبات 
واملتو�سطات  املئوية،  والن�سب  التكرارات،  التالية:  االإح�سائية  املعاجلات  وا�ستخدمت 

.)Pearson( احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بري�سون
ومن اأهم النتائج التي ت��سلت اإليها الدرا�سة:

اإن هناك عالقة ارتباطية. 1 متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية وبني درجة 
ممار�سة امل�رسفني الرتبويني لها، اإذ تراوح معامل االرتباط بني درجة اأهمية االأ�ساليب 

االإ�رسافية ودرجة ممار�ستها )0.465( و)0.601(.
االإ�رسافية  االأ�ساليب  اأهمية  درجة  حيث  من  االأوىل  ترتيبها  كان  ال�سفية. 2  الزيارة  اإن 
ثم  الرتبوية،  امل�ساغل  يليها  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  ودرجة 
تاأتي ثالثًا زيارة املدر�سة، اأما اأ�سلوب البحث االإجرائي فكان ترتيبه ال�ساد�س من حيث 

االأهمية وال�سابع من حيث درجة املمار�سة.
ودرجة ممار�ستها  اإن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية . 3

تعزى جلن�س امل�رسف ولوظيفته وملوؤهله العلمي وخلربته.
وي��سي الباحث مبا ياأتي:

اخل�سو�س،  بهذا  الالزمة  العلمية. 1  االأدوات  وتطوير  امل�رسفني  اأداء  تقومي  �رسورة 
الربامج  تخطيط  ثم  ومن  التدريبية،  حاجاتهم  حتديد  يف  العمل  هذا  من  واالنطالق 

التدريبية الالزمة لتطوير اأدائهم وتنفيذها.
�رسورة تاأهيل امل�رسفني الرتبويني الذين مل يعّدو للعمل يف. 2 جمال االإ�رساف الرتبوي.
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Abstract:

   This study aimed at identifying the relationship between the importance 
degree of the supervision approaches and supervisors, practice degree as 
perceived by educational supervisors. The population of the study consisted 
of (132) male and female supervisors distributed on six educational 
directorates in the northern districts of Palestine. The researcher used 
the survey descriptive methods as it is the most suitable for such studies. 
The researcher also used a questionnaire, which included seven important 
methods of supervision, as an instrument for the study. Processes of validity 
and reliability were conducted: the questionnaire reliability of the aspects 
of the importance degree ranged (0.80-0.91), the overall reliability of the 
importance degree was (0.96), the reliability of the importance degree 
ranged (0.85-0.93), the overall reliability of the practice degree was(0.97) - a 
high figure which meets and fulfils the purposes of the study. Recurrences, 
percentages, means averages, deviations, and Pearson Correlation 
Coefficient were used as statistical analytical methods.

This study showed the following main results:-

There is a medium 1. correlative relationship between the importance degree 
of the supervision methods and the degree of the educational supervisors’ 
practice of these methods, as the correlation variable of importance degree 
and the practice degree ranged from (0.465) to (0.601).
Classroom visits got 2. the first rank in term of the importance degree 
and the practice degree as perceived by the supervisors. Educational 
workshops got the second rank and school visits came third, whereas the 
operation(action) research got the sixth rank in term of the importance 
and the seventh rank in term of the practice degree. 
There was high correlative degree between the 3. importance degree 
of the supervision methods and their practice degree in favor of the 
supervisor’s gender, profession,  experience and qualifications.
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The researcher recommends the following:-

The necessity for evaluating 1. the supervisors’ performance 
and developing the scientific instruments and methods which 
are dedicated for such purposes. This is where to start off for 
identifying their training needs and then planning and carrying 
out the training programs which are necessary for developing 
and upgrading their performance.
The necessity for qualifying the 2. newly appointed educational 
supervisors.
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مقدمة:
الرتبوي، وت�سعى  لالإ�رساف  اهتمامًا متناميًا  املتقدمة  البلدان  التعليم يف  تويل نظم 

با�ستمرار
التعليمي  القطاع  هذا  م�ساعدة  �ساأنه  من  ما  كل  تقدمي  على  وحتر�س  تطويره،  اإىل   
املهم على اأداء دوره بكفاية وفاعلية، االأمر الذي ترتب عليه تغيري مفهومه وتطور اأهدافه 
النظم  النظرة للم�رسف الرتبوي يف تلك  اأ�ساليبه، كما تطورت بالتبعية  ووظائفه، ومن ثم 

)عبد العزيز، 2004، �س10(.
وتنظر الرتبية اليوم اإىل دور امل�رسف الرتبوي على اأنه ركن اأ�سا�س من اأركان العملية 
الرتبوية التعليمية يف اأي نظام تعليمي، ذلك اأن عمل امل�رسف يرتبط مبا�رسة بعمل املعلم 
على  االإ�رساف  يف  بدوره  الرتبوي  امل�رسف  وي�سهم  وتعليمهم،  الن�سء  تربية  عن  امل�سوؤول 
بيئة  خلق  يف  وم�ساعدته  ومتطلباته  الع�رس  متغريات  مع  يتنا�سب  مبا  وتدريبه  املعلم 

تعليمية منا�سبة، وحتقيق ظروف تعلم اأف�سل )اخلوالدة، 2002، �س364(.
وقد اأ�سار البابطني اإىل اأن عملية حت�سني اأداء املعلم ال�سفي عن طريق اأ�ساليب منظمة، 
التدري�س  ال�سف، وحت�سني عملية  داخل غرفة  املعلم  �سلوك  تعديل  اإىل  تهدف  لها  وخمطط 

بالتعاون مع امل�رسف الرتبوي )البابطني، 1994(.
عن  م�سوؤولياته  بحكم  التعليمي  النظام  يف  خا�سة  اأهمية  يكت�سب  امل�رسف  واأ�سبح 
امل�رسف  اإن  واإجناحها حيث  التعليمية  ال�سيا�سة  تنفيذ  والعمل على  الرتبوي،  العمل  تقومي 
الغد  اأن يجعل  الدرا�سية، ويحاول  الف�سول  التدري�س ونوعيته داخل  الرتبوي يهتم بتطوير 

اأف�سل من اليوم )ال�سيخ، 2000(.
وقد حدد هارت )Hart، 1994( م�س�ؤولية امل�رشفني الرتب�يني فيما ياأتي:

والطاقات  االمكانات  واكت�ساف  املدر�سي  التنظيم  داخل  الفاعلة . 1 العنا�رس  بناء 
الب�رسية العاملة وحفزها للعمل.

حمفز على  توحيد اأهداف التنظيم مع احتياجات العاملني يف �سياق عمل منظم . 2
االإجناز االإن�ساين.

وتوفري  اإن�سانية  عالقات  وجود  يف. 3  املتمثلة  الفعالة  املدر�سة  �رسوط  حتقيق 
معلومات دقيقة عن العمل.

اخلربة الداعمة للفرد التي حتقق احتياجاته وتنمي امكاناته. توفري . 4
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ويعرف اأوفاندو )Ovando، 1995( االإ�رساف الرتبوي باأنه عملية تعاونية يقوم بها 
اأ�سخا�س خرباتهم متنوعة، يعملون كفريق، وي�ساركون يف االلتزام بتحقيق اأهداف التعليم.

وي�ستخل�س من�سور )1997( اأن االإ�رساف الرتبوي عملية ال تخرج عن كونها عملية 
فنية متخ�س�سة، تهدف ب�سكل اأ�سا�سي اإىل م�ساعدة املعلم لتح�سني �سلوكه التدري�سي ب�سكل 

ينعك�س على حت�سيل الطالب، واأن حت�سني هذا ال�سلوك هو دور امل�رسف الرتبوي.
اإن جمال اهتمام امل�رسف الرتبوي ح�سب النظرة احلديثة لالإ�رساف لي�س املعلم فح�سب، 
اإن  حيث  والتعليم،  التعلم  بعمليتي  واملوؤثرة  املحيطة  الظروف  وجميع  الطلبة  يهمه  واإمنا 
االإ�رساف الرتبوي عملية جتريبية حتليلية نقدية للمواقف الرتبوية، ومدى ارتباطها بواقع 
العملية الرتبوية يف املدر�سة، ومدى منا�سبة الو�سائل واالأدوات، والتجهيزات يف املدر�سة 
و�سالحية املباين املدر�سية لتحقيق االأهداف املحددة. وهذا يتطلب قدراً كبرياً من التخطيط 
والتنظيم، فلم تعد الزيارات ال�سفية املفاجئة لت�سيد اأخطاء املعلم تفي بالغر�س، فهي ال 
توؤدي اإىل حت�سني حقيقي يف العملية التعليمية بقدر ما توؤدي اإىل ف�سل فيها، وخلق مدر�سني 
لديه، نظراً  الق�سور احلقيقية  خمادعني وخمدوعني، وغالبًا ال يطلع امل�رسف على نواحي 
امل�ستوى احلقيقي  ليطلع على  للم�رسف  الفر�سة  الثقة املتبادلة بينهما، وال تتاح  النعدام 
لالأداء، فتكون تقديراته وبياناته غري دقيقة، وال تعك�س الواقع باأي حال من االأحوال )دقاق 

واآخرون، 1988، �س 10، والعلي، 2006(.
بالعملية  النهو�س  على  اأقدر  اأ�سبحت  بحيث  الرتبوي  االإ�رساف  اأ�ساليب  تطورت  وقد 
للمعلم،  االإن�ساين  باجلانب  االهتمام  ظهر  حيث  والتعليم،  التعلم  عمليتي  وحت�سني  الرتبوية 
فعالة يف  اإيجابية  ب�سورة  املعلم  فيها  ي�سارك  تعاونية،  عملية  واالإ�رساف  التوجيه  واأ�سبح 
و�سع االأهداف والتخطيط لها والتنفيذ والتقومي )العلي، 2006، والعريف، 1993، �س 122(.

وت�ستمل الوظيفة القيادية االإ�رسافية للم�رسف الرتبوي على عدد من املهمات الرئي�سة 
وامل�ساريع  والدرا�سات،  البحوث  واإجراء  الرتبوي،  املنهاج  واإثراء  مهنيًا،  العاملني  كتنمية 
الوظائف  هذه  اأداء  من  امل�رسف  يتمكن  وحتى  الرتبوية،  العملية  حت�سني  نحو  املوجهة 
تتطابق  واقعية  نتاجات  اإىل  ين�سدها  التي  االأهداف  ترجمة  نحو  املوجهة  وامل�سوؤوليات 
اال�سرتاتيجيات  اأف�سل  الدائم عن  والبحث  ال�سعي  له من  بد  االأداء املقبول، فال  مع معايري 
وامل�سادر واالأ�ساليب االإدارية واالإ�رسافية التي ت�ساعده على اأداء وظائفه ب�سكل فعال، وذلك 
وعبد  )بلقي�س  الطلبة  لدى  من�سودة  تعليمية  نتاجات  �سكل  على  االأداء  هذا  اأثر  يظهر  حتى 

اللطيف، 1991، �س9(.
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يواجه م�سكالت و�رساعات  الرتبوي،  التنظيم  اأفراد  الرتبوي كاأي فرد من  وامل�رسف 
ات امل�رسف  خمتلفة، وذلك ب�سبب التفاعل امل�ستمر مع اأع�ساء التنظيم، ولطبيعة تعدد مهمَّ
ات تدريب واإ�رساف وتقومي واإدارة، وهو يواجه هذه ال�رساعات م�ستعينًا  الرتبوي من مهمَّ
�سيا�ستها  وتنفيذ  الرتبوية  العملية  اأهداف  لتحقيق  وامل�سادر  والت�سهيالت  االأ�ساليب  بكل 

)الطعان وال�سمور، 2007، �س 258(.
وقد اأظهرت الدرا�سات اأن هناك اختالفًا بني وجهات نظر املعلمني وامل�رسفني حول 
الدور املنوط بامل�رسفني، واالأ�ساليب االإ�رسافية، والكفايات واملهارات التي يجب اأن ميتلكها 
امل�رسف الرتبوي ليكون قادراً على اإحداث التغيري يف قناعات املعلمني بقدرته على تقدمي 

خدمات اإ�رسافية مميزة لهم )العو�س، 1996، واأحمد، 1998(.
الذين  املعلمني  قدرات  اإىل  التعرف  فعليه  مهمته،  الرتبوي يف  امل�رسف  ينجح  ولكي 
العمليات  حت�سني  يف  وتوظيفها  وتنميتها  اإبرازها  على  والعمل  وطاقاتهم،  معهم  يتعامل 
وم�سكالتهم  املعلمني  حاجات  جتاهل  وعدم  للتحقيق،  قابلة  اأهداف  وو�سع  التعليمية، 

)�سبح، 2005، �س7(.
الفعلية  باملمار�سات  كبرية  بدرجة  يرتبط  الرتبوي  االإ�رساف  عن  املعلمني  ور�سا 

.)1980 ،Fraser( لكفايات امل�رسف الرتبوي
ب�رسورة  اأو�سى  درا�سته،  يف   )2006( ال�ساعر  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  �سوء  ويف 
يف  واحد  اأ�سلوب  على  االعتماد  وعدم  االإ�رسافية،  االأ�ساليب  يف  الرتبويني  امل�رسفني  تنويع 

االإ�رساف.
االإ�رساف  اأن  بفل�سطني  الرتبوي  االإ�رساف  جمال  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  اأكدت  وقد 
الرتبوي ما زال قا�رساً عن حتقيق اأهدافه بال�سكل املاأمول �سواء من وجهة نظر امل�رسفني اأم 
املعلمني، والزيارة ال�سفية املفاجئة هي قوامه، وامتالك امل�رسف لكفايات االإ�رساف ميكنه 
مر�سية  ب�سورة  اتهم  مهمَّ الرتبويني  امل�رسفني  اإجناز  وعدم  املرغوب،  التغيري  اإحداث  من 
يعود اإىل م�سكالت تتعلق بالكفايات، ونق�س الكفايات يعود اإىل نق�س املعارف واملهارات 

)اأبو هويدي، 2000، �س8(.
من  اأن ميتلك خمزونًا جيداً  الرتبوي املتمّكن واملتجدد  من هنا ينبغي على امل�رسف 
اأ�ساليب االإ�رساف الرتبوي وطرائقه واأنواعه، االأمر الذي يفتح جمااًل اأمامه لينوع يف اأ�ساليبه 
االإ�رسافية، وعدم االقت�سار على الزيارة ال�سفية التي ال ميكن اال�ستغناء عنها، فعليه اأن يختار 
على  عليهم  وي�رسف  يوجههم  الذين  املعلمني  ينا�سب  ما  واالأمناط  االأ�ساليب  هذه  بني  من 

اختالفهم، ويلبي الفروق الفردية يف التلقي واال�ستجابة بينهم )�سبح، 2005، �س42(.
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مشكلة الدراسة:
كثري  يف  الرتبوي  االإ�رساف  تناولت  التي  والدرا�سات  البحوث  كرثة  من  الرغم  على 
مل  االإ�رسافية،  االأ�ساليب  فاإن  العربية،  الدول  يف  اأم  االأجنبية  الدول  يف  �سواء  جوانبه،  من 
حتظ باالهتمام نف�سه، والدرا�سات التي تناولت االأ�ساليب االإ�رسافية، على الرغم من قلتها 
على  االأخرى  االإ�رسافية  االأ�ساليب  معظم  تتناول  ومل  ال�سفية،  الزيارة  اأ�سلوب  على  ركزت 
االإ�رسافية  االأ�ساليب  الأهمية  بالن�سبة  اأما  وحت�سينه،  التعليم  تطوير  يف  اأهميتها  من  الرغم 
ودرجة ممار�ستها، فلم حتظ باالهتمام الكايف على الرغم من اأهميتها وفائدتها يف حتديد 
االحتياجات التدريبية، ويف اإعداد امل�رسفني الرتبويني وتاأهيلهم، ويف تطوير اأداء امل�رسفني 

وحت�سينه، وهذا بدوره �سوف ينعك�س اإيجابًا على اأداء املعلم والطالب.
املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  يف  ع�سواً  الباحث  عمل  خالل  ومن 
وتدري�سه مل�ساق الرتبية العملية واالإ�رساف عليه، وتعامله مع العديد من امل�رسفني الرتبويني 
ومديري املدار�س ومديراتها ومعلميها ومعلماتها، الحظ اأن امل�رسفني الرتبويني يركزون 
على ممار�سة اأ�سلوب الزيارة ال�سفية، مع وجود عدد من االأ�ساليب االأخرى التي تعمل على 

التطور املهني والرتبوي للمعلمني وللعملية التعليمية.
هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى، فقد اأظهرت نتائج العديد من الدرا�سات، ومنها درا�سة: 
ال�سويدي )1992( اأن االإ�رساف الرتبوي بو�سعه احلايل ما زال يتحرك يف اآفاق �سيقة وحمدودة، 
وذلك لنق�س االإمكانات املادية امل�ساعدة، اأو نق�س االإعداد املهني، اأو الت�سبث بفل�سفة الرتبية 
التقليدية، واأو�ست الدرا�سة باأن يتم اإعداد امل�رسفني الرتبويني اإعداداً مهنيًا منا�سبًا، واعتماد 

�سوابط واأ�س�س علمية الختيارهم، مع �رسورة اإ�سعارهم بخطورة م�سوؤولياتهم.
االإ�رسافية ح�سب  املمار�سات  اأقل  اأن   )1978 ،Siddiqi( نتائج �سديقي  اأظهرت  وقد 
الرتتيب هي: اللقاءات اجلماعية املربجمة، والزيارات ال�سفية املربجمة، وتبادل الزيارات 

بني املعلمني، ودرا�سة املناهج، والن�رسات الرتبوية املهنية، واملوؤمترات يف اأثناء اخلدمة.
اإبداء  يف  املعلمني  ي�رسك  ال  الرتبوي  امل�رسف  اأن  الفل�سطينيون  املعلمون  ذكر  وقد 

اآرائهم، وال يعمل بهذه االآراء )الوادي، 1998(. 
اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية  وكان ذلك كله حافزاً دفع الباحث لدرا�سة العالقة بني درجة 
يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  ودرجة 
حمافظات �سمال فل�سطني. وميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال االآتي: ما العالقة بني درجة 
اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية ودرجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رشفني الرتب�يني تبعاً ملتغريات 
)اجلن�س، ووظيفة امل�رشف، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة، ومكان العمل، والتخ�س�س( يف مديريات 

الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال فل�سطني؟. وينبثق عن ال�سوؤال ال�سابق الفر�سيات االآتية:
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فرضيات الدراسة:
بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها  ال توجد عالقة ارتباطية . 1
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني.
ممار�ستها  ال توجد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة . 2
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني تعزى جلن�س امل�رسف.
ال توجد عالقة. 3 ارتباطية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها 
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني تعزى لوظيفة امل�رسف )م�رسف مبحث، اأو م�رسف مرحلة(.
ممار�ستها  ال توجد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة . 4
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني تعزى للموؤهل العلمي للم�رسف الرتبوي.
ال توجد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها. 5 
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني تعزى ل�سنوات اخلربة للم�رسف الرتبوي.
توجد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها  ال . 6
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني تعزى ملديرية الرتبية والتعليم )مكان العمل(.
ال توجد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها. 7 
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال 

فل�سطني تعزى لتخ�س�س امل�رسف الرتبوي )علمي، اأو اأدبي(.

أهمية الدراسة:
ترجع اأهمية هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي:

اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية باعتبارها اأهم مكونات عمل امل�رسف الرتبوي. 1 .
هذه الدرا�سة تقوميًا لعمل امل�رسف الرتبوي. تعدُّ . 2

ً ذاتيًا للم�رسفني الرتبويني قائمًا على اأ�س�س علمية مما ي�سهم  تقدم هذه الدرا�سة تقوميا. 3
يف حتديد احتياجاتهم التدريبية، وتطوير كفاءاتهم االإ�رسافية.
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وتاأهيلهم  الرتبويني  امل�رسفني  اإعداد  برامج  تطوير  يف  الدرا�سة  هذه  ت�سهم . 4 اأن  ميكن 
لالأ�ساليب  الرتبويني  امل�رسفني  امتالك  مدى  حول  وتو�سيات  نتائج  من  تقدمه  مبا 

االإ�رسافية التي هي ع�سب عمل امل�رسف الرتبوي.
 ، ميكن اأن تتو�سل الدرا�سة اإىل نتائج ي�ستفيد منها امل�سوؤولون يف وزارة الرتبية والتعليم. 5
ورمبا ت�ساعدهم يف اختيار اأف�سل الكفاءات عند تعيني امل�رسفني الرتبويني، كما ميكن 

اأن ي�ستفيد منها امل�سوؤولون يف وزارة الرتبية والتعليم عند حتديد برامج التدريب.

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

معرفة العالقة بني درجة اأهمية االأ�ساليب. 1 االإ�رسافية، ودرجة ممار�ستهم لها من وجهة 
نظر امل�رسفني الرتبويني.

اأثر بع�س املتغريات )اجلن�س، وظيفة امل�رسف، اخلربة، املوؤهل العلمي، مكان. 2  معرفة 
ودرجة  االإ�رسافية،  االأ�ساليب  اأهمية  درجة  بني  العالقة  على  التخ�س�س(  العمل، 

ممار�ستهم لها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني.
العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  القرار  واأ�سحاب  للم�سوؤولني. 3  تو�سيات  تقدمي 
مهنة  تطوير  بهدف  الدرا�سة  اإليها  تتو�سل  التي  النتائج  �سوء  يف  الفل�سطينية 
التعلمية.  التعليمية  العملية  حت�سني  على  اإيجابًا  ينعك�س  مما  الرتبوي   االإ�رساف 

حدود الدراسة:
اأجريت هذه الدرا�سة يف اإطار احلدود االآتية:

. العامل الزماين: اأجريت الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2006/2005. 1
حمافظات  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الدرا�سة  هذه . 2 اأجريت  املكاين:  العامل 
العايل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  تابعة  مديريات  �ست  عددها  والبالغ  فل�سطني،  �سمال 

الفل�سطينية.
العامل الب�رسي: اأجريت هذه الدرا�سة على عينة من م�رسيف مديريات الرتبية. 3 والتعليم 
العايل الفل�سطينية وم�رسفاتها يف حمافظات �سمال فل�سطني، علمًا باأن عينة الدرا�سة 

هي نف�سها كامل جمتمع الدرا�سة، وذلك يف العام الدرا�سي 2006/2005.
اقت�رست هذه الدرا�سة على االأداة امل�ستخدمة فيها.. 4
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تعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً:
الرتبوي  امل�رسف  يعتمدها  التي  التقنية. 1  الطرائق  خمتلف  هي  االإ�رسافية:  االأ�ساليب 
�سبعة  الدرا�سة  اعتمدت  وقد  االإ�رسايف،  برناجمه  �سمن  الرتبوية  املواقف  ملواجهة 
اأ�ساليب اإ�رسافية هي: الزيارة ال�سفية، وتبادل الزيارات، وامل�ساغل الرتبوية، والدرو�س 

النموذجية، والن�رسات الرتبوية، والبحث االإجرائي، وزيارة املدر�سة.
وله القدرة على اإحداث تغيري  امل�رسف الرتبوي: “هو الفرد الذي ي�سغل وظيفة م�رسف، . 2
يف العملية التعليمية يف املدر�سة عن طريق ممار�سته لل�سلطة املخولة له” )اإبراهيم، 

1987، �س68(.
التفاعل. 3  عمليات  خمتلف  ينظم  الذي  العالقات  “رجل  باأنه  عبيدات  ذوقان  ويعرفه 

واالت�سال” )عبيدات، 1981، �س127(.
اأّما اإجرائيًا فيعرف امل�رسف الرتبوي. 4 باأنه ال�سخ�س احلا�سل على درجة علمية يف اأحد 
التخ�س�سات، توؤهله ملمار�سة التعليم واالإ�رساف الرتبوي كمهنة، وم�سوؤوليته الرئي�سة 
حت�سني املنهاج، والتدري�س، والت�سهيالت الرتبوية، وتطوير التعليم، وقد ُعنيِّ بوظيفة 

م�رسف تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية.
هي جمموعة االأعمال االإجرائية التي يقوم بها امل�رسف لتح�سني  املمار�سات االإ�رسافية: . 5
عمليتي التعليم والتعلم من خالل م�ساعدة املعلمني على النمو املهني، وحت�سني م�ستوى 

اأدائهم وتدري�سهم )ال�ساعر، 2006، �س62(.
كل  ملمار�سة  الرتبويني  امل�رسفني  ت�سور  مدى  باأنها  املمار�سة  فتعرف. 6  اإجرائيًا  اأّما 

فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة التي اأعدها الباحث.
الدرجة التي يقدرها امل�رسفون الرتبويون ملمار�سة كل اأ�سلوب  درجة املمار�سة: هي . 7

من اأ�ساليب االإ�رساف ال�سبعة التي تناولتها اأداة الدرا�سة التي اأعّدها الباحث.
الدرا�سة  اأداة  االأهمية: هي مدى ت�سور امل�رسفني الرتبويني الأثر كل فقرة من. 8 فقرات 

التي اأعدها الباحث لتطوير اأداء املعلمني وحت�سني التعليم.
الأهمية كل اأ�سلوب من  درجة االأهمية: هي الدرجة التي يقدرها امل�رسفون الرتبويون . 9

اأ�ساليب االإ�رساف ال�سبعة التي تناولتها اأداة الدرا�سة التي اأعّدها الباحث.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يرى الباحثون اأن م�سلمات االإ�رساف الرتبوي تتلخ�س فيما ياأتي:

تقوم  منظمة،  تعاونية  دميقراطية  اأخالقية،  مهنية  قيادية  عملية  الرتبوي  االإ�رساف . 1
التجريبي  بالطابع  وتت�سم  امل�سرتك،  والتحليل  واال�ستق�ساء  والدرا�سة  التخطيط  على 

واالأ�سلوب العلمي.
التعلم،  وبيئة  املدر�سة،  التعليمية:  العملية  عنا�رس  جميع  الرتبوي  االإ�رساف  ي�سمل  2 .
واملعلم، واملتعلم، واملناهج، واأ�ساليب التعلم والتعليم، وتكنولوجيا التعليم، وم�سادر 

التعلم املختلفة، واملجتمع املحلي، واأولياء االأمور.
ي�ستعني االإ�رساف الرتبوي بالعديد من. 3 اال�سرتاتيجيات التي تت�سم باملرونة: كاالإ�رساف 
واالإ�رساف  العالجي،  واالإ�رساف  القيادي،  واالإ�رساف  البنائي،  واالإ�رساف  الوقائي، 

االإر�سادي.
متنوعة  وجماعية  فردية  ون�ساطات  واأ�ساليب  و�سائل . 4 على  الرتبوي  االإ�رساف  يعتمد 
مثل: الزيارة املدر�سية، وال�سفية، وتبادل الزيارات واخلربات، والندوات، واالجتماعات 
والن�رسات  والتطبيقية،  التو�سيحية  والدرو�س  العمل،  وور�س  واجلماعية،  الفردية 

والقراءات، والبحوث الرتبوية.
يبنى االإ�رساف الرتبوي على احرتام. 5 �سائر املمار�سني الرتبويني، وتقبل الفروق الفردية 
بينهم، وت�سجيع اآرائهم ومبادراتهم، وحثهم على التجريب واالبتكار القائم على اأ�س�س 

علمية، وحفزهم للعمل اجلماعي التعاوين.
النمو  على  الرتبويني،  واملمار�سني . 6 املعلمني  م�ساعدة  اأهمية  الرتبوي  االإ�رساف  يوؤكد 

املهني امل�ستمر، واحلر�س الدائم على حت�سني م�ستويات االأداء.
ي�ستمد امل�رسف الرتبوي �سلطته ومكانته وتاأثريه يف املدار�س واملعلمني. 7 من قوة اأفكاره 
ومن  املهنية،  الفنية  مهارته  ومن  ووظيفتها،  معلوماته  حداثة  ومن  ومو�سوعيتها، 
خرباته النامية املتطورة، ومن قدرته على االإبداع يف قيادة عمليات التغيري الرتبوي، 
كافة  ممار�ساته  يف  باأخالقياتها  االلتزام  على  وحر�سه  التعليم  مبهنة  قناعته  ومن 
)ح�سني و�سليمان، 1990 وعبد العزيز 2004، �س �س 43-45، والعريف، 1993، �س 

118-120، وبلقي�س، 1996، �س 90، وال�سعالن، 2006(.
والتفكري وحفزهم للتجديد والتطوير. ت�سجيع املعلمني على التجريب . 8

ت�سجيع املعلمني على متابعة امل�ستجدات يف. 9 جماالت التخ�س�س االأكادميية واملهنية.
التنمية  واالنطالق من نتائجه يف تخطيط برامج  التقومي املو�سوعي الأداء املعلمني . 10  

.)2003 ،Hargreaves( املهنية امل�ستدامة الالزمة لهم وتقوميها وتنفيذها
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أنواع أساليب اإلشراف الرتبوي:

اأ�ساليب فردية: مثل الزيارة ال�سفية، واملقابلة الفردية للمعلم.
اأ�ساليب جماعية مبا�رشة: كالدرا�سة املنتظمة، واللقاءات اجلماعية، وتقنيات العر�س واالإ�سغاء.

اأ�ساليب جماعية غري مبا�رشة: كالبحوث والدرا�سات وامل�سوحات واملالحظة واملراقبة.
املجتمع.  خدمة  اأو  املدر�سية  االأن�سطة  اأو  واملعلمني  املديرين  خالل  من  و�سيطة:  اأ�ساليب 

)نبهان، 2007، �س 22-19(
تنا�سب  التي  امل�ساندة  االإ�رسافية  االأ�ساليب   )1991( اللطيف  وعبد  بلقي�س  وي�سيف 
االأقران،  توجيه  املاألوفةمثل:  لالأمناط  ي�ستجيبون  ال  الذين  املعلمني  من  خا�سة  اأمناطًا 
واأ�سلوب تو�سيح القيم للمعلمني وتعيني القراءات املهنية املختارة. و�سوف نتناول �سبعة 

اأ�ساليب اإ�رسافية كاأمثلة على هذه االأنواع:

الزيارة الصفية:. 1
يف  املبا�رسة  الفردية  االأ�ساليب  من  �سفه  يف  للمعلم  الرتبوي  امل�رسف  زيارة  تعد 
اإدارات  اإليها  التي جلاأت  والتقومي  املتابعة  اأ�ساليب  اأقدم  الو�سيلة من  االإ�رساف، ولعل هذه 
عملية  على  االطالع  على  امل�رسف  ت�ساعد  املبا�رسة  ب�سورتها  ال�سفية  والزيارة  التعليم، 
التعلم والتعليم ب�سورتها الفعلية، وقد ال تتوافر لدى امل�رسف و�سائل اأخرى ناجحة تغنيه 
عن م�ساهدة ما يدور داخل ال�سف، ومتكنه من و�سع خطة يف �سوء احلاجات الواقعية التي 
�ساهدها ومعرفته بالذين يحتاجون اإىل م�ساعدته، ويف اأي النواحي تكون امل�ساعدة؟ وكيفية 
لالإ�رساف،  اأوىل  و�سيلة  ال�سفية  الزيارة  تعتمد  كثرية  تعليمية  اأنظمة  جند  ولذلك  تقدميها، 

وهناك اأن�اع عدة للزيارة ال�سفية منها:
من اأحد املعلمني من  اإليها عندما يكرث التذمر . 1 الزيارة املفاجئة للمعلم: تن�ساأ احلاجة 
اإدارة املدر�سة اأو الطلبة واأولياء االأمور، وهي ال تخدم املعلم كما ال تخدم عملية التعليم 

ب�سورة مبا�رسة.
احل�سول على خدمة االإ�رساف،   الزيارة املربجمة: وتخدم غر�سني اأولهما حق املعلم يف . 2

وثانيهما تقومي عمل املعلم.
للم�ساعدة يف موقف  زيارة بناء على طلب املعلم اأو مدير املدر�سة ب�سبب حاجة املعلم . 3

تعذر على املعلم اإيجاد حل له.
اأ�سلوب مميز يتبعه   زيارة بناء على طلب امل�رسف ب�سبب حاجة امل�رسف لالطالع على . 4

املعلم بغر�س نقل التجربة اإىل مدار�س اأخرى. )نبهان، 2007، �س 40-39(.
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تبادل الزيارات:. 5
هو اأ�سلوب اإ�رسايف يتمثل بقيام معلم بزيارة زميل له يدر�س املبحث نف�سه يف املدر�سة 
اأو املدار�س االأخرى املجاورة لتحقيق اأهداف تعليمية معينة، و�سمن خطة حمددة يتعاون من 
ال ومرغوب  فعَّ اإ�رسايف  اأ�سلوب  واملعلمون، وهو  املدار�س  ومديرو  الرتبوي  امل�رسف  خاللها 
املعلم من  ن  االأ�سلوب ميكِّ فاإن هذا  اإبداعه، وكذلك  بنف�سه ويطلق  املعلم  ثقة  فيه، ويزيد من 
التي  احللول  وعلى  املعلمون،  زمالوؤه  يعي�سها  التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  على  االإطالع 
يواجهون بها هذه ال�سعوبات، ويتمكن املعلم اأي�سًا عن طريق هذا االأ�سلوب من االطالع على 
اأ�ساليب التدري�س يف خمتلف املدار�س اأو املراحل التعليمية مما يعطيه اأبعاداً جديدة يف العمل 

والتخطيط، وحتى يحقق هذا االأ�سلوب الهدف املرجو منه فال بد من مراعاة االأمور االآتية:
اإقناع املعلمني بقبول هذا االأ�سلوب حتى. 1 تكون اجتاهاتهم ايجابية.

بني  ات�ساالت  حمور  لتكون. 2  ت�سلح  التي  وامل�سكالت  واحلاجات  االأهداف  تو�سيح 
املعلمني.

املدار�س املعنية يف برنامج تبادل الزيارات حتى  قيام امل�رسف الرتبوي بالتن�سيق بني . 3
يكون مديرو املدار�س على اطالع على الربنامج. )عطوي، 2004، �س 288-287(.

املشاغل الرتبوية:. 3
امل�سغل الرتبوي اأ�سلوب اإ�رسايف مكثف متار�سه جمموعة من املعلمني لدرا�سة م�سكلة 
تربوية، وامل�سغل الرتبوي ينفذ باأ�ساليب عدة )كاملحا�رسة، واحلوار، والتطبيق( ح�سب ما 

يتطلبه املوقف.
وحتى يحقق امل�سغل الرتب�ي اأهدافه يجب اأن يراعي امل�رشف الرتب�ي الأم�ر الآتية:

فائدة  االإفادة من خربات املعلمني اأنف�سهم، وخا�سة املبدعني منهم، ملا يف ذلك من . 1
لالآخرين وحفز للمبدعني منهم.

العالية واخلربة الكافية يف املوا�سيع املطروحة  اال�ستعانة بنخبة من ذوي الكفاءات . 2
للبحث.

والن�رسات  والكتب  املراجع  من  امل�سغل  يف  امل�ساركون  اإليه  يحتاج  ما. 3  كل  توفري 
واملجالت واالأدوات.

مبثابة التغذية الراجعة مل�ساغل  اإعداد و�سيلة تقومي للم�سغل عند االنتهاء منه ليكون . 4
الحقة. )عطوي، 2004، �س 292-291(.
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الدروس النموذجية:. 4
اأ�سلوب تعليمي يرغب  اأو  اأو و�سيلة،  اأو طريقة  لتو�سيح فكرة  ن�ساط عملي يهدف  هو 
بع�س  لتخوف  نظراً  ا�ستخدامه،  واأهمية  بنجاعته  املعلمني  اإقناع  يف  الرتبوي  امل�رسف 
ال�سف،  غرفة  يف  ميدانيًا  الرتبوي  امل�رسف  يطرحها  التي  االأفكار  جتربة  من  املعلمني 
نظرية،  طروحات  جمرد  ويعتربها  اأ�ساًل  االأفكار  تطبيق  اإمكانية  يف  بع�سهم  يت�سكك  وقد 
اأحد املعلمني بتطبيق  اأو قد يكلف  اأمام عدد من املعلمني،  فيقوم امل�رسف بتطبيق الفكرة 
هذه الفكرة اأمام زمالئه. فياأتي الدر�س النموذجي على جمموعة من الطلبة اأمام املعلمني 
دلياًل عمليًا على اإمكانية ترجمة الفكر اإىل واقع ملمو�س، وتتلو الدر�س النموذجي -بطبيعة 
احلال- مناق�سات تعزز القناعة يف ا�ستخدام املتبع فيه، واال�سرتاتيجيات التي اعتمد عليها. 

)نبهان، 2007، �س42(.

النشرات الرتبوية:. 5
الن�رسة االإ�رسافية هي و�سيلة ات�سال مكتوبة بني امل�رسف واملعلمني، ي�ستطيع امل�رسف 
بو�ساطتها اأن ينقل اإىل املعلمني خال�سة قراءاته ومقرتحاته وم�ساهداته بقدر معقول من 
ال�سلة بني امل�رسف واملعلمني،  اأنها: ت�ساعد على توثيق  اأهدافها  اأهم  اجلهد والوقت، ومن 
مكتوبًا  م�سدراً  للمعلمني  وتوفر  متباعدة،  اأماكن  يف  املعلمني  من  كبرية  اأعداداً  وتخدم 
واملمار�سات  االأفكار  ببع�س  املعلمني  وتعرف  احلاجة،  عند  اإليه  الرجوع  ميكن  ومنوذجًا 
امل�سكالت  بع�س  وتثري  والعاملي،  املحلي  امل�ستوى  على  احلديثة  الرتبوية  واالجتاهات 
تعميم  يف  وت�ساعد  لها،  املالئمة  احللول  واقرتاح  التفكري  على  املعلمني  حلفز  التعليمية 

اخلربات املتميزة التي ي�ساهدها امل�رسف. )عطوي، 2004، �س92(.

البحث اإلجرائي:. 6
يواجه  �سخ�س  بها  يقوم  التي  التطبيقية  االأبحاث  من  نوعًا  االإجرائي  البحث  يعد 
امل�سكالت، فهو  العملية، وي�سع خطة حلل هذه  اأو حياته  م�سكالت معينة يف ميدان عمله 
امل�سكالت  لهذه  حلول  الإيجاد  الباحث  تواجه  مبا�رسة  م�سكالت  على  يعتمد  بحث  اأ�سلوب 
التي تتعلق مبا�رسة بغرفة ال�سف يف املدار�س اأو االأو�ساع الفعلية احلقيقية، ويتميز البحث 
الدرا�سة  باأنه عملي ويتعلق مبا�رسة بو�سع حقيقي يف احلياة، ويتكون جمتمع  االإجرائي 
من طالب �سف معني اأو هيئة تدري�سية، اأو اأ�سخا�س يرتبط بهم الباحث مبا�رسة. )عبيدات 

واآخرون، 1984، �س 281-282 و�سليمان وحمفوظ، 2001، �س54(.
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وعلى الرغم من اأن البحث االإجرائي يحاول اأن يكون منظمًا، فاإنه ينق�سه الدقة العلمية 
ب�سبب �سعف �سدقه الداخلي واخلارجي، كما اأن هدفه حملي، وعينته حمدودة ولي�ست متثيلية 
باالإ�سافة اإىل �سعف ال�سبط للمتغريات امل�ستقلة، ولهذا فاإن نتائجه- على الرغم من اأنها 
على حاالت  تعميمها  وي�سعب  تبقى حمدودة  للحالة-  العملية  االأبعاد  نطاق  داخل  مفيدة 

اأخرى؛ الأنها تعالج م�سكلة معينة اأو موقفًا معينًا. )�سليمان وحمفوظ، 2001، �س 54(.
والبحث االإجرائي يجد طريقه ب�سكل كبري داخل موؤ�س�سات التطوير املهني، ويف برامج 
تاأهيل املعلمني، فهو ي�سجع املهنيني على ال�سيطرة على عملهم اخلا�س، ويقدم فهمًا اأف�سل 
الأولئك  اأف�سل  خدمة  وتقدمي  العمل  تطوير  بو�ساطته  ميكن  الذي  الذاتي،  التاأمل  خالل  من 

االأفراد الذين يعملون داخل املوؤ�س�سة املهنية. )جني مكنيف، 2001، �س1(.

زيارة املدرسة:
م�سكالتها  وتعرف  املدار�س،  على  لالإ�رساف  امل�ستخدمة  االأ�ساليب  اإحدى  هي 
اإن  الفنية  الرتبوي واالجتماعي، ومن ثم تقدمي امل�سورة  واأن�سطتها وواقعها  واحتياجاتها 
يف  الرتبوية  النواحي  �ستى  على  االطالع  امل�رسف  هدف  ويكون  املدر�سة،  لهيئة  وجدت 
املدر�سة ومرافقها وجتهيزاتها، واأداء العاملني فيها من معلمني ومر�سدين وطالب وغريهم، 
اإن وجدت لهيئة املدر�سة، وكتابة تقرير عما يلزم للجهات  الفنية  ومن ثم تقدمي امل�سورة 

امل�سوؤولة ليوؤدي اإىل حت�سني العمل الرتبوي فيها. )العلي، 2006(.
خط�ات اإجرائها:

اأن جتري وفق خطة مرنة ومنتظمة. 1 .
. اأن يحدد الهدف اأو االأهداف من الزيارة يف �سوء ظروف كل مدر�سة. 2

الزيارة وهدفها. اأن يتفق مع االإدارة التعليمية واإدارة املدر�سة على موعد . 3
اأن يح�سل على معلومات كافية عن معلمي املدر�سة. 4 بهدف توجيه االهتمام نحو من 

هو اأحوج اإليه من املعلمني. )مدخلي، 2007(
العديد  وجود  املعا�رسة،  االإ�رسافية  واالأ�ساليب  لالأمناط  ال�سابق  العر�س  من  يت�سح 
منها، وقد اأثبتت كثري من الدرا�سات فائدتها يف حت�سني اجتاهات املعلمني نحو االإ�رساف 

الرتبوي يف حت�سني اأدائهم ال�سفي والتعليمي.
من هنا ينبغي على امل�رسف الرتبوي املتمكن واملتجدد اأن ميتلك خمزونًا من اأ�ساليب 
اأ�ساليبه  يف  التنويع  فر�س  اأمامه  يفتح  الذي  االأمر  واأنواعه،  وطرائقه  الرتبوي  االإ�رساف 
اأن  فعليه  عنها،  اال�ستغناء  التي ال ميكن  ال�سفية  الزيارة  على  االقت�سار  وعدم  االإ�رسافية، 
على  عليهم  وي�رسف  يوجههم،  الذين  املعلمني  ينا�سب  ما  االأ�ساليب  هذه  بني  من  يختار 

اختالفهم، ويلبي الفروق الفردية يف التلقي واال�ستجابة.
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الدرسات السابقة:
- الدرا�سات العربية:

اإىل التعرف على فاعلية امل�رسف الرتبوي يف حت�سني  درا�سة دعبا�س )1992(: هدفت . 1
املمار�سات االإدارية ملديري املدار�س احلكومية يف االأردن، وتكونت عينة الدرا�سة من 
درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد  اال�ستبانة،  الباحث  ا�ستخدم  وقد  مديراً،   )569(
ممار�سة املهمات االإدارية من امل�رسفني الرتبويني كانت متو�سطة يف التخطيط والتنظيم 

والقيادة والتوجيه والتن�سيق والتعاون، وكانت متدنية يف جمايل املتابعة والتقومي.
يف  االإ�رسافية  الزيارات  فاعلية  درجة . 2 معرفة  اإىل  هدفت   :)1994( اإبراهيم  درا�سة 
الكربى  عمان  مديرية  يف  احلكومية  املدار�س  ملعلمي  التعليمية  املمار�سات  حت�سني 
االأوىل، وتكونت عينة الدرا�سة من )475( معلمًا ومعلمة، وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة 
ا�ستملت على �ستني فقرة تغطي ع�رسة جماالت. وقد اأظهرت الدرا�سة اأن متو�سط درجة 
الفاعلية يف كل من جمايل التخطيط للتدري�س وحت�سني التدري�س كانت )2.94 و 2.7( 

على التوايل، وهي درجة عدها الباحث متو�سطة.
يف حت�سني النمو  اإىل معرفة دور امل�رسف الرتبوي . 3 الدرا�سة  درا�سة ح�سن )1995(: هدفت 
املهني للمعلمني من وجهة نظر املعلمني، والتعرف اإىل درجة ممار�سة امل�رسف الرتبوي 
لدوره تبعًا ملتغري اجلن�س واخلربة واملوؤهل العلمي للمعلم، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم 
اأظهرت نتائج  الباحث ا�ستبانة ا�ستملت على )50( فقرة موزعة على �سبعة جماالت. وقد 
الدرا�سة اأن م�ستوى ممار�سة امل�رسف الرتبوي لدوره يف حت�سني النمو املهني للمعلمني على 
جماالت اال�ستبانة ال�سبعة يقل عن املتوقع منه، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α=0.05( تعزى جلن�س املعلم اأو خربته اأو موؤهله، 
املعلمني  جميع  مع  نف�سها  املمار�سات  ميار�سون  امل�رسفني  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  وعزا 
اأ�ساليبهم  بتنويع  الرتبويني  امل�رسفني  قيام  ب�رسورة  الباحث  اأو�سى  وقد  واملعلمات. 

االإ�رسافية، وتزويد املعلمني مبا ي�ستجد من معلومات حول مو�سوعات تخ�س�سهم.
درا�سة برقعان )1996(: هدفت الدرا�سة اإىل. 4 تقومي برنامج التوجيه الرتبوي من وجهة 
درجة  حتديد  طريق  عن  �سنعاء،  العا�سمة  باأمانة  الثانوية  املرحلة  معلمي  نظر 
الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  التوجيه،  برنامج  ملعايري  الرتبويني  املوجهني  ممار�سة 
ا�ستخدم الباحث عينة تكونت من )198( معلمًا ومعلمة، وكانت االأداة امل�ستخدمة يف 
الدرا�سة اال�ستبانة، واأظهرت نتائج الدرا�سة: اأن درجة ممار�سة املوجهني كانت دون 
امل�ستوى املقبول على جممل االأداة، وجماالتها االأربعة، كما اأظهرت عدم وجود فروق 

دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغري جن�س املعلم وخلربته.
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ات  َّ درا�سة من�س�ر )1997(: هدفت اإىل حتديد ت�سورات امل�رسفني الرتبويني الأهمية املهم. 5
االإ�رسافية وعلى درجة ممار�ستهم لها، وبيان اأثر ال�سلطة امل�رسفة على التعليم وجن�س 
اأهداف  ولتحقيق  وممار�ستها،  ات  املهمَّ اأهمية  تقدير  على  وموؤهله  وخربته  امل�رسف 
 )7( على  موزعة  تربوي،  م�رسف   )100( من  تكونت  عينة  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة 
املهني،  والنمو  والتعليم،  والتقومي،  االجتماعية،  والعالقات  املناهج،  هي:  جماالت 
والتخطيط واالإدارة. واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني ت�سورات 
اأظهرت  كما  االأهمية،  ل�سالح  لها  ممار�ستهم  ودرجة  مهماتهم،  الأهمية  امل�رسفني 
ات  عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني ت�سورات امل�رسفني لدرجة ممار�ستهم للمهمَّ

االإ�رسافية تعزى ملتغري اخلربة واملوؤهل العلمي.
درا�سة الق�ا�سمة )1998(: هدفت الدرا�سة. 6 اإىل التعرف على ت�سورات امل�رسفني الرتبويني 
واملديرين واملعلمني الأبعاد البناء النظري لنموذج وطني لالإ�رساف الرتبوي يف االأردن. 
الدرا�سة �سعف واقع املمار�سات  اأظهرت نتائج  الباحث اال�ستبانة، وقد  ا�ستخدم  وقد 
االإ�رسافية الفعلية يف امليدان، موازنة بدرجة اأهمية هذه املمار�سات، وقد بلغ متو�سط 
يف   )2.7( املهنية  كفاياتهم  رفع  يف  امل�رسف  عمل  املعلمون  بها  قدر  التي  الدرجة 

�سوء ممار�سات امل�رسفني احلالية، وهي درجة اعتربها الباحث منخف�سة.
الرتبويني  امل�رسفني  ممار�سة  درجة  حتديد  اإىل. 7  هدفت   :)2000( ه�يدي  اأب�  درا�سة 
لكفاياتهم االإ�رسافية من وجهة نظر املعلمني، وبيان اأثر متغري اجلن�س واخلربة واملوؤهل 
الرتبويني  التعليمية يف تقدير املعلمني لدرجة ممار�سة امل�رسفني  العلمي، واملنطقة 
لكفاياتهم االإ�رسافية. وتكونت عينة الدرا�سة من )192( معلمًا، وقد ا�ستخدم الباحث 
اال�ستبانة اأداًة للدرا�سة، وا�ستملت على )70( كفاية موزعة على )9( جماالت اإ�رسافية. 
وقد اأظهرت النتائج اأن درجة ممار�سة امل�رسفني الرتبويني لكفاياتهم االإ�رسافية على 
جممل االأداة كانت بدرجة قليلة، فمنهم من ميار�س )8( كفايات بدرجة متو�سطة فقط، 
ومنهم من ميار�س )62( كفاية بدرجة قليلة، وبالن�سبة للمجاالت فمنهم من ميار�س 
قليلة،  بدرجة  الباقية  املجاالت  ميار�س  من  ومنهم  متو�سطة،  بدرجة  واحداً  جمااًل 
وكذلك كانت الدرجة الكلية ملمار�سة جممل املجاالت قليلة. كما اأظهرت الدرا�سة اأنه ال 
توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف ممار�سة امل�رسفني لكفاياتهم تعزى ملتغري جن�س املعلم 

اأو خربته التعليمية على جماالت الدرا�سة م�ستقلة اأو على جممل االأداة.
درا�سة الغنيمني )2004(: هدفت الدرا�سة اإىل. 8 التعرف اإىل دور امل�رسف يف حت�سني االأداء 
االأردن كما يدركها  الثانوية احلكومية يف منطقة جنوب  املدار�س  التعليمي ملعلمي 
املعلمون، وتكونت عينة الدرا�سة من )384( معلمًا ومعلمة، وكانت االأداة امل�ستخدمة 
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ثمانية جماالت.  على  فقرة موزعة  �سبعني  على  ا�ستملت  التي  اال�ستبانة  الدرا�سة  يف 
التعليمي  االأداء  حت�سني  يف  الرتبوي  امل�رسف  فاعلية  اأن  الدرا�سة:  نتائج  واأظهرت 
للمعلمني، كما يراها املعلمون منخف�سة وغري مر�سية، وبلغ متو�سط درجة ر�ساهم 

)2.9( من اأ�سل )5(.
لالإ�رساف. 9  التخطيط  تقومي  درجة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :)2005( �سبح  درا�سة 
الرتبوي لدى امل�رسفني الرتبويني كما يراها مديرو املدار�س الثانوية يف حمافظات 
ومن  ومديرة،  مديراً   )127( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  ومعلموها.  فل�سطني  �سمال 

)481( معلمًا، وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة. واأظهرت نتائج الدرا�سة ما ياأتي:
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف. 1 جماالت تقومي التخطيط لالإ�رساف الرتبوي 

يعزى ملتغري اجلن�س.
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف جماالت تقومي التخطيط لالإ�رساف الرتبوي. 2 

يعزى ملتغري اخلربة.
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف. 3 جماالت تقومي التخطيط لالإ�رساف الرتبوي 

يعزى ملتغري مكان االإقامة.

- الدرا�سات الأجنبية:
عمليات  بني  املوازنة  اإىل  هدفت. 1  اأمريكا:  يف   )1991  ،Elgarten( القارتني  درا�سة 
وعمليات  الزيارة،  بعد  ما  وموؤمتر  ال�سفية  للزيارات  املت�سمنة  التقليدية  االإ�رساف 
اإ�رسافية جتريبية تقوم على اإدخال عن�رس جتريبي يتمثل يف قيام امل�رسف بتدري�س 
احل�سة نف�سها التي �ساهدها املعلم، يف حني يقوم املعلم مب�ساهدة امل�رسف وتدوين 
املالحظات، وقد ا�ستخدم الباحث بطاقة املالحظة. وتكونت عينة الدرا�سة من )48( 

معلمًا ومعلمة ملادة الريا�سيات يف نيويورك.
اأظهروا تغرياً  )النمذجة(  التجريبي  النموذج  اأن املعلمني يف  الدرا�سة  واأظهرت نتائج 
اأكرث عندما �ساهدوا الدر�س النموذجي من امل�رسف الرتبوي، مما ي�سري اإىل فعالية النمذجة 

يف تغيري �سلوك املعلمني ال�سفي وحت�سني اأدائهم.
درا�سة �ساندل )Sandel، 1992(: هدفت اإىل بيان اأثر عمل امل�رسف الرتبوي يف. 2 النمو 
نتائج  واأظهرت  اال�ستبانة.  الباحث  ا�ستخدم  وقد  االأ�سا�سية،  املرحلة  ملعلمي  املهني 
املهني  النمو  حت�سني  يف  الرتبوي  امل�رسف  لدور  مهم  اأثر  هناك  كان  اأنه  الدرا�سة 

للمعلمني الذين اأجريت عليهم الدرا�سة.
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درا�سة اأورم�ست�ن ورفاقه )Ormston، M. and etal.، 1995(: هدفت. 3 هذه الدرا�سة 
عائقًا  كانت  اأنها  اأو  املعلم،  تطوير  يف  ت�ساعد  االإ�رساف  عملية  كانت  اإذا  ما  ملعرفة 
يعملون يف  )800( معلم ومعلمة  الدرا�سة من  عينة  وتكونت  ال�سفي،  الأدائه  ومانعًا 

)35( مدر�سة ثانوية ومتو�سطة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة ما ياأتي:
اإن معظم املعلمني ال يتلقون تغذية راجعة عن الزيارات ال�سفية التي يقوم. 1 بها 
-عند  فاإنها  الراجعة،  التغذية  لهم  قدمت  اأن  ح�سل  واإن  الرتبويون،  امل�رسفون 

كثري من املعلمني- �سعيفة وال ي�ستفاد منها.
لدورهم،  اأنف�سهم  الرتبويني  امل�رسفني  توقعات  بني  جوهرية  اختالفات  وجود  2 .
قيام  املعلمون  يتوقع  فبينما  ومديريها،  املدار�س  وم�سوؤويل  املعلمني  وبني 
طرائق  على  الطالعهم  للمعلمني  تو�سيحية  درو�س  بعقد  الرتبوي  امل�رسف 
املهمة، يف  قليلة جتاه هذه  الرتبويني  امل�رسفني  رغبة  فاإن  احلديثة،  التدري�س 
حني اأظهروا مياًل وا�سحًا مل�ساعدة املعلمني يف حت�سري اخلطة اليومية ومناق�سة 

الدرو�س واخلطط الف�سلية معهم.
درا�سة رينجروز )Ringrose، 1996(: هدفت. 3 الدرا�سة اإىل معرفة اأهمية االإ�رساف 
التعاوين يف تطوير مهنة التعليم، وتكونت عينة الدرا�سة من ثمانية معلمني من 
املرحلة االأ�سا�سية خ�سعوا لالإ�رساف التعاوين. وقد ا�ستخدم الباحث املقابلة اأداة 
لهم  االإداريني  بدعم  �سعروا  املعلمني  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  للدرا�سة، 

فتح�سن اأداوؤهم وتقل�س �سعورهم بالعزلة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
واخت�سا�سه  وتطويره،  التعليم  حت�سني  يف  اأهمية  من  الرتبوي  لالإ�رساف  ملا  نظراً 
اأهداف  لتحقيق  املعلم  عمل  يف  االإداري  باجلانب  ما  درجة  واإىل  كاماًل،  الفني  باجلانب 
بني  م�ستمرة  دميقراطية  تعاونية  عالقة  بناء  طريق  عن  كفايته  ورفع  الرتبوي،  النظام 
يتزايد  االهتمام  بداأ  فقد  واأكادمييًا،  مهنيًا  املعلم  مب�ستوى  للرقي  �سعيًا  واملعلم،  امل�رسف 
-وب�سكل م�ستمر- باالإ�رساف الرتبوي لرفع م�ستوى التعليم ونوعيته، فقد اهتمت درا�سات 
ات  االإقليمي والعاملي، وتناولت موا�سيع عدة منها: مهمَّ وبحوث واأدبيات يف امل�ستويني 
االإ�رساف الرتبوي، وتقومي االإ�رساف الرتبوي، وواقع االإ�رساف الرتبوي وتطوره، ودرا�سات 
عامة يف االإ�رساف الرتبوي، ودرا�سات تناولت ممار�سات امل�رسفني ملهماتهم وكفاياتهم، 
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قليلة، ومل مت�س  الباحث  اطالع  االإ�رسافية وح�سب  االأ�ساليب  تناولت  التي  الدرا�سات  ولكن 
املو�سوع ب�سكل مبا�رس، فقد عرث على عدد من الدرا�سات التي مت�س مو�سوع الدرا�سة احلالية 
الباحث من خالل  ا�ستفاد  وقد  ال�سابقة،  الدرا�سات  ُعر�ست حتت عنوان  التي  جزئيًاً، وهي 
االطالع على الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد مو�سوع الدرا�سة احلالية، كما ا�ستفاد اأي�سًا من 

نتائجها وتو�سياتها يف بناء اأداة الدرا�سة احلالية وت�سميم الدرا�سة، وحتديد متغرياته.

طريقة الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة: ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي امل�سحي نظراً ملالءمته الأغرا�س الدرا�سة.

مديريات  الرتبويني يف  وامل�رسفات  امل�رسفني  من  الدرا�سة  تكّون جمتمع  الدراسة:  جمتمع 
وعدد  �ستًا،  املديريات  هذه  عدد  وبلغ  فل�سطني،  �سمال  حمافظات  يف  والتعليم  الرتبية 

امل�رسفني )167( م�رسفًا وم�رسفة )اأق�سام االإ�رساف الرتبوي، 2006(.
اإال  البالغ عدده )167( م�رسفًا،  الدرا�سة  الدرا�سة على كامل جمتمع  اأجريت  عينة الدراسة: 
اأن هناك �ست ا�ستبانات ا�ستبعدت لعدم تعبئتها بالكامل، وهناك )29( ا�ستبانة مل ت�سرتجع 
من اأفراد جمتمع الدرا�سة، وبذلك تكون عينة الدرا�سة )132( م�رسفًا وم�رسفة، واجلدول )1( 

يبني و�سف عينة الدرا�سة تبعًا ملتغرياتها امل�ستقلة.
اجلدول )1(

وصف عينة الدراسة تبعاً ملتغرياتها املستقلة. اجلنس، واملؤهل العلمي، والوظيفة، واخلربة، 
والتخصص)علمي، أدبي(، ومديرية الرتبية)مكان العمل(

ǦȲȪǪȆƫǟ ǧǟƘȢǪƫǟǿǟȀȮǪȱǟǦɅɀǞƫǟ ǦǤȆȺȱǟ
ȄȺƨǟ -Ǖ

ȀȭǽēđĕđĐ,č
ɂǮȹǕďđĕĎď,ē

țɀȶǲƫǟČĎčĕ Čċċ
ɄȶȲȞȱǟ ȰȽǘƫǟ -ǡ

ȃɀɅǿɀȱǠȮǣēďĕ đĎ,đ
ǦɆǣȀǩ ȳɀȲǣǻ + ȃɀɅǿɀȱǠȮǣČċĕ Ē,đ

ɂȲȝǖȥ ƘǪȆǱǠȵĎēĕ čē,ē
țɀȶǲƫǟČĎčĕ Čċċ
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ǦȦɆșɀȱǟ -ǯ
ǦȲǵȀȵ ȣȀȊȵĎďĕ čĐ,ē
ǬǶǤȵ ȣȀȊȵĔēĕ Ēď,č
țɀȶǲƫǟČĎčĕ Čċċ

ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǥƎǹ -ǻ
ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕďĔĕ ĎĒ,ČĎ
ǧǟɀȺȅ Čċ - Đ ȸȵĐĒĕ ďĎ,Čē
ǧǟɀȺȅ Čċ ȸȵ ȀǮȭǕčđĕ ČĔ,đĔ

țɀȶǲƫǟČĎčĕ Čċċ
ȌȎǺǪȱǟ -øȽ

ɄȶȲȝĐĐĕ ďČ,Ē
ŸǻǕĒĒĕ Đē,Ď

țɀȶǲƫǟČĎčĕ Čċċ
(ȰȶȞȱǟ ȷǠȮȵ) ǦɆǣȀǪȱǟ ǦɅȀɅǼȵ -ȿ

ȄȲǣǠȹčĔĕčč
ƙȺǱččĕČđ,Ē
ȳȀȮȱɀȕČĔĕČď,ď
ǦɆȲɆȪȲȩčċĕČĐ,č
ǦɆȕǠǤȩččĕČđ,Ē
ǨɆȦȲȅčċĕČĐ,č
țɀȶǲƫǟČĎčĕ Čċċ

أداة الدراسة: 
الدرا�سة وتطويرها، وذلك لقيا�س العالقة بني درجة االأهمية  اأداة  قام الباحث ببناء 
اأهم  من  تعّد  اإ�رسافية  اأ�ساليب  ل�سبعة  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  املمار�سة  ودرجة 
االأ�ساليب االإ�رسافية، وذلك من خالل اال�ستفادة من االأدب الرتبوي، ومن نتائج الدرا�سات ال�سابقة 
والتو�سيات واملقرتحات التي خرجت بها هذه الدرا�سات التي تناولت االإ�رساف الرتبوي، وقد 
اأعدَّت ا�ستبانة مكونة من )70( فقرة موزعة على �سبعة جماالت، لكل جمال ع�رس فقرات، وهذه 
النموذجية،  والدرو�س  الرتبوية،  وامل�ساغل  الزيارات،  وتبادل  ال�سفية،  الزيارة  هي:  املجاالت 

والن�رسات الرتبوية، والبحث االإجرائي، وزيارة املدر�سة، كما هو مبني يف امللحق )1(.
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صدق األداة: 
للتعرف اإىل قدرة االأداة لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه، عر�ست على )14( خبرياً ومتخ�س�سًا، 
)5( حمكمني من  و  املفتوحة،  القد�س  الدكتوراه يف جامعة  )5( حمكمني من حملة  منهم 
حملة الدكتوراه يف جامعة النجاح الوطنية، و)4( حمكمني من حملة الدكتوراه من العاملني 
الفقرات واأ�سيفت فقرات  الفل�سطينية، وقد ُحذفت بع�س  العايل  الرتبية والتعليم  يف وزارة 

اأخرى، واأعيدت �سياغة بع�س الفقرات بناًء على اقرتاحات املحكمني.

ثبات األداة: 
االأداة  ثبات  و�سل  حيث  األفا(  )كرونباخ  معادلة  ا�ستخدمت  االأداة  ثبات  من  للتحقق 

الكلي )0.9562(. واجلدول )2( يبني معامل الثبات لكل جمال من املجاالت.

اجلدول )2(

يبني معامل الثبات لكل جمال من اجملاالت اليت تناولتها أداة الدراسة

ȯǠǲƫǟ
ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ
ǧǠǤǮȱǟ ȰȵǠȞȵǧǠǤǮȱǟ ȰȵǠȞȵ

ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟċ,ēċċ,ēĒ

ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩċ,ēċċ,ēĐ

ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟċ,ēĐċ,ēĔ

ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟċ,ēĒċ,ĔČ

ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟċ,ĔČċ,ĔĎ

ɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟċ,ĔČċ,Ĕč

ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁċ,ēďċ,ēĐ

ɄȲȮȱǟċ,Ĕđċ,ĔĒ

يت�سح من اجلدول )2( اأن معامالت الثبات على درجة االأهمية ودرجة املمار�سة كانت 
اأعلى من )0.80( على جميع املجاالت وهي معامالت ثبات عالية تفي باأغرا�س الدرا�سة.



العالقة بني درجة أهمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستها من وجهة نظر

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

ČĐč

تصميم الدراسة: 
واملوؤهل  م�ستويان،  وله  اجلن�س  هي:  م�ستقلة  متغريات  اأربعة  على  الدرا�سة  ا�ستملت 
العلمي وله ثالثة م�ستويات، والوظيفة ولها م�ستويان، واخلربة ولها ثالثة م�ستويات، بينما 
املتغري التابع متثل مبعرفة العالقة بني درجة االأهمية واملمار�سة ل�سبعة اأ�ساليب اإ�رسافية 
تعدُّ من اأهم االأ�ساليب االإ�رسافية من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية 
وامل�رسفات  امل�رسفني  ا�ستجابات  يف  تتمثل  التي  فل�سطني  �سمال  حمافظات  يف  والتعليم 

الرتبويني على جماالت اال�ستبانة وفقراتها.

املعاجلات اإلحصائية:
للعلوم  االإح�سائية  الرزمة  برنامج  الباحث  ا�ستخدم  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
املئوية،  والن�سب  التكرارات،  االآتية:  املعاجلات  با�ستخدام  وذلك   ،)SPSS( االجتماعية 

.)Person( واملتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بري�سون

نتائج الدراسة:
ُعوجلت البيانات بعد ترميزها واإدخالها اإىل احلا�سوب با�ستخدام الرزمة االإح�سائية 

للعلوم االجتماعية )SPSS(، وفيما ياأتي نتائج الدرا�سة تبعًا لت�سل�سل فر�سياتها.
 

النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل ونصها:

ممار�ستها  ودرجة  الإ�رشافية  الأ�ساليب  اأهمية  درجة  بني  ارتباطية  عالقة  ت�جد  ل 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني.
ولفح�س الفر�سية ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، والرتبة 
ودرجة  االأهمية  درجة  بني  بري�سون  ارتباط  ومعامل  واملمار�سة  االأهمية  درجة  من  لكل 

املمار�سة لكل اأ�سلوب اإ�رسايف وجلميع االأ�ساليب كما يظهر يف اجلدول )3(.
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اجلدول)3(:
يبني املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتبة لكل من درجة أهمية األسلوب اإلشرايف 

ودرجة ممارسته، ومعامل االرتباط بني درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب إشرايف وجلميع األساليب

ȴȩȀȱǟǡɀȲȅɉǟ
ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻ

ǦǤǩȀȱǟ
ǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ

ǦǤǩȀȱǟȰȵǠȞȵ 
ȓǠǤǩǿɍǟ  ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đďċ,ĎĒČď,ċĔċ,đČČċ,ĐĐċ**

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ČČċ,ĐĐĒĎ,ĐĎċ,ĒċĐċ,Đċď**

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟ ď,ďĒċ,ďďčĎ,Ĕċċ,ĒČčċ,ďēČ**

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,Ďēċ,ĐĎďĎ,ĒĒċ,Ēēďċ,ďĔē**

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,Ďďċ,đčĐĎ,ĐČċ,ēēđċ,ĐČĎ**

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čĒċ,đĎđĎ,Ďēċ,ēČĒċ,ďđĐ**

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďďċ,ďĔĎĎ,ēđċ,đđĎċ,đċČ**
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďēċ,ďčĎ,Ēčċ,đċċ,ĐĎď**

يت�سح من اجلدول )3( اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
االإ�رسافية وبني درجة ممار�ستها، اإذ تراوح معامل االرتباط ما بني )0.465( و )0.601(، 
االأهمية  درجة  حيث  من  االأول  ترتيبها  كان  ال�سفية  الزيارة  اأن  اجلدول  من  يظهر  كما 
ودرجة املمار�سة، يليها امل�ساغل الرتبوية، ثم ياأتي ثالثًا زيارة املدر�سة، اأما اأ�سلوب البحث 
االإجرائي فكان ترتيبه ال�ساد�س من حيث درجة االأهمية وال�سابع من حيث درجة املمار�سة. 
االأ�ساليب  اأهمية  درجة  بني  احل�سابية  املتو�سطات  مثِّلت  اأف�سل،  ب�سكل  العالقة  ولتو�سيح 

االإ�رسافية ودرجة ممار�ستها بالر�سم البياين كما يو�سح ال�سكل )1(.
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ŸǠȆƩǟ ȔȅɀǪƫǟ ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻ
ŸǠȆƩǟ ȔȅɀǪƫǟ ǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ

ال�سكل )1( يبني العالقة بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية وبني درجة ممار�ستها.
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النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
جن�س  ملتغري  تعزى  فل�سطني  �سمال  حمافظات  يف  الرتب�يني  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

امل�رشف الرتب�ي.
 ولفح�س الفر�سية ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون حيث يبني اجلدول )4( املتو�سطات 
اأ�سلوب  لكل  املمار�سة  ودرجة  االأهمية  درجة  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 

اإ�رسايف ومعامل االرتباط جلميع االأ�ساليب االإ�رسافية وم�ستوى داللته.

اجلدول )4(:
يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب 
إشرايف، ومعامل االرتباط جلميع األساليب اإلشرافية ومستوى داللته بالنسبة جلنس املشرف الرتبوي

ذكر )ن = 86(

ǡɀȲȅɉǟ

ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ
ȰȵǠȞȵ 
ȓǠǤǩǿɍǟ

ɁɀǪȆȵ 
ǦȱɍǼȱǟ  ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đČċ,ďČď,ċēċ,đď

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,Ččċ,ĐđĎ,ĐĐċ,Ēč

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďđċ,ĒčĎ,ēĒċ,Đď

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĎĎċ,ĐďĎ,Ēēċ,đĔ

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ ď,čĔċ,đĔĎ,Đčċ,Ĕċ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čďċ,đĒĎ,ďċċ,ēĎ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďđċ,ďĒĎ,Ĕċċ,đĔ
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďđċ,ďĎĎ,ĒĎċ,đčċ,ēĔč**ċ,ċČč

(ďđ=ȷ) ɂǮȹǕ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟ ď,đĔċ,čđď,Ččċ,Đđ
.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩ ď,ċēċ,ĐĎĎ,ĐČċ,đđ
.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟ ď,Đċċ,ďďĎ,Ĕđċ,đĔ
.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟ ď,ďĔċ,ďēĎ,ĒĐċ,ĔĎ
.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ ď,ďďċ,ďĐĎ,ďēċ,ēĎ
.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟ ď,ĎČċ,ĐďĎ,ĎĎċ,ĒĒ
.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁ ď,ďčċ,ĐĎĎ,ĒĒċ,ĐĔ

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ďčċ,ďĎĎ,Ēċċ,đčċ,ĒďĒċ,ċĐď
(0.01) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ **
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االأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية عالية بني درجة  اأن هناك عالقة   )4( يت�سح من اجلدول 
االإ�رسافية وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني، اإذ بلغ معامل االرتباط 

)0.892( وم�ستوى داللته )0.012( وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.01(.
اأهمية  درجة  بني  متو�سطة  ارتباطية  عالقة  هناك  اأن  اأي�سًا  اجلدول  من  يت�سح  كما 
بلغ  اإذ  الرتبويات،  امل�رسفات  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية  االأ�ساليب 
االإح�سائية  داللته  م�ستوى  بلغ  اإذ  اإح�سائيا؛ً  دال  غري  وهو   )0.747( االرتباط  معامل 

)0.054( وهو قريب من الداللة االإح�سائية، ول�سالح درجة االأهمية.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
وظيفة  ملتغري  تعزى  فل�سطني  �سمال  الرتب�يني يف حمافظات  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

امل�رشف )م�رشف مبحث وم�رشف مرحلة(.
ولفح�س الفر�سية ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون حيث يبني اجلدول )5( املتو�سطات 
اأ�سلوب  لكل  املمار�سة  ودرجة  االأهمية  درجة  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 

اإ�رسايف، ومعامل االرتباط جلميع االأ�ساليب االإ�رسافية وم�ستوى داللته االإح�سائية.

اجلدول )5(:
يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب 

إشرايف، ومعامل االرتباط جلميع األساليب اإلشرافية ومستوى داللته بالنسبة لوظيفة املشرف 
)مشرف مبحث، مشرف مرحلة(

مشرف مبحث )ن= 98(

ǡɀȲȅɉǟ
ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ

ȰȵǠȞȵ 
ȓǠǤǩǿɍǟ

ɁɀǪȆȵ 
ǦȱɍǼȱǟ  ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đĎċ,Ďđď,Čċċ,ĐĔ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ČČċ,ĐčĎ,ĐĐċ,ĒČ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫď,ďďċ,ďčĎ,ēĒċ,Ēď

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĎĐċ,ĐċĎ,ĒĐċ,ĒĔ

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ ď,čĔċ,đĐĎ,ĐĔċ,ēĎ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,ččċ,đĎĎ,Ďēċ,ēċ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďĐċ,ďđĎ,ēĎċ,đđ
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďđċ,ďċĎ,Ēčċ,đċċ,ĔČĒ**ċ,ċċď



العالقة بني درجة أهمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستها من وجهة نظر

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

ČĐđ

(Ďď=ȷ) ǦȲǵȀȵ ȣȀȊȵ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đđċ,Ďēď,ċđċ,đē
.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ċĔċ,đčĎ,Đċċ,đē
.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ĐĒċ,ďēď,ċċċ,đČ
.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ďĒċ,đċĎ,ēĎċ,ĒĐ
.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ďĔċ,ĐĎĎ,čđċ,ĔĒ
.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,ďċċ,đčĎ,ĎĒċ,ēđ
.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďčċ,ĐēĎ,Ĕďċ,đĐ

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ďďċ,ďĐĎ,ĒČċ,đĎċ,ĐċĔċ,čďĎ
 .(0.01) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ **

االأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية عالية بني درجة  اأن هناك عالقة   )5( يت�سح من اجلدول 
اإذ بلغ معامل االرتباط  االإ�رسافية وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر م�رسيف املبحث، 

)0.917( وم�ستوى داللته )0.004( وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.01(.
كما يت�سح من اجلدول اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر م�رسيف املرحلة، اإذ بلغ معامل االرتباط 

)0.509( وم�ستوى داللته االإح�سائية )0.243( وهو غري دال اإح�سائيًا.

النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
امل�ؤهل  تعزى ملتغري  فل�سطني  �سمال  الرتب�يني يف حمافظات  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

العلمي للم�رشف الرتب�ي.
ولفح�س الفر�سية ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون حيث يبني اجلدول )6( املتو�سطات 
اأ�سلوب  لكل  املمار�سة  ودرجة  االأهمية  درجة  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 

اإ�رسايف، ومعامل االرتباط جلميع االأ�ساليب االإ�رسافية وم�ستوى داللته االإح�سائية.

اجلدول )6(
يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب 

إشرايف، ومعامل االرتباط جلميع األساليب اإلشرافية ومستوى داللته بالنسبة للمؤهل العلمي 
للمشرف الرتبوي.
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ČĐĒ

بكالوريوس )ن=84(

ǡɀȲȅɉǟ
ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ

ȰȵǠȞȵ 
ȓǠǤǩǿɍǟ

ɁɀǪȆȵ 
ǦȱɍǼȱǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đČċ,Ďđď,ċĒċ,ĐĔ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ċēċ,ĐďĎ,ĐČċ,đĔ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďĐċ,ďďĎ,ēĔċ,đĔ

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĎĐċ,ĐďĎ,Ēďċ,Ēď

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,Ďċċ,đĒĎ,ďďċ,Ĕč

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čČċ,đĒĎ,ĎĎċ,ēĐ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďčċ,ďĔĎ,Ēēċ,đē
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ĎĐċ,ďďĎ,đēċ,đčċ,ēĒĎ*ċ,ċČċ

(Čċ=ȷ) ǦɆǣȀǩ ȳɀȲǣǻ+ȃɀɅǿɀȱǠȮǣ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đđċ,Ďċď,Ďčċ,ďď
.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩĎ,ēčċ,ďēĎ,ďđċ,ďČ
.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďčċ,ĐČĎ,ēċċ,Đč
.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,Ďđċ,ďČĎ,ēĔċ,ďč
.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,čċċ,ďĒĎ,ďĐċ,ĐĎ
.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟĎ,ēđċ,đčĎ,ččċ,đď
.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,čĒċ,ďĐĎ,ēďċ,ĒČ

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,čĎċ,ĎďĎ,ĒČċ,Ďđċ,Ĕċē**ċ,ċċĐ
(Ďď=ȷ) ɂȲȝǖȥ ƘǪȆǱǠȵ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đēċ,ďċď,ċĔċ,đĔ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,čĎċ,ĐĒĎ,đčċ,Ēē

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ĐĎċ,ďĎĎ,ĔĐċ,ēċ

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ďđċ,ĐčĎ,ēČċ,Ĕď

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ďĔċ,ĐďĎ,đĒċ,ēď

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,ďĔċ,ďďĎ,ĐĎċ,ĒĐ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,Đďċ,ďĔď,ċčċ,Đē
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ďĔċ,ĎĒĎ,ēČċ,đčċ,đēčċ,ċĔč

(0.05) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ƾɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *
 (0.01) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ **



العالقة بني درجة أهمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستها من وجهة نظر

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

ČĐē

االأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية عالية بني درجة  اأن هناك عالقة   )6( يت�سح من اجلدول 
درجة  حملة  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية، 
دال  وهو   )0.010( داللته  وم�ستوى   )0.873( االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  البكالوريو�س، 

اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.05(.
االأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية عالية بني درجة  اأن هناك عالقة  كما يت�سح من اجلدول 
درجة  حملة  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية 
االرتباط )0.908( وم�ستوى داللته )0.005(  اإذ بلغ معامل  البكالوريو�س+دبلوم تربية، 

وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.01( ول�سالح درجة االأهمية.
كما يت�سح من اجلدول اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
املاج�ستري  درجة  حملة  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  ودرجة  االإ�رسافية 
دال  غري  وهو   )0.092( داللته  وم�ستوى   )0.682( االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  فاأعلى، 

اإح�سائيًا.

النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة ونصها:
الإ�رشافية ودرجة ممار�ستها من  الأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية بني درجة  ل ت�جد عالقة 
وجهة نظر امل�رشفني الرتب�يني يف حمافظات �سمال فل�سطني تعزى خلربة امل�رشف الرتب�ي.

ولفح�س الفر�سية ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون حيث يبني اجلدول )7( املتو�سطات 
اأ�سلوب  لكل  املمار�سة  ودرجة  االأهمية  درجة  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 

اإ�رسايف، ومعامل االرتباط جلميع االأ�ساليب االإ�رسافية وم�ستوى داللته االإح�سائية.

اجلدول )7(:
يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب 
إشرايف، ومعامل االرتباط جلميع األساليب اإلشرافية ومستوى داللته بالنسبة خلربة املشرف الرتبوي

أقل من 5 سنوات )ن=50(

ƒǋǂƨǓƐ
ƕǐǄǉǓƐ ƕƜƥƣƕƨƥƑǄǄǁƐ ƕƜƥƣمعامل

 االرتباط
 مستوى
الداللة  ƯƨǋƗǄǁƐ

ǏƓƑƨƟǁƐ
 ƹƐƥƟǆǗƐ
ǎƥƑǐƴǄǁƐ

 ƯƨǋƗǄǁƐ
ǏƓƑƨƟǁƐ

 ƹƐƥƟǆǗƐ
ǎƥƑǐƴǄǁƐ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,Đđċ,ĎĎĎ,Ĕďċ,ĐĔ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩĎ,ĔĔċ,ĐĐĎ,ĎĐċ,đĎ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,Ďēċ,ďđĎ,ĒĐċ,đĒ

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĎČċ,ĐċĎ,Đđċ,ēċ

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,čČċ,ĐĐĎ,čďċ,ēĐ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,Čēċ,ĐĐĎ,čċċ,ĒĎ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ĎĎċ,ĐċĎ,đčċ,Ēċ
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ČĐĔ

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,čēċ,ďċĎ,Đčċ,ĐĒċ,ēďē*ċ,ċČđ

(ĐĒ=ȷ) ǧǟɀȺȅ Čċ - Đ ȸȵ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,ĒĎċ,Ďēď,čċċ,đď

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ČĒċ,ĐĔĎ,đċċ,ĒĐ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,đČċ,ďċď,ċďċ,ĒĎ

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ďĎċ,đċĎ,Ĕċċ,Ēē

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ďĒċ,ĒčĎ,đċċ,ĔĎ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,Ďďċ,ĒđĎ,ďďċ,Ĕċ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,Đďċ,Đċď,ċċċ,đč

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ďĒċ,ďĐĎ,ēčċ,đčċ,ēčĔ*ċ,ċčČ

(čĐ=ȷ) ǧǟɀȺȅ Čċ ȸȵ ȀǮȭǕ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,Đēċ,ĎĒď,Čđċ,ĐĐ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ČĔċ,ďčĎ,ĒĒċ,đđ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ĎĐċ,ďčĎ,ĔČċ,Ēċ

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ďČċ,ĎđĎ,ĔČċ,đď

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ĎĎċ,ďĒĎ,ēďċ,đđ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čđċ,ďČĎ,Đēċ,đĔ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďĐċ,ďčď,ċċċ,Đď

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ĎĒċ,ĎčĎ,ēēċ,ĐĎċ,ēĒē**ċ,ċċĔ

 (0.05) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ƾɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *
(0.01) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ **

اأهمية االأ�ساليب  اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة  يت�سح من اجلدول )7(   
االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني اأ�سحاب اخلربة اأقل 
دال  وهو   )0.016( داللته  وم�ستوى   )0.848( االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  �سنوات،   )5( من 

اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.05( ول�سالح درجة االأهمية.
االأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية عالية بني درجة  اأن هناك عالقة  كما يت�سح من اجلدول 
من  اخلربة  اأ�سحاب  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  ودرجة  االإ�رسافية، 
دال  وهو   )0.021( داللته  وم�ستوى   )0.829( االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  �سنوات،   )10-5(

اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.05(، ول�سالح درجة االأهمية.
ويت�سح اأي�سًا اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية 
ودرجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني اأ�سحاب اخلربة اأكرث من )10( �سنوات؛ 
اإذ بلغ معامل االرتباط )0.878( وم�ستوى داللته )0.009( وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 

)0.01(، ول�سالح درجة االأهمية.



العالقة بني درجة أهمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستها من وجهة نظر

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

Čđċ

النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة واليت نصها:
ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
من وجهة نظر امل�رشفني الرتب�يني يف حمافظات �سمال فل�سطني تعزى ملديرية الرتبية 

والتعليم )مكان العمل(.
 )8( اجلدول  يبني  »بري�سون«حيث  ارتباط  معامل  ا�ستخدم  الفر�سية  ولفح�س 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل من درجة االأهمية ودرجة املمار�سة لكل 

اأ�سلوب اإ�رسايف، ومعامل االرتباط جلميع االأ�ساليب االإ�رسافية وم�ستوى داللته االإح�سائية.

اجلدول )8(:

يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب 
إشرايف، ومعامل االرتباط جلميع األساليب اإلشرافية ومستوى داللته بالنسبة ملديرية الرتبية 

والتعليم )مكان العمل(
نابلس )ن=29(

ƒǋǂƨǓƐ
ƕǐǄǉǓƐ ƕƜƥƣƕƨƥƑǄǄǁƐ ƕƜƥƣ

معامل االرتباط
 مستوى
الداللة  ƯƨǋƗǄǁƐ

ǏƓƑƨƟǁƐ
 ƹƐƥƟǆǗƐ
ǎƥƑǐƴǄǁƐ

 ƯƨǋƗǄǁƐ
ǏƓƑƨƟǁƐ

 ƹƐƥƟǆǗƐ
ǎƥƑǐƴǄǁƐ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đđċ,ďĔď,ċĔċ,ēđ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ĎĎċ,đĎĎ,đĎċ,ēđ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,đČċ,ďđĎ,ĔĐċ,Ĕč

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,đČċ,ďďĎ,Ĕďċ,ēĔ

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ĐĔċ,ĐČĎ,đčČ,ċĎ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,Đčċ,ĐĐĎ,Đđċ,ēđ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,Đďċ,ďđĎ,ēēċ,ēē
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ĐĐċ,ďĎĎ,ēČċ,ēčċ,đĐēċ,Čċē

(čč=ȷ) ƙȺǱ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đčċ,čđď,čċċ,ďď
.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ċĒċ,ĐđĎ,đĎċ,ĐĒ
.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ĐĎċ,ĎĔď,ċĐċ,ĐĐ
.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĐĐċ,ďēď,Ččċ,đċ
.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ĎĒċ,ďđĎ,đĔċ,ĐĒ
.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čēċ,ĐēĎ,đĐċ,đĔ
.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ĐČċ,ďčď,ċčċ,ĐĎ

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ďčċ,ĎĐĎ,ĔČċ,ďČ**ċ,ĔČđċ,ċċď
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ČđČ

(ČĔ=ȷ) ȳȀȮȱɀȕ
ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đčċ,Ďďď,Čċċ,ďČ
ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ċčċ,ďĐĎ,ĐĎċ,đč
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďčċ,ĎċĎ,ĔĐċ,Đē
ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,čċċ,ĐďĎ,Đďċ,ēč
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,čĔċ,đēĎ,Đċċ,Ēē
ɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čďċ,ďĔĎ,Ďċċ,đē
ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďďċ,ĐČĎ,ēēċ,ĐČ
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďčċ,ďċĎ,đĔċ,ďē*ċ,ēČĎċ,ċčđ

(čċ=ȷ) ǦɆȲɆȪȲȩ
ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đĔċ,čĔď,Čēċ,ďĐ
ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩĎ,ēĔċ,ĐēĎ,ďĐċ,đď
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,Ďđċ,ďĐĎ,ēĒċ,Đď
ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ČĎċ,đċĎ,Đċċ,Đč
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ċďċ,ēĔĎ,Ďēċ,ĔČ
ɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,ċċċ,ēČĎ,Čđċ,ēē
ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,čđċ,ĐĐĎ,ēđċ,Đč
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ČĔċ,ďēĎ,đĎċ,Đċ**ċ,ĔČĒċ,ċċď

(čċ=ȷ) ǨɆȦȲȅ
ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,ĐĒċ,čĔĎ,ēĒċ,ĒĐ
ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ċĐċ,ĎĐĎ,Ďčċ,Ēč
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďĐċ,ĎĒĎ,đďċ,ēĎ
ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,čĔċ,ďĎĎ,Đċċ,ĒĒ
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,čđċ,ďĎĎ,Ččċ,ĔĎ
ɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,čēċ,ďďĎ,Ččċ,ĒČ
ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,Đċċ,ĎĐĎ,đČċ,đČ
ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďďċ,čĒĎ,ďĐċ,đĎċ,ĒďĒċ,ċĐď

(čč=ȷ) ǦɆȕǠǤȩ
ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đĐċ,ďĎď,Ččċ,ďĔ
ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,Čēċ,ĐĒĎ,ĐĔċ,ĒČ
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďċċ,ĐēĎ,ĔĎċ,đĒ
ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĎĔċ,ĐĐĎ,Ĕċċ,ēċ
ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ďČċ,đčĎ,đĐċ,ēĒ
ɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,Čēċ,ĒďĎ,ĎĐċ,Ĕċ
ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ĎĒċ,đČĎ,ēĒċ,Ēċ

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,ĎĒċ,ďđĎ,ĒĒċ,ĐĎ*ċ,ēđČċ,ċČĎ
 (0.05) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ƾɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

 (0.01) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ **



العالقة بني درجة أهمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستها من وجهة نظر

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

Čđč

يت�سح من اجلدول )8( اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريتي الرتبية 
والتعليم يف نابل�س و�سلفيت؛ اإذ بلغ معامل االرتباط )0.658( وم�ستوى داللته )0.108( 
يف نابل�س وهو غري دال اح�سائيا، يف حني بلغ معامل االرتباط مل�رسيف مديرية �سلفيت 

)0.747( وم�ستوى داللته )0.054( وهو غري دال اإح�سائيًا.
كما يت�سح من اجلدول اأي�سًا اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
التابعني ملديريات  االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني 
االرتباط على  بلغت معامالت  اإذ  والتعليم يف جنني وقلقيلية وطولكرم وقباطية،  الرتبية 
الرتتيب كما ياأتي: )0.916( و )0.917( و )0.813( و )0.861( وبلغ م�ستوى داللتها على 
الرتتيب: )0.004( و )0.004( و )0.026( و )0.013( وهي دالة اإح�سائيًا على الرتتيب 

عند م�ستوى الداللة )0.01( و )0.01( و )0.05( و )0.05( ول�سالح درجة االأهمية.

النتائج املتعلقة بالفرضية السابعة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
من وجهة نظر امل�رشفني الرتب�يني يف حمافظات �سمال فل�سطني تعزى لتخ�س�س امل�رشف 

الرتب�ي )علمي، اأدبي(.

ولفح�س الفر�سية ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون حيث يبني اجلدول )9( املتو�سطات 
اأ�سلوب  لكل  املمار�سة  ودرجة  االأهمية  درجة  من  لكل  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 

اإ�رسايف، ومعامل االرتباط جلميع االأ�ساليب االإ�رسافية وم�ستوى داللته االإح�سائية.

اجلدول )9(:

يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجة األهمية ودرجة املمارسة لكل أسلوب 

إشرايف، ومعامل االرتباط جلميع األساليب اإلشرافية ومستوى داللته بالنسبة 

لتخصص املشرف الرتبوي )علمي، أدبي(
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ČđĎ

(ĐĐ =ȷ) ɄȶȲȝ

ǡɀȲȅɉǟ
ǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻǦȅǿǠȶƫǟ ǦǱǿǻ

 ȰȵǠȞȵ
ȓǠǤǩǿɍǟ

 ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȣǟȀƲɍǟ
ɃǿǠɆȞƫǟ

.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đďċ,ĎĎď,ċđċ,ĐĔ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,ċđċ,ĐċĎ,ďċċ,đđ

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ĐČċ,ďĎĎ,Ĕďċ,đď

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,Ďēċ,ĐĐĎ,Ēċċ,Ēđ

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,ĎĐċ,ĐĐĎ,ĎĔċ,Ĕċ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,Ďďċ,ĐĒĎ,Ďďċ,ēĐ

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďČċ,ďēĎ,ĒČċ,đē

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďēċ,ĎĔĎ,đĐċ,Đē*ċ,ēČĔ0.024

(ĒĒ=ǅ) ǏƓƣƈ
.ČǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟď,đĎċ,ĎĔď,Ččċ,đĎ

.čǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩď,Čďċ,ĐēĎ,đĎċ,Ēč

.ĎǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟď,ďďċ,ďĐĎ,ēĒċ,Ēđ

.ďǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟď,ĎĔċ,ĐČĎ,ēčċ,ĒĔ

.ĐǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟď,Ďďċ,đĒĎ,ĐĔċ,ēđ

.đɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟď,ččċ,đđĎ,ďċċ,Ēē

.ĒǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁď,ďĒċ,ĐċĎ,Ĕđċ,đč

ǢɆȱǠȅɉǟ ȜɆƤď,Ďēċ,ďĎĎ,ĒĒċ,đč**ċ,ēēčċ,ċċĔ
 (0.05) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ƾɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

 (0.01) ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ **

االأ�ساليب  اأهمية  ارتباطية عالية بني درجة  اأن هناك عالقة   )9( يت�سح من اجلدول 
لتخ�س�س  يعزى  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية، 
العلمي  التخ�س�س  الأ�سحاب  االرتباط  معامل  بلغ  اإذ  اأدبي(،  اأو  )علمي،  الرتبوي  امل�رسف 
الداللة )0.05(. يف  اإح�سائيًا عند م�ستوى  دال  )0.819( وم�ستوى داللته )0.024( وهو 
حني بلغ معامل االرتباط الأ�سحاب التخ�س�س االأدبي )0.882( وم�ستوى داللته )0.009(، 

وهو دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة )0.01( ول�سالح درجة االأهمية.



العالقة بني درجة أهمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستها من وجهة نظر

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

Čđď

مناقشة النتائج والتوصيات:
مناق�سة النتائج املتعلقة بالفر�سية الأوىل:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني.
اأهمية  درجة  بني  متو�سطة  ارتباطية  عالقة  هناك  اأن   )3( اجلدول  نتائج  اأظهرت 
االرتباط ما بني )0.465(  تراوح معامل  اإذ  االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها،  االأ�ساليب 
و )0.601(، كما يظهر من اجلدول اأن الزيارة ال�سفية كان ترتيبها االأول من حيث درجة 
االأهمية ودرجة املمار�سة، تليها امل�ساغل الرتبوية، ثم تاأتي ثالثًا زيارة املدر�سة، اأما اأ�سلوب 
البحث االإجرائي فكان ترتيبه ال�ساد�س من حيث االأهمية وال�سابع من حيث درجة املمار�سة، 
وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن الزيارة ال�سفية هي اأكرث االأ�ساليب �سهولة واأكرثها ا�ستخدامًا 
من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني، وذلك الأنهم -على ما يبدو- ال ي�ستخدمون �سوى نوع 
واحد من اأنواع الزيارة ال�سفية، وهي الزيارة املفاجئة، وهذا النوع ال يحتاج اإىل كثري من 
اجلهد والتدريب، وعلى ما يبدو اأنهم تعلموا هذا االأ�سلوب عن طريق املمار�سة، وعن طريق 
املحاولة واخلطاأ، وهذا التف�سري ينطبق كذلك على امل�ساغل الرتبوية، وزيارة املدر�سة، اأما 
اأ�سلوب البحث االإجرائي فكان ترتيبه قبل االأخري من حيث االأهمية، واالأخري من حيث درجة 
املمار�سة، وميكن تف�سري ذلك باأن البحث االإجرائي يتطلب معرفة نظرية، ويحتاج اإىل وقت 
وجهد، وهذه املعرفة النظرية قد ال تتوافر لدى كثري من امل�رسفني الرتبويني؛ الأنهم مل، ُيعدوا 
االإعداد الالزم، ومل يوؤهلوا التاأهيل الكايف ملمار�سة العمل االإ�رسايف. واتفقت نتائج الدرا�سة 

احلالية جزئيًا مع نتائج كل من درا�سة )دعبا�س، 1992، واإبراهيم، 1994(.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني تعزى جلن�س امل�رشف.
اأظهرت نتائج اجلدول )4( اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
معامل  بلغ  اإذ  الرتبويني،  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  ودرجة  وبني  االإ�رسافية، 
االرتباط )0.892( وم�ستوى داللته )0.012(. كما يت�سح من اجلدول اأي�سًا اأن هناك عالقة 
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ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها من وجهة 
اإذ  اإح�سائيًا،  دال  االرتباط )0.747(، وهو غري  بلغ معامل  اإذ  الرتبويات؛  امل�رسفات  نظر 
بلغ م�ستوى داللته االإح�سائية )0.054(، وهو قريب من الداللة االإح�سائية. ويعزو الباحث 
هذه النتيجة اإىل اأن معظم امل�رسفني خربتهم العملية اأكرث من امل�رسفات، ومن املمكن اأنهم 
اأكرث  اكت�سبوا خربات نتيجة املمار�سة  اأكرث من امل�رسفات، ورمبا  ح�رسوا دورات تدريبية 
من امل�رسفات. واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية جزئيًا مع نتائج درا�ستْي )برقعان، 1996، 
واأبو هويدي، 2000(، واختلفت مع نتائج درا�سة ح�سن )1996(. حيث اأظهرت عدم وجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى جلن�س املعلم، وهذا االختالف قد يعزى اإىل اأن امل�رسفني 
ميار�سون املمار�سات نف�سها مع جميع املعلمني واملعلمات، وتتفق مع ح�سن يف التو�سية 

ب�رسورة تنويع امل�رسفني الأ�ساليبهم االإ�رسافية. 

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني تعزى ل�ظيفة امل�رشف )م�رشف مبحث، اأو م�رشف مرحلة(.
اأظهرت نتائج اجلدول )5( اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
اإذ بلغ معامل االرتباط  االإ�رسافية وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر م�رسيف املبحث؛ 
 )0.01( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  وهو   ،)0.004( داللته  وم�ستوى   )0.917(

ول�سالح درجة االأهمية.
كما يت�سح من اجلدول )5( اأي�سًا اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية 
االأ�ساليب االإ�رسافية وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر م�رسيف املرحلة، اإذ بلغ معامل 
اإح�سائيًا. ويعزو  االرتباط )0.509( وم�ستوى داللته االإح�سائية )0.243( وهو غري دال 
واأن م�رسيف  اأقل من م�رسيف املبحث،  اأن خربة م�رسيف املرحلة  اإىل  النتيجة  الباحث هذه 
املبحث -نتيجة خلربتهم االأطول- من املمكن اأنهم تعر�سوا لدورات تدريبية اأكرث، وا�ستفادوا 
من ممار�ساتهم العملية يف امليدان، وبذلك يكونون قد طوروا من ممار�ستهم با�ستخدام معظم 
االأ�ساليب االإ�رسافية، وميكن اأن ُيعزى ال�سبب باأن عدداً كبرياً من م�رسيف املبحث من حملة 
درجة البكالوريو�س + دبلوم الرتبية اأو من حملة املاج�ستري، وبالتايل كان اإعدادهم اأف�سل 

من اإعداد م�رسيف املرحلة الأن عدداً كبرياً منهم من حملة البكالوريو�س.
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية ودرجة ممار�ستها من 
وجهة نظر امل�رشفني الرتب�يني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات �سمال فل�سطني 

تعزى للم�ؤهل العلمي للم�رشف الرتب�ي.
اأظهرت نتائج اجلدول )6( اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
درجة  حملة  من  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية، 
البكالوريو�س ودرجة البكالوريو�س + دبلوم الرتبية، ول�سالح درجة االأهمية، كما يت�سح من 
اجلدول )6( اأي�سًا اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية، 
املاج�ستري  درجة  حملة  من  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني 
فاأعلى ول�سالح درجة االأهمية. وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن خربة امل�رسفني الرتبويني 
العملية من حملة درجة املاج�ستري فاأعلى يف جمال االإ�رساف حديثة، واأن معظمهم يحمل 
الدرجة العلمية يف املجال االأكادميي، ورمبا مل يوؤهلوا بعد التاأهيل الكايف ملمار�سة العمل 
يف جمال االإ�رساف. واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية جزئيًا مع نتائج درا�سة كل من )ح�سن، 

1995، وبرقعان، 1996، و�سبح، 2005(.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني تعزى خلربة امل�رشف الرتب�ي.
اأظهرت نتائج اجلدول )7( اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
عن  النظر  بغ�س  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية، 
�سنوات اخلربة ول�سالح درجة االأهمية، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن اأ�سحاب اخلربات 
والوظيفة ومكان  العلمي واجلن�س  واملوؤهل  التخ�س�س  يكونون مت�ساوين يف  قد  املختلفة 
االأقل خربة من معارف  لالأفراد  يتوافر  الذهن ما  ناحية، كما ال يغيب عن  العمل هذا من 
ومهارات حديثة، وقد يظهر ذلك بو�سوح من خالل ا�ستعرا�س اآرائهم حول ادراكاتهم لذلك 
باآراء  النظرية، وذلك مقارنة  الت�سورات  قربًا من  اأكرث  االدراكات  الدور، حيث جاءت هذه 
االأفراد االأكرث خربة. واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�ستْي )اأبو هويدي، 2000، 
ممار�سة  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  اأنه  الدرا�ستان  اأظهرت  حيث   ،)2005 و�سبح، 

امل�رسفني لكفاياتهم تعزى ملتغري جن�س املعلم اأو خربته. 
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني تعزى ملديرية الرتبية والتعليم )مكان العمل(.
اأظهرت نتائج اجلدول )8( اأن هناك عالقة ارتباطية متو�سطة بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
االإ�رسافية، وبني درجة ممار�ستها من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريتي الرتبية 
والتعليم يف نابل�س و�سلفيت، ول�سالح درجة االأهمية. كما يت�سح من اجلدول اأي�سًا اأن هناك 
من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية  االأ�ساليب  اأهمية  درجة  بني  عالية  ارتباطية  عالقة 
وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني يف مديريات الرتبية والتعليم يف جنني، وقلقيلية، وطولكرم، 
وقباطية ول�سالح درجة االأهمية، وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن ظروف االإغالق واحل�سار 
امل�سدد على مدينتي نابل�س و�سلفيت اللتني تتواجد فيهما مكاتب للرتبية والتعليم اأكرث من 
بقية مديريات الرتبية االأخرى، مما ا�سطر امل�رسفني الرتبويني ال�ستخدام بع�س االأ�ساليب 
اإىل  الو�سول  ا�ستخدامهم لبع�سها االآخر بدرجة كافية، لعدم متكنهم من  االإ�رسافية، وعدم 
املدار�س، اأو عدم متكن عدد من املعلمني من الو�سول اإىل مدينتي نابل�س و�سلفيت يف حال 
اأ�سلوب  ا�ستخدام  احلال يف  املعلمني، كما هو  اإىل جتميع  يحتاج  اإ�رسايف  اأ�سلوب  ا�ستخدام 
الدرو�س النموذجية، وامل�ساغل الرتبوية، واأحيانًا يف حال ا�ستخدام اأ�سلوب تبادل الزيارات، 
اأقل  وتقديرات  االإ�رسايف  االأ�سلوب  الأهمية  عالية  تقديرات  اإعطاء  اإىل  بامل�رسفني  حدا  مما 
)�سبح،  درا�سة  نتائج  مع  جزئيًا  احلالية  الدرا�سة  نتائج  واتفقت  االأ�ساليب.  تلك  ملمار�سة 

.)2005

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية السابعة ونصها:

ل ت�جد عالقة ارتباطية بني درجة اأهمية الأ�ساليب الإ�رشافية وبني درجة ممار�ستها 
�سمال  والتعليم يف حمافظات  الرتبية  مديريات  الرتب�يني يف  امل�رشفني  نظر  وجهة  من 

فل�سطني تعزى لتخ�س�س امل�رشف الرتب�ي )علمي، اأو اأدبي(.
اأظهرت نتائج اجلدول )9( اأن هناك عالقة ارتباطية عالية بني درجة اأهمية االأ�ساليب 
لتخ�س�س  تعزى  الرتبويني  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  ممار�ستها  درجة  وبني  االإ�رسافية، 
امل�رسف الرتبوي )علمي، اأو اأدبي(. وميكن تف�سري هذه النتيجة بان جميع املتغريات االأخرى 
مت�سابهة )اخلربة، والوظيفة، ومكان العمل، واجلن�س( كما اأن ظروف العمل وطبيعة التدريب 

تقريبًا مت�سابهة.
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التوصيات واملقرتحات:
وجدة  الفرد،  خربة  حداثة  تكون  بحيث  الرتبويني،  امل�رسفني  اختيار. 1  معايري  تطوير 
معلوماته الرتبوية، ووظيفة مهاراته القيادية اأحد اأهم ال�رسوط، ومما ال �سك فيه فاإن 
والرغبة  القدرة  لديها  �سابة  عنا�رس  اأمام  الباب  يفتح  اأن  �ساأنه  من  املبداأ  بهذا  العمل 
اأمر �سوف تعود نتائجه باالإيجاب على  يف العمل بهذا القطاع الرتبوي احليوي، وهو 
تطوير املنظومة التعليمية، وبخا�سة بعدما اأكدت التجربة املعا�رسة اأن عدد ال�سنوات 
املهنية  كفايته  لقيا�س  الدقيق  املعيار  هو  لي�س  ما  عمل  اأداء  الفرد يف  يق�سيها  التي 
والوظيفية، بل قد تكون حداثة املعارف واملعلومات واملهارات ووظيفتها، هي املعيار 
االأكرث نفعًا يف هذا ال�ساأن، وبخا�سة يف ظل ما ي�سهده جمتمع املعرفة الذي نعي�س يف 

ظالله من تطورات معرفية وتكنولوجية.
ات الدور اجلديد للم�رسف، واخلطوات االإجرائية  اإعداد دليل للم�رسف الرتبوي يت�سمن. 2 مهمَّ
لتنفيذ كل مهمة اإ�رسافية، ومعايري االأداء املقبول لكل منها، ليهتدي امل�رسف بهذا الدليل 
يف ممار�ساته االإ�رسافية، وميكن ت�سمني هذا الدليل بع�س املراجع وامل�سادر العلمية 

التي ميكن للم�رسف اأن يعتمد عليها يف اإثراء ذاته املهنية حيثما يجد حاجة لذلك.
اجلديد  دورها  اإطار  يف  لت�ستوعب  جماالتها؛  وتو�سيع  الرتبية، . 3 كليات  ر�سالة  تطوير 
تطوير قطاع االإ�رساف الرتبوي من خالل توجيه جزء من البحوث التي يجريها اأع�ساء 

هيئات التدري�س لهذا الغر�س.
لهذا  الالزمة  العلمية  االأدوات  وتطوير   ، امل�رسفني. 4 اأداء  تقومي  يف  الفاعلة  امل�ساركة 
اخل�سو�س، واالنطالق من هذا العمل اإىل حتديد حاجاتهم التدريبية، ومن ثم تخطيط 
املرتبطة بدورهم  اأدائهم جتاه املهمات  لتطوير  الالزمة وتنفيذها؛  التدريبية  الربامج 

اجلديد الذي يفر�سه عليهم جمتمع املعرفة.
ُيعدوا للعمل يف جمال االإ�رساف الرتبوي  �رسورة تاأهيل امل�رسفني الرتبويني الذين مل . 5

للح�سول على درجات علمية كاملاج�ستري والدكتوراه يف االإ�رساف الرتبوي. 
اأ�ساليبهم  يف  التنويع  ب�رسورة  الرتبويني  امل�رسفني  االإ�رساف  اأق�سام. 6  روؤ�ساء  يحّث  اأن 

االإ�رسافية ومتابعة ذلك.
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اأ�سلوب واحد  تنويع امل�رسفني الرتبويني يف االأ�ساليب االإ�رسافية، وعدم االعتماد على . 7
يف االإ�رساف.

احلديثة  االإ�رسافية  االأ�ساليب  ا�ستخدام  على. 8  وتدريبهم  للم�رسفني  تدريبية  دورات  عقد 
الرتبوية،  وامل�ساغل  االإجرائية،  والبحوث  الرتبوية،  والن�رسات  النموذجية،  كالدرو�س 

وزيارة املدر�سة.

مقرتحات الدراسة:
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لتقومي اأداء امل�رسفني الرتبويني. تطوير معايري . 4
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ملحق )1(
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأخي امل�رسف الرتبوي املحرتم
حتية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث باإجراء درا�سة تهدف اإىل التعرف اإىل درجة اأهمية االأ�ساليب االإ�رسافية   
كما يت�سورها امل�رسفون الرتبويون يف فل�سطني ودرجة ممار�ستهم لها.

راجيًا قراءة اال�ستبانة واالإجابة عن فقراتها ح�سب االإر�سادات التالية:
تتكون هذه اال�ستبانة من �سبعني فقرة مدرجة حتت �سبعة اأ�ساليب اإ�رسافية. واملطلوب منك 
االإجابة عن مقيا�س درجة االأهمية ومقيا�س درجة املمار�سة اأمام كل فقرة بدقة ومو�سوعية، 

علمًا باأن كل مقيا�س يت�سمن خم�سة م�ستويات على النحو التايل:
اإذا كانت درجة االأهمية للفقرة عالية جداً تعطى الرمز )اأ(

اإذا كانت درجة االأهمية للفقرة عالية تعطى الرمز )ب(
اإذا كانت درجة االأهمية للفقرة متو�سطة تعطى الرمز )ج(

اإذا كانت درجة االأهمية للفقرة قليلة تعطى الرمز )د(
اإذا كانت درجة االأهمية للفقرة قليلة جداً تعطى الرمز )هـ(

كما يعطى مقيا�س املمار�سة التدريج ال�سابق نف�سه.
وما عليك اإاّل اأن تختار رمز امل�ستوى )اأ( اأو )ب( اأو )ج( اأو )د( اأو )هـ( الذي يتنا�سب ووجهة 

نظرك وت�سعه اأمام كل فقرة حتت كل مقيا�س على النحو التايل.

مثال:

ȴȩȀȱǟǥȀȪȦȱǟǦɆƵɉǟ ǦǱǿǻ ǦǱǿǻ
ǦȅǿǠȶƫǟ

.Č ȼǱǟɀǩ Ɣȱǟ ǧǠǤȪȞȱǟ ȰɆȱǾǩ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǢɅǿǼǩ
ǯǠȾȺƫǟ ȨɆǤȖǩ

ǕøȽ

هذا يعني اأن امل�رسف يرى اأن هذه الفقرة مهمة جداً وال ميار�سها.
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وال �سك باأن جهودك امل�سكورة ت�ساعد الباحث يف التو�سل اإىل نتائج �ست�سهم باإذن اهلل 
يف تطوير عملية االإ�رساف الرتبوي يف فل�سطني، علمًا باأن ما يدون من معلومات �سيعامل 

ب�رسية مطلقة وال ي�ستخدم اإال لغايات البحث العلمي.
معل�مات عامة:

اأ- اجلن�س: 
2- اأنثى    1- ذكر   

ب- مديرية الرتبية: 
  1- نابل�س      2- جنني      3- طولكرم      4- قلقيلية       5- �سلفيت        6- قباطية 

ج- املؤهل العلمي: 
  1- بكالوريو�س              2- بكالوريو�س+ دبلوم تربية                   3- ماج�ستري فاأعلى  

       
د- سنوات اخلربة يف اإلشراف فقط:

  1 - اقل من 5 �سنوات    2 – من 5 – 10 �سنوات        3- اأكرث من 10 �سنوات 

هـ- جمال اإلشراف:
  1- م�رسف مبحث               2- م�رسف عام )مرحلة(

و- التخصص:
  1- علمي                             2- اأدبي
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اإلستبانة
ǥȀȪȦȱǟ ǦǱǿǻ

ǦɆƵɉǟ
 ǦǱǿǻ
ǦȅǿǠȶƫǟ

ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟ :ăɍȿǕ
.ČǯǠȾȺƫǟ ȨɆǤȖǩ ȼǱǟɀǩ Ɣȱǟ ǧǠǤȪȞȱǟ ȰɆȱǾǩ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǢɅǿǼǩ
.čƙȶȲȞȶȲȱ ǦɆǤɅǿǼǪȱǟ ǧǠǱǠɆǪǵɍǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǻǼƷ
.ĎǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǡɎȖȱǟ ǧɎȮȊȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǻǼƷ
.ďǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟ ȰǤȩ ȃǿǼȱǟ ǦȖƝ ȴȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȈȩǠȺɅ
.Đ ȃǠȅǕ ɂȲȝ ȴȲȞƫǟ ƙǣȿ ȼȺɆǣ ǦɆȹǠȆȹɋǟ ǧǠȩɎȞȱǟ ȨɆǭɀǩ ɂȲȝ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȰȶȞɅ

ȯǻǠǤǪƫǟ ȳǟȀǪǵɍǟȿ ǦȪǮȱǟ ȸȵ
.đ ȻǾȽ ȤȎǪǩ ǬɆƜ ȼǝǟǻǕ Ž ǥǻǼƮ ǢȹǟɀǱ ȸȝ ǦɅȀɅɀȖǩ ǦȞǱǟǿ ǦɅǾȢǪǣ ȴȲȞƫǟ ǼɅȿȂǩ

ǦɆȱɀȶȊȱǟȿ ǦȩǼȱǟȿ ǦɆȝɀȑɀƫǠǣ ǦɅǾȢǪȱǟ
.Ē ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ȣǟǼȽɉǟ ǒɀȑ Ž ƾɆȝɀȑɀȵ ȼǝǟǻǕ ȰɆȲƠ Ž ȴȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǼȝǠȆɅ

ǦȖȖǺƫǟ
.ēȸɅȂɆȶǪƫǟ ƙȶȲȞƫǟ ȣǠȊǪȭǟ ɂȲȝ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǦɆȦȎȱǟ ǥǿǠɅȂȱǟ ǼȝǠȆǩ
.ĔǦɆȆɅǿǼǪȱǟ ȼȪǝǟȀȕȿ ȼǤɆȱǠȅǕ ȀɅɀȖǩ Ž ȴȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǼȝǠȆɅ

.ČċǡɎȖȱǟ ɁǼȱ ɄȲɆȎǶǪȱǟ ȤȞȒȱǟ ǦƨǠȞƫ ƙȶȲȞƫǟ Ȝȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȷȿǠȞǩ
ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩ :ƾɆȹǠǭ

.ČȴȾȆȦȹǕ ƙȶȲȞƫǟ ȯɎǹ ȸȵ ǥǿǠɅȂȱǟ ȸȵ ȣǼƬǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǻǼƷ

.čȴȾȒȞǤȱ ǒɎȵȂȱǟ ǿǠɆǪǹǟ ǦɅȀǵ ƙȶȲȞȶȲȱ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȫȀǪɅ

.Ď ȴȾǝǟǻǕ Ž ȸɅȂɆȶǪȵ ƙȶȲȞȵ ǥǿǠɅȂȱ ǻǼƨǟ ƙȶȲȞȶȲȱ ǥǿǠɅȁ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȚȺɅ
ȌȎǺǪȱǟ țɀȑɀȵ ȄȦȹ ȷɀȅǿǼɅ ȸɅǾȱǟȿ

.ď ƙȶȲȞƫǟ ǥǿǠɅȂȱ ǦɆȱǠȞȱǟ ǥǒǠȦȮȱǟ ǡǠǶȍǕ ƙȶȲȞȶȲȱ ǥǿǠɅȁ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȚȺɅ
ǠȾȺɆȆƠ ȣǼŏ ɄȶɆȲȞǪȱǟ ȫɀȲȆȱǟ ȸȵ ǥǻǼƮ ǢȹǟɀǱ ǥǼȽǠȊƫ ǻǼƨǟ

.ĐǥƎƪǟȿ ɁɀǪȆƫǟ ȄȦȹ ȸȵ ƙȶȲȞȶȲȱ ǧǟǿǠɅȁ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȚȺɅ

.đǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǪȱ ƾȍǠǹ ƾƭǠȹȀǣ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǼȞɅ

.ĒǦǣɀȡȀȵ ǦɅɀǣȀǩ ǧǠȅǿǠư ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǳȀȖɅ

.ēǦɆȦȎȱǟ ǧǟǿǠɅȂȱǟ ȯǻǠǤǩ ȯɎǹ ȸȵ ƙȶȲȞƫǟ ɁǼȱ ǦȪǮȱǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ɄȶȺɅ

.ĔȐȞǤȱǟ ȴȾȒȞǤȱ ƙȶȲȞƫǟ ȳǟȀǪǵǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȨȶȞɅ
.ČċǦȱǻǠǤǪƫǟ ǧǟǿǠɅȂȱǟ ǰǝǠǪȹ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȜǣǠǪɅ
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ČĒĒ

ǥȀȪȦȱǟ ǦǱǿǻ
ǦɆƵɉǟ

 ǦǱǿǻ
ǦȅǿǠȶƫǟ

ǦɅɀǣȀǪȱǟ ȰȡǠȊƫǟ :ƾǮȱǠǭ
.ČǦȖȊȹɉǟ ȸȵ ǥǻǼȞǪȵ ȷǟɀȱǕ Ƙȥɀǩ ǦɆȦɆȭ ƙȶȲȞƫǟ Ȝȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȈȩǠȺɅ
.čȴɆȲȞǪȱǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǢɅǿǼǩ
.ĎǰȽǠȺƫǟ ȀɅɀȖǩȿ ȰɆȲƠ ǧǠɆȲȶȝ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǢɅǿǼǩ
.ďǡɎȖȱǟ ǒǟǻǕ ƇɀȪǩ ǦɆȲȶȝ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ǢɅǿǼǩ
.ĐȀȶǪȆȵ ȰȮȊǣ ƙȶȲȞȶȲȱ ǦɆǤɅǿǼǩ ǰȵǟȀǣ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȚȺɅ
.đɃɀǣȀǪȱǟ ȰȢȊƫǟ Ž ȴȾǪɆȞȥǟǻȿ ƙȶȲȞƫǟ ȃǠƥ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ƘǮɅ
.Ē țȿȀȊȱǟ ȰǤȩ ɃɀǣȀǪȱǟ ȰȢȊƫǟ ȸȝ ƙȶȲȞȶȲȱ ǦǶȑǟȿ ǥǿɀȍ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ɂȖȞɅ

ǢɅǿǼǪȱǟ Ž
.ēɃɀǣȀǪȱǟ ȰȢȊƫǟ ȯɎǹ ȸȵ ȴȾȆȦȹǕ ƙȶȲȞƫǟ ƙǣȿ ȼȺɆǣ ǦȲȎȱǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȨǭɀɅ
.ĔǦɆȕǟȀȪƹǻ ǦȪɅȀȖǣ ɃɀǣȀǪȱǟ ȰȢȊƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȀɅǼɅ

.ČċƙȶȲȞƫǟ Ȝȵ ȫǟȀǪȉɍǠǣ ǦɆȅǟǿǼȱǟ ǥǻǠƫǟ ǧǠɅɀǪƮ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȰȲƷ

ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟ :ƾȞǣǟǿ
.ČƙȭǿǠȊƫǟ ɂȲȝ ǠȾȞɅȁɀǩȿ ɄǱǽɀȶȺȱǟ ȃǿǼȱǟ ǾȦȺȵ Ȝȵ ǦȖƪǟ ȣȀȊƫǟ ȈȩǠȺɅ
.čȷɀȭǿǠȊƫǟ ǠȾȵǼǺǪȆɅ ȃǿǼȲȱ ǥǼȽǠȊȵ ǥǿǠȶǪȅǟ ȣȀȊƫǟ ǼȞɅ
.ĎǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟ ƇǼȪǪȱ ƙȶȲȞƫǟ ǖȦȭǕ ȣȀȊƫǟ ǿǠǪƸ
.ď ǯȿȀƪǟȿ ȼǤȹǟɀǱ ȜɆƤ ȸȵ Ȥȩɀƫǟ ǦȊȩǠȺƫ ɄǱǽɀȶȺȱǟ ȃǿǼȱǟ ǼȞǣ ǥȿǼȹ ȣȀȊƫǟ ǼȪȞɅ

ǥǻǼƮ ǧǠǵȀǪȪƞ
.ĐǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȲȱ ǦǤȅǠȺƫǟ ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ȰǝǠȅɀȱǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȀȥɀɅ
.đɄǱǽɀȶȺȱǟ ȃǿǼȱǟ ǧǠɆǤȲȅȿ ǧǠɆǣǠƶǟ ǼɅǼǶǪȱ ƙȭǿǠȊƫǟ ǦɆȞȥǟǻ ȣȀȊƫǟ ƘǮɅ
.Ē ȃǿǼȱǟ ȏȀȝ ǼȺȝ ƙȶȲȞǪƫǟ ǦɆȞȥǟǻ ǥǿǠǭǙȿ ȨɅɀȊǪȱǟ ǦɆƵǕ ɂȲȝ ȣȀȊƫǟ ȂȭȀɅ

ɄǱǽɀȶȺȱǟ
.ēǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟ ȸȵ ȣȀȊƫǟ ȀǮȮɅ
.Ĕ Ɣȱǟ ǧǠǣɀȞȎȱǟ ȐȞǣ ȰɆȱǾǪȱ ǦɅǠȺȞǣ ǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟ ǧǠȝɀȑɀȵ ȣȀȊƫǟ ǿǠǪƸ

ƙȶȲȞƫǟ ȼǱǟɀǩ
.ČċǦɆǱǽɀȶȺȱǟ ȃȿǿǼȱǟ ƇǼȪǪȱ ǢȅǠȺƫǟ Ǩȩɀȱǟ ȣȀȊƫǟ ǿǠǪƸ
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ČĒē

ǥȀȪȦȱǟ ǦǱǿǻ
ǦɆƵɉǟ

 ǦǱǿǻ
ǦȅǿǠȶƫǟ

ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ :ƾȆȵǠǹ
.Č ǡǠǪȮȱǟ Ž ǧǟƘȢǪȱǟ ȴȾȥ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǼɆȦǩ ǦɅɀǣȀǩ ǧǟȀȊȹ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǿǼȎɅ

ǯǠȾȺƫǟȿ ɄȅǿǼƫǟ
.čǠȾǤɅȀǲǪȱ ȄɅǿǼǪȱǟ Ž ǥǼɅǼǱ ǧǠɆǲɆǩǟȀǪȅǟȿ ȧȀȕ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǳȀǪȪɅ
.ĎźǠɆǵ Ȥȩǟɀȵ Ž ǦɆȅǟǿǼȱǟ ǥǻǠƫǟ ȴɆȚȺǩ Ž ǼɆȦǩ ǦɅɀǣȀǩ ǧǟȀȊȹ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǿǼȎɅ

.ďǡɎȖȱǟ ɁǼȱ ǼȩǠȺȱǟ ƘȮȦǪȱǟ ǦɆȶȺǩ ȧȀȕ ɂȲȝ ȼǩǟȀȊȹ ȯɎǹ ȸȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȂɆȭȀǩ

.ĐǠȾȲǵȿ ǡɎȖȱǟ ǧɎȮȊȵ Ǧȅǟǿǻ ǦɆȦɆȭ ȼǩǟȀȊȹ ȯɎǹ ȸȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȯȿǠȺǩ

.đǦǞɆǤȱǟ ǧǠȵǠǹ ȸȵ ǥǻǠȦǪȅɍǟ ǦɆȦɆȭ ȼǩǟȀȊȹ ȯɎǹ ȸȵ ƙȶȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǼȉȀɅ

.ĒǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ Ž ȷǟǼɆƫǟ Ž ǠȾȆƫ ǧɎȮȊȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ǳȀȖɅ

.ēǥȂɆȶǪƫǟ ǧǟƎƪǟ ǦɅɀǣȀǪȱǟ ǧǟȀȊȺȱǟ ȯɎǹ ȸȵ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȶȞɅ

.Ĕ ȴȾȎȎơ ȯǠƭ Ž ǧǠȅǟǿǼȱǟȿ ǫǠƜɉǟ ǰǝǠǪȹ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȜȲȖɅ
ǠȽǻǟǼȝǙ ȴǪɅ ǧǟȀȊȹ ȨɅȀȕ ȸȝ

.Čċ ǧǟǿȀȪƫǟ ǧǟǼǵɀǣ ǦȩɎȝ ǠƬ Ɣȱǟȿ ǦǤǪȮƫǟ Ž ǥȀȥɀǪƫǟ ȜǱǟȀƫǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȶȞɅ
ȼǩǟȀȊȺǣ

ɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟ :ƾȅǻǠȅ
.Č Ž ȤȎȱǟ ǦȥȀȢǣ ǥȀȉǠǤȵ ȨȲȞǪǩ Ɣȱǟ ǧɎȮȊƫǟ ȰƩ ǥǼɅǼǱ ȧȀȕȿ ǧǟǿǠȾȵ ȀɅɀȖǩ

ȃǿǟǼƫǟ
.čǦȚǵɎƫǟ ɂȲȝ ǦɆȺǤȵ ǦɆȲȶȝ ǡǿǠƟ ǒǟȀǱǙ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ȜɆǲȊǩ
.ĎƿȀɅɀȖǩ ȿǕ ƾȺɆȆƠ ǢȲȖǪɅ ɃǾȱǟ ɄȶɆȲȞǪȱǟ ȯǠǲƫǟ ǼɅǼƠ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǥǼȝǠȆȵ
.ďțɀȑɀƫǟ ǧǠɆǣǻɉ ǦɅǿȿȀȒȱǟ ȜǱǟȀƫǟ Ƙȥɀǩ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǥǼȝǠȆȵ
.Đȼǣ ǦȖɆǶƫǟ ȣȿȀȚȱǟ ǼɅǼƠȿ ǬǶǤȱǟ ǧǟǒǟȀǱǙ ȴɆȚȺǩ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǥǼȝǠȆȵ
.đȃǠɆȪȲȱ ǧǟȿǻǕ ȀɅɀȖǩ ȿǕ ǒǠȺǣ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǥǼȝǠȆȵ
.ĒǰǝǠǪȺȱǟ ƇɀȪǩȿ ǧǠȹǠɆǤȱǟ ȰɆȲƠ Ž ƙȶȲȞƫǟ ǥǼȝǠȆȵ
.ēɄǝǟȀǱɋǟ ǬǶǤȱǟ ǒǟȀǱǙ ǧǟɀȖǹ ɂȲȝ ƙȶȲȞƫǟ ǢɅǿǼǩ
.ĔǦɆǝǟȀǱǙ ǫɀƜ ƂǙ ǯǠǪƠ ǧɎȮȊȵ ǳȀȕ

.ČċǦɆǝǟȀǱǙ ǫɀƜ ǒǟȀǱɋ ǥǒǠȦȮȱǟ Ƀȿǽ ȸȵ ƙȶȲȞȵ ǿǠɆǪǹǟ
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ČĒĔ

ǥȀȪȦȱǟ ǦǱǿǻ
ǦɆƵɉǟ

 ǦǱǿǻ
ǦȅǿǠȶƫǟ

ǦȅǿǼƫǟ ǥǿǠɅȁ :ƾȞǣǠȅ
.Č ƙȶȲȞƫǟȿ ǦȅǿǼƫǟ ȀɅǼȵ ƙǣ ŸǠƶɍǟ ȰȝǠȦǪȱǟ ɂȲȝ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȜɆǲȊǩ

ǦȅǿǼƫǟ Ž ƙɅǿǟǻɋǟȿ
.čǡɎȖȱǟ ǦǶȲȎȵ ȼɆȥ Ǡƫ ǿɀȵɉǟ ǒǠɆȱȿǕ Ȝȵ ȷȿǠȞǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȜǲȊɅ

.ĎȼǪȺȾȵ ȸȝ ȻǠȑǿ ǦǱǿǻ ǥǻǠɅȁȿ ȴȲȞȶȲȱ ǦɅɀȺȞƫǟ ǳȿȀȱǟ Ȝȥǿ Ž ȣȀȊƫǟ ȴȾȆɅ

.ď ƾȵǟǼǺǪȅǟ ǦȅǿǼƫǟ ȨȥǟȀȵ ɄȩǠǣȿ ǧǟƎǪǺƫǟȿ ǢȝɎƫǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ȣȀȊƫǟ ȜǲȊɅ
ăɍǠȞȥ

.Đ ǦɆǶȎȱǟȿ ÛǦɆȅǿǼƫǟ Ǧȝǟǽɋǟ ȰǮȵ ǦȦȲǪǺƫǟ ǦɆȅǿǼƫǟ ȷǠǲȲȱǟ ȯǠȶȝǕ ȣȀȊƫǟ ȜǣǠǪɅ
ǦɆȶȲȞȱǟȿ

.đǦȅǿǼƫǟ ɄȶȲȞȵ ȸȝ ǦɆȥǠȭ ǧǠȵɀȲȞȵ ɂȲȝ ȯɀȎƩǟ ɂȲȝ ȣȀȊƫǟ ȋȀƷ

.ĒƙȶȲȞƫǟ ȌȪȺǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧɎȮȊƫǟ Ȱǵ Ž ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȾȆɅ

.ēƙȶȲȞƫǟ ɂȲȝ ȌȎƩǟ ȜɅȁɀǪǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧɎȮȊƫǟ Ȱǵ Ž ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȴȾȆɅ

.ĔǦȦȲǪǺƫǟ ǦɆȅǿǼƫǟ ǧɎǲȆȱǟ ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȜǣǠǪɅ

.Čċ ǦȅǿǼȶȲȱ ǦɅǿǟǻɋǟ ǦȖƪǟ ȴɆȚȺǩ Ž ɃɀǣȀǪȱǟ ȣȀȊƫǟ ȫǿǠȊɅ


