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 شكر وتقدير

، والمثابرةبد أن تزهر بالصبر    ال  نه أن ثمرة النجاحم  من تعلمت إلى  و   ،من قبل ومن بعد الشكر هلل  

، الذي بذل كل ما في وسعة لتكون رسالتي كما  إليه  اوأنه ال للمستحيل في سبيل الوصول لما نصبو 

 الرسالة.ه مشرفي على هذ  ىند  ىيحي  أ.د. إلى الدكتور يليق،

 واألستاذ الدكتور يحي محمد ندى ،    األستاذ عضاء لجنة المناقشة  ألوأتقدم بوافر االحترام والتقدير و 

على ما قدموه من جهود طيبة في قراءة  ر جمال بحيص  و الدكت  واألستاذ ،  الدكتور محمود أبو سمرة  

        .اءعني خير الجز   زاهم هللاة، فج اتهم القيمهذه الرسالة، وإثرائها بمالحظ

اسة، فكانوا قناديل تنير دروبنا،  إلى أساتذتي األعزاء الذين لم يبخلوا علينا في علمهم طوال فترة الدر 

، وطاقم الهيئة اإلدارية، لكم مني جميعا كل العليا في جامعة القدس المفتوحةإلى عمادة الدراسات  

 الحب والعرفان.
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 قائمة الجداول 

 دول الج الجدول موضوع  الصفحة 

المديرية    لحكوميةا  مدارسالي  مدير   يعتوز  74 حسب  الشمالية  المحافظات  في 
 2020/2021وجنس المدرسة للعام 

(1.3 ) 

مديري   76 عينة  المح التوزيع  في  الحكومية  حسب  مدارس  الشمالية  افظات 
 2021/ 2020ديرية وجنس المدرسة للعام الم

(2.3 ) 

 ( 3.3) غرافية ملمتغيرات الديتوزيع عينة الدراسة حسب ا 76

ا 80 لكل فالمعامالت  درجة  رتباط  لمقياس  الكلية  والدرجة  الكفايات  قرة  امتالك 
 اإلشرافية لدى المشرفين التربويين 

(4.3 ) 

االرتب  يبين 81 والمعامالت  فقرة  لكل  لمقياس  اط  الكلية  الممارسات  درجة 
 اإلشرافية لدى المشرفين التربويين 

)5.3 ) 

كرونباخ معام 82 ثبات  اقي لما  لفأ  ل  الكفايات  اس  حسب  شرافية  اإلمتالك 
 المجاالت والدرجة الكلية

) 6.3 ) 

ألفا   82 كرونباخ  ثبات  المشرفيين  معامل  لدى  اإلشرافية  الممارسات  لمقياس 
 يين التربو 

(7.3  ) 

لدرجة   88 المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المشرفين المتوسطات  امتالك 
 ة فايات اإلشرافيالتربويين للك

(1.4 ) 

الحسابية 89 المعياريةو   المتوسطات  المشرفين   االنحرافات  امتالك  لدرجة 
 كفايات شخصية  التربويين

(2.4 ) 

المعيارية 90 واالنحرافات  الحسابية  المشرفين   المتوسطات  امتالك  لدرجة 
 كفايات معرفية  التربويين

(3.4 ) 

الم 91 واالنحرافات  الحسابية  اعيارية  المتوسطات  الدرجة  رفين مشلمتالك 
 دارية إ كفايات  التربويين

(4.4 ) 

المعيارية   92 واالنحرافات  الحسابية  المشرفين المتوسطات  امتالك  لدرجة 
 كفايات قيادية  التربويين

(5.4 ) 

المعيارية  متال 93 واالنحرافات  الحسابية  المشرفين وسطات  امتالك  لدرجة 
 كفايات النمو المهني التربويين

(6.4 ) 

الوسطاالمت 94 واالنحرافحست  المعابية  لدرجة ياات  المشرفين    رية  تطبيق  (7.4 ) 



 ي 
 

 التربويين للممارسات اإلشرافية
  المشرفين التربويين   ز تركيلدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   95

 على جودة أداء المعلمين
(8.4 ) 

المعيا 96 واالنحرافات  الحسابية  اهتم رية  المتوسطات  المشر لدرجة  ن  فيام 
 اعي جمبالعمل ال تربويينال

(9.4 ) 

المعيارية   97 واالنحرافات  الحسابية  ممارسةالمتوسطات  التربوية    لدرجة  القيادة 
 الفعالة

(10.4 ) 

 ( 11.4) لدرجة التحسين المستمر والتميز نحرافات المعيارية لحسابية واالالمتوسطات ا 98

لعين  100 اختبار)ت(  النتائج  مستقلتين  متين  د ستختبار   امتالكفروق    اللةوى 
 لكفايات اإلشرافية تبعا لمتغير الجنس لفين التربويين مشر ال

(12.4 ) 

دالل 101 مستوى  الختبار  مستقلتين  لعينتين  اختبار)ت(  فروق  نتائج   امتالكة 
 المؤهل العلميلكفايات اإلشرافية تبعا لمتغير لالمشرفين التربويين 

(13.4 ) 

اختبار)ت(  نت 102 التقلت مسلعينتين  ائج  مستوى  ين  فروق  دالختبار   امتالكلة 
 التخصص لكفايات اإلشرافية تبعا لمتغير لالمشرفين التربويين 

(14.4 ) 

فروق   103 لمجاالت  الحسابية  التربويين    امتالكالمتوسطات  لكفايات لالمشرفين 
 الخبرة في اإلدارةلمتغير تبعا  اإلشرافية  

(15.4 ) 

المشرفين   تالكامفروق   الختبار دي،حاألا التباين تحليل اختبار جنتائ 103
 الخبرة في اإلدارة لمتغير تبعا  لكفايات اإلشرافية  لالتربويين 

(16.4 ) 

فروق  105 لمجاالت  الحسابية  التربويين    امتالك  المتوسطات  لكفايات لالمشرفين 
 المديريةلمتغير تبعا  اإلشرافية  

(17.4 ) 

امتالك بارالخت ،األحادي التباين تحليل اختبار نتائج 105 ن شرفيلما  فروق 
 المديرية لمتغير تبعا  لكفايات اإلشرافية  لالتربويين 

(18.4 ) 

د  107 مستوى  الختبار  مستقلتين  لعينتين  اختبار)ت(  فروق  نتائج    تطبيق اللة 
 اإلشرافية تبعا لمتغير الجنس  للممارسات المشرفين التربويين 

(19.4 ) 

ا 108 لعينت نتائج  مستقلختبار)ت(  التيين  داللةختبان  مستوى    تطبيق وق  ر ف  ر 
 المؤهل العلمياإلشرافية تبعا لمتغير  للممارسات المشرفين التربويين 

(20.4 ) 

مستقلت  109 لعينتين  اختبار)ت(  فروق  نتائج  داللة  مستوى  الختبار    تطبيق ين 
 التخصص اإلشرافية تبعا لمتغير  للممارسات المشرفين التربويين 

(21.4 ) 

 ( 22.4)  للممارسات المشرفين التربويين    يقب طتت فروق  مجاال ية لحساب الوسطات  متال 111
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 الخبرة في اإلدارةلمتغير تبعا  اإلشرافية  
تطبيق الختبار دي،األحا التباين تحليل اختبار نتائج 111 المشرفين    فروق 

 الخبرة في اإلدارةلمتغير تبعا   اإلشرافية للممارسات التربويين 
(23.4 ) 

)شيفيه دال فرق  لأق تبارخا 112 الدرجة البعدية   للمقارنات   (،إحصائي  حسب 
 الخبرة في اإلدارة بين مستويات  الكلية والمجاالت 

(24.4 ) 

  للممارسات المشرفين التربويين    تطبيقروق  المتوسطات الحسابية لمجاالت ف 113
 المديريةلمتغير تبعا  اإلشرافية  

(25.4 ) 

تطبيق ختبارال ي،اد األح اينالتب  تحليل باراخت نتائج 113 شرفين  لما  فروق 
 المديرية لمتغير تبعا   اإلشرافية للممارسات التربويين 

(26.4 ) 

مج  115 بين  )ماتريكس(  بطريقة  )بيرسون(  ارتباط  امتالك    االت معامل  درجة 
 والممارسات اإلشرافية لكفايات اإلشرافية ل المشرفين التربويين

(27.4 ) 
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شرافية، في ضوء  اإلها بالممارسات قتوعال يةاإلشراف يين للكفاياتدرجة امتالك المشرفين التربو 

  خصائص مجتمع المعرفة، من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية

 ه جهاد عيسى محمد دسإعداد: 

 يحيى محمد ندى  د. أ.الدكتور إشراف: ب

2021 

 ملخص

الدراسة        المشإهدفت  امتالك  درجة  معرفة  التربوي لى  للكفارفين  وعالقتها  شر اإل   ت ياين  افية 

باإلضافة    ،من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية  ممارسات اإلشرافية لبا

والتخصص، اعتمدت   العلمي، والمديرية،  ؤهـللجنس والخبرة، والممتغيرات الدراسة: اتأثير  إلى بيان  

الوصفي   المنهج  االالدراسة  ع واخت   رتباطي،التحليلي  )هقي ب ط  ينة يرت  وضمت  م319،  من  ري  دي ( 

لكل من الكفايات  بعد االطالع على األدب التربوي  و   ،المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية

 النهائية  في صورتها فقرة   (62) طورت الباحثة استبانة تكونت منة اإلشرافية والممارسات اإلشرافي

مجموعة    لىالدراسة ع  اة أد   ضت عر   ث حي   محكمينصدق ال بطريقتين:  داة ألاوتم التأكد من صدق  

ا عددهم  من  بلغ  الترب  (11)لمحكمين  العلوم  في  المتخصصين  واالجتماعية،  من  والنفسية  وية 

 .الصدق بطريقة البناء الداخليو

نتائج    درجة  أظهرت  أن  وجه الدراسة  من  اإلشرافية  للكفايات  التربويين  المشرفين  ة امتالك 

ال  نظر المدارس  فمديري  جاافظلمحاي  حكومية  الشمالية  المتوسط    متوسطا   ءات  بداللة  وذلك 

( بلغ  الذي  الدراسة    ،(3.66الحسابي  نتائج  أظهرت  التربويين   درجة  أنكما  المشرفين  تطبيق 

  (.3.64وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )متوسطا   للممارسات اإلشرافية جاء



 ن 
 

ة امتالك المشرفين  رجد   في متوسطات   يا  صائ إح   ةالد فروق د لدراسة عدم وجو نتائج ا  كما بينت      

اإلشرافية   للكفايات  )التربويين  لمتغيرات  العلمي،تبعا   اإلدار   التخصص، المؤهل  في   ة،الخبرة 

درجة   في متوسطات   إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا    وأشارت النتائج أيضا  (.  الجنس  ،المديرية

في   .(المديرية  التخصص،  ،جنسلا)تبعا  لمتغيرات  ة  افير شارسات اإلبويين للمملمشرفين التر تطبيق ا

صالح المدراء الذين يحملون درجة  المؤهل العلمي لات  لمتغير   تبعا    حين كانت الفروق دالة إحصائيا  

أشارت    امك  ( سنوات فأكثر.10راء الذين لديهم خيرة )د الخبرة في اإلدارة لصالح الم، و البكالوريوس

إحصائي  ة  اطي رتباة  عالق  ود جو   لىإالنتائج   الد    ا  دالة  مستوى  )عند  امتالك α<.05اللة  درجة  بين   )

والمما اإلشرافية  للكفايات  التربويين  المدارس  المشرفين  مديري  نظر  وجهة  من  اإلشرافية،  رسات 

 .(81.) بحيث بلغ معامل االرتباط بينهما، الحكومية في المحافظات الشمالية

السا بو  النتائج  فإنهبناء  على  أداء  علبالتركيز    وصية التكن  مي  قة    اإلدارة من قبل  المعلمين  ى جودة 

 طيط .خم في مهارة التأن يسهم المشرف في تحسين أداء المعلو ،واالشراف التربوي 

 

المفتاحية:   اإلشرافيةالكلمات  اإلشرافية،  الكفايات  الحكوميةالممارسات  المدارس  مديري   ، ،  

 .ماليةظات الشالمحاف
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Abstract       

     This study aimed to find the level at which the educational supervisors have 

supervisory competencies and its relationship with the supervisory practices from the 

point of view of governmental schools’ principles in the northern governances. Besides، 

it also aimed to assess the effects of study variables on these competencies، including 

(gender، academic qualifications، experience، and specialization). The study adopted the 

descriptive، analytical، and correlation approaches. A stratified sample was used that 

included (319) participants from governmental schools’ principles in northern 

governances. The researcher developed a questionnaire composed of (62) paragraph , to 

improve the study tool it went into several steps before being approved : the exploratory 

study and the validity of the study tool, where the researcher examined the validity in 

two ways: by presenting the questionnaire to arbitrators committee composed of (11) 

arbitrators, and the internal validity (structure of the questionnaire). 

Results found that the level at which the educational supervisors have supervisory 

competencies from the point of view of governmental schools’ principles in the northern 

governances was moderate with a mean of (3.66). Personal competencies field of the 

educational supervisors achieved the highest mean of (3.89)، and a high level. On the 

other hand, the managerial competencies field had the lowest mean of all other 

dimensions with a mean of (3.38) and a moderate level. The level at which the 

educational supervisors implement the supervisory practices also achieved a moderate 

level with a mean of (3.64). Additionally، effective educational leadership recorded a 

high mean of (3.74) with a high-level effect. Lastly، regarding the field of the 

concentration on the quality of teachers’ performance، the results showed that it had a  

low mean of (3.49) and a moderate level effect. The results also showed no statistically 

significant differences in the averages of the degree of educational supervisors’ 

possession of supervisory competencies depending on the variables: (gender، 

educational qualification، experience in management، and governance). Likewise، there 



 ع 
 

were no statistically significant differences in the averages of the level at which the 

educational supervisors implement the supervisory practices based on the variables: 

(gender، specialization، and governance). On the other hand، the differences were 

statistically significant based on the educational qualification variable in favor of the 

principals who held a bachelor’s degree and for principals who possessed more than ten 

years of experience. Finally، the results also revealed the existence of a statistically 

significant correlation at the level of significance (α <.05) between the level at which 

the educational supervisors have supervisory competencies and the supervisory 

practices from the point view of governmental schools’ principles in the northern 

governances، with a correlation factor of (.81). 

and based on the previously mentioned result, it could be recommended that 

management and educational supervision should focus on the quality of teachers' 

performance. moreover, the supervisor should participate in improving the teacher's 

planning skills 

 

 

Keywords: Educational competencies، supervisory practices ، principles of 

governmental schools northern governances. 
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األول  الفصل   

 مشكلتهاو  الدراسة فيةلخ

   مة مقدال 1.1

حياة  هيالتعلمية  التعليمية  العملية   في  والحاسمة  المؤثرة  بجميع عناصرها    القوة    ويعتبر ،الشعوب 

التعليمي  النظا ت  المنظومات   منم  كانالتي  سواء  التحديات  من  ا  عدد  خواجه  أو  داخلية  ارجية، ت 

كماوتسعى   خصائصه.  وتمثل  المعرفة  مجتمع  متطلبات  إلي  لتلبية  التحول  بوابة  تمع  مجى  عتبر 

 المعرفة وأحد ركائزه المهمة.

اقتصاد   بناء  نحو  العالم  دول  اتجهت  الماضية،  العشر  السنوات  المعرفة  في  على  وأولت  ،  قائم 

اهتم الالتعليم  المركزي  للدور  نظرا  كبيرا  في  اما  يلعبه  اذي  مجتمع  االقتصاد  )  لمعلومات بناء  وزارة 

 (.2014والتخطيط، 

من  اإل      يعد  التربوي  والفألاشراف  الرئيسة  في  ركان  يسهم  ألنه  تعليمي،  نظام  أي  في  اعلة 

التعليمية  التعلمية  العملية  المدخالت    تشخيص واقع  ويعمل على    لعمليات والمخرجات،وامن حيث 

ي بما  وتطويره  وتلبيةتحسينه  وم  تناسب  المجتمع  احتياجات  العملية  تطلبات  بمستوى  للنهوض 

نية واإلدارية بما يتالءم والتطورات الحديثة في المجاالت التربوية  لفا التعليمية التعلمية  من الناحيتين

بالمؤسس النهوض  التر أسالتربوية كوحدة    ةوذلك من اجل  للتطوير  بفاعلية  باسية  لتؤدي دورها  وي، 

 (10:2016دليل االشراف التربوي، ) ف التربوية المخططة وفق األهدا اتحقيق رسالتهمن اجل 

وتفاعلية    التربوي عبارة عن عمليات مشتركة  اإلشرافأن  ) Onuma ,2016:  40)وأوضح أونوما  

التكاملي الذي يؤديه المشرف المتمثل  نظراحد سواء، وذلك    بين المشرف والمعلم على في    للدور 

وتطو  التعليمية  العملية  وترقابة  المعلمين  مهارات  وتحسين  يشتمل  يرها،  كما    اإلشراف وجيههم، 
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تدريس أساليب  على  المدرسي  التربوي  المقررات  ودرجة الطلبة  المقررات  هذه  فاعليتها  وقياس  ة، 

ال  احتواء على  التعليمية  المنهج  البيئة  جاهزية  مدى  ومعرفة  الصفية،  وغير  الصفية  نشاطات 

 .لمينتطلبات المتعالمعلمين وم  الحتياجات   ومالءمتها

يرفض  لعالقات اإلنسانية، وانه  اللته بأنه اشراف تسوده اتربوي الحديث في د ويتميز اإلشراف ال     

ويحترم   والجبروت،  وجهات االتسلط  في  بالفر ا  الختالف  ويعترف  الذي لنظر،  األمر  الفردية،  وق 

يس اإليتطلب  اود  اإلن  لتربوي شراف  فالعالقات  سوية،  إنسانية  تعزيز عالقات  الى  تهدف  سانية 

اإليجا ا  بية،العالقات  الثقة  وتقوية  والمحبة،  االلفة  جو  األفراد  وإشاعة  حاجات  واشباع  لمتبادلة، 

وا مالنفسية  ال  امالجتماعية،  الوالء  اإلنتاج محيحقق  لزيادة  وظائف (،  2015)دبوس،  ة  يفز  ومن 

وأالمشر  التربوي  تطويرف  الوسا  دواره؛  وتوظيف  المدرسي،  وتقويم  ئل  المنهاج  التعليمية،  واالنشطة 

 (. Walke,2016)رجها دريسي للمعلمين داخل الغرفة الصفية وخااالداء الت

يد آليات تطويرها  للمدرسة وتجد مهمة    رةمتطو كية  ة ديناميينها عملاوتعد الممارسات اإلشرافية ب     

ة بما في ذلك رفع الكفاية حو جميع عناصر العملية التربويها النبيلة، نإيصالها لمهمت قنوات  وتنويع  

تحسينالمع التر   لمين،  البرامج  التعليمية،  الوسائل  التدريس  و بوية،  المناهج،  بيئة  ،  )عطوي التنمية 

2010.) 

ما بالغا   سطينية اهتمافي وزارة التربية والتعليم الفل  أهيل التربوي ف والترالإلشدارة العامة  وتولي اإل   

بويين ومديري المدارس  شرفين التر دمة، وتشمل تدريب المعلمين والمنمية الكوادر البشرية أثناء الخبت 

ء دامنها تحسين أادئ  ب من المبالعديد  إلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي  واإلداريين، وتنطلق ا 

ء معارفهم وإكسابهم المهارات  إثرا  بهدف  داريينين التربويين ومديري المدارس واإلمشرفالمعلمين وال

و  اتجاهاتهم  الجديدة  اإليجاب   نحوصقل  واألساليب التوجهات  بالطرق  تزويدهم  خالل  من  وذلك  ية 

 (.2020،  ليية والتعليم العابالتر  )وزارةصص ة في التعليم وتدعيم خبراتهم في مجال التخالحديث
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للتدلي      ال  ل على أهميةومن خالل ما ورد من مالمح مهمة  اقتصاد  االشراف  تربوي في ضوء 

  أوال    التعلمو التعليم  دف األساس من كل الدراسات هو الهذا ما حللنا تلك المالمح نجد ان  المعرفة، وا

لتزمان  سا، وقد أكد  لكلتطبيق ذ يدا بيد    مدارس، ويقف المشرف جنبا الى جنب مع مديري الا  وأخير 

(Saltzman ،2016 ).  ء اد عطاء التوجيهات وابلعبون دورا مهما من حيث إ أن المشرفين التربويين ي

هذه    ت الباحثة انأتحسين األداء المدرسي، وفي ضوء ذلك ر المشكالت من اجل  المالحظات وحل  

اذ   الدراسة والفائدة  والرصانة  بالقوة  استستتمتع  األهدفت  ا  العمسالمتغيرات  في  التعلمية  اسية  لية 

 كل.ية كو ب ة التر المدرسة الذين بتكافؤهما نجاح للعملي التعليمية وهي المشرف االكاديمي ومدير
 

 لتها: وأسئمشكلة الدراسة  2.1

  فاهيم الم  يمية التعلمية، شأنه في ذلك شأن كثير منمفهوم اإلشراف التربوي في العملية التعلتطور  

د أن كشفت  ث والدراسات و الممارسات التربوية، خاصة بعبحاة األ وتتطور نتيج  موبوية التي تنالتر 

ولت هذه الدراسات وحا  ة سبقت االشراف التربوي،جديد   أنماط  ىهذه الدراسات واألبحاث الحاجة ال

أوجه   تالفيحديث  لية التعليمية، كما حاول اإلشراف التربوي الإحداث التغييرات المرغوبة في العم

االشراف الذي يبين انه    التعليمية تتجسد في مفهومعملية التربوية و ة للشاملنظرة    ن خاللم  القصور

ق  شورية  فنية  إن ايعملية  وتسانية  دية  تقويم  غايتها  بكافة    طويرشاملة  التربوية  و  التعليمية  العملية 

شيط  ه و تنجيل رعاية و تو ن خالعلم معملية فنية : تهدف إلى تحسين التعليم و التمحاورها " فهو  

في تحسين العملية    دورشخص آخر له  تمر لكل من الطالب و المعلم و المشرف، وأي  المسنمو  ال

 إداريا.كان أم فنيا   التعليمية 

اإلشر باحال  ت خلص  وقد       إلى  تنظر  والتعريفات  الدراسات  ان  ذلك  من  عملية  ثة  أنه  على  اف 

عملية التقويم، وتنظر اليه على انه القيام بأو بعد ، السنةتين في زيار  رة أوينتهي عند زيا فال مستمرة

 . فقطمه قويأو تساعدة في تنمية المعلم، وليس اكتشاف أخطائه يهدف الى الم
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اإلشراف        الوظيففليس  صاحب  يمارسها  هية  ما  بقدر  يتوالها  إال  منصب،  أطراف  عملية 

أ  متعددون: المعلم،  زمالء  أو  مديالمشرف،  المو  المر  أو  شعلدرسة،  فذلك  نفسه،  المفهوم  مم  ل 

قة من  دة منبثر، مما دفع الباحثة الى وضع نقاط متعد العناصحليل و واالهداف والميزات والنظرة والت

التربو م االشراف  الدراسوتفصيال    ا  هر ي جو فهوم  تتلخص مشكلة  تقدم  ما  وبناء على  اإلجابة    فية  ، 

 :عن السؤال الرئيس

ام  ما التربويي المتالك  درجة  اإلشران  شرفين  بالممارسات اإلشرافية في ضوء للكفايات  فية وعالقتها 

 ؟ يةحافظات الشمالفي الم لحكوميةمن وجهة نظر مديري المدارس ا مع المعرفةمجت صائص خ

 ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة الفرعية اآلتية:  عليه، ء  ناوب 

الامتالك  ما درجة  السؤال األول:   صائص مجتمع  في ضوء خية  اف للكفايات اإلشر   ين تربوي المشرفين 

 ؟ في فلسطين ت الشماليةة في المحافظامديري مدارس الحكوميمن وجهة نظر  المعرفة

صائص مجتمع  في ضوء خ  للممارسات اإلشرافية  المشرفين التربويين  درجة تطبيقما    الثاني:السؤال  

 ؟ طين مدارس الحكومية في المحافظات الشمالية في فلسالوجهة نظر مديري من  المعرفة

المشرفين التربويين    الكامتدرجة  وسطات  تمة إحصائية بين  داللذات    هل توجد فروق السؤال الثالث:  

اإل ل خ  شرافيةلكفايات  ضوء  المعرفةفي  مجتمع  مديري    من  صائص  نظر    مدارسالوجهة 

في ال  الحكومية  )الجنس،    ليةشماالمحافظات  لمتغيرات  والتخصص،  والمتعزى  العلمي،  ؤهل 

 إلدارة، والمديرية(؟والخبرة في ا

ين  التربويالمشرفين    تطبيق متوسطات درجة    ة بيني حصائذات داللة إهل توجد فروق    السؤال الرابع:

خاإلشرافية    ت ارساللمم ضوء  المعرفةفي  مجتمع  مد   صائص  نظر  وجهة    مدارس اليري  من 

في ال  الحكومية  العلالمحافظات  والمؤهل  )الجنس،  لمتغيرات  تعزى  ص،  والتخصمي،  شمالية 

 خبرة في اإلدارة، والمديرية(؟وال
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الخامس عالقة  :السؤال  توجد  دالة    هل  در ي ب   إحصائيا  ارتباط  المشجة  ن   بويين تر الرفين  امتالك 

نظر  جهة  ، من و   صائص مجتمع المعرفةفي ضوء خ  والممارسات اإلشرافيةاإلشرافية  يات  لكفال

 شمالية؟ المحافظات ال الحكومية في مدارسالمديري 

 اسة  ت الدر فرضيا 3.1

 اآلتية: الصفرية  وضعت الفرضيات ن األسئلة )الثالث، الرابع، الخامس(، ابة عإلجلو       

في متوسطات (  α>.05اللة )ة عند مستوى الد وق ذات داللة إحصائي جد فر تو ال  :  لىلفرضية األو ا

  نظر   وجهةمن    صائص مجتمع المعرفةفي ضوء خ  إلشرافيةلكفايات ال التربويين  المشرفين    امتالك

   .الجنسلمتغير  تعزى  ،اليةمشال المحافظات  الحكومية في مدارسالمديري 

في متوسطات  (  α>.05)  لةلدالعند مستوى اائية  حصة إداللال توجد فروق ذات  :  الفرضية الثانية

وجهة نظر  من    صائص مجتمع المعرفةفي ضوء خشرافية  إللكفايات ال يين  ن التربو المشرفي  امتالك

 . المؤهل العلمي، تعزى لمتغير شماليةالمحافظات ال مية فيحكو ال مدارسالمديري 

طات في متوس(  α>5.0الداللة )  وى مستعند    ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةلثالثة:  ا  ةيالفرض

نظر    هةوجمن    صائص مجتمع المعرفةخ  في ضوء   لكفايات اإلشرافيةل المشرفين التربويين    امتالك

 . التخصص ، تعزى لمتغير شماليةال افظات المح لحكومية فيا مدارسالمديري 

توسطات  م  في  (α>.05)لة  مستوى الدالعند  لة إحصائية  وق ذات دالال توجد فر   الفرضية الرابعة:

وجهة نظر  من    صائص مجتمع المعرفةفي ضوء خ  لكفايات اإلشرافيةل لتربويين  المشرفين ا  امتالك

 . الخبرة في اإلدارةلمتغير ، تعزى شماليةالالمحافظات  الحكومية في مدارسالمديري 

  سطات و في مت  (α>05.)الداللة    لة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات دال  :الفرضية الخامسة

ر  وجهة نظ من    صائص مجتمع المعرفةفي ضوء خ  لكفايات اإلشرافيةل المشرفين التربويين    كتالما

 .يةدير الم، تعزى لمتغير شماليةالالمحافظات  الحكومية في مدارسال مديري 
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ات في متوسط(  α>05.ى الداللة )جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال تو :  الفرضية السادسة

وجهة نظر من    صائص مجتمع المعرفةضوء خ  يفاإلشرافية    سات للممار   ويينلتربن االمشرفي  تطبيق

 ، تعزى لمتغير الجنس. شماليةالمحافظات ال ة فيكوميالح مدارسالمديري 

ات توسطفي م(  α>05.)ئية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصا:  الفرضية السابعة

وجهة نظر من    رفةصائص مجتمع المعفي ضوء خية  اإلشراف  ت للممارساالتربويين    نشرفيالم  تطبيق

 . المؤهل العلمي، تعزى لمتغير اليةمشالمحافظات ال في وميةالحك مدارسالمديري 

سطات  في متو (  α>05.حصائية عند مستوى الداللة )ذات داللة إ  ال توجد فروق :  الفرضية الثامنة

ر وجهة نظمن    جتمع المعرفةص مصائوء خفي ضية  اإلشراف  للممارسات   نربوييين التشرفلما  تطبيق

 . التخصص غير ت، تعزى لمشماليةالمحافظات ال الحكومية في مدارسال مديري 

في متوسطات    (α>05.)د مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن:  الفرضية التاسعة

ر نظ  هةوجمن    ةالمعرف  مجتمعصائص  في ضوء خ  رافيةاإلش  ت سامار للمالمشرفين التربويين    تطبيق

 . ةالخبرة في اإلدار ، تعزى لمتغير شماليةالالمحافظات  مية فيالحكو  مدارسالمديري 

في متوسطات   ( α<.05)داللة  ات داللة إحصائية عند مستوى الفروق ذ   د توجال    :عاشرةالفرضية ال

نظر من وجهة    المعرفة  صائص مجتمعفي ضوء خ  رافيةشاإل  للممارسات المشرفين التربويين    تطبيق

 .المديرية، تعزى لمتغير شماليةافظات الحالم الحكومية في مدارسالي ر مدي

عند   عشرة:الحادية  الفرضية   إحصائي ا   دالة  ارتباط  عالقة  توجد  )مست   ال  الد اللة  بين  α<.05وى   )

التربويين المشرفين  اإلشرافية  ل  امتالك  ضوء    اإلشرافية  ت امارسوالملكفايات  مجتمع  خ في  صائص 

 . شماليةالمحافظات ال فية الحكومي مدارسالمديري نظر  وجهة من،  المعرفة
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 أهداف الدراسة:  4. 1

 تحقيق األهداف اآلتية: راسة إلىتسعى الد 

المشرفين    - امتالك  درجة  للالتربويي معرفة  مجتمع  ن  خصائص  ضوء  في  اإلشرافية  كفايات 

 . لشماليةالمحافظات ا والتعليم في  بيةالتر ات ير في مدي فةالمعر 

الممعرفة    - لدرجة  اإلشرافية  ضوءلممارسات  في  التربويين  المعرفة  شرفين  مجتمع  في  خصائص 

 .والتعليم في المحافظات الشماليةالتربية  مديريات 

ت ايا لكفلالمشرفين التربويين    امتالكمتوسطات درجة  ية بين  حصائ لة إدال  ذاتفروق    فحص وجود   -

المعرفةا صفي ضوء خ  شرافية اإل   الحكومية في   مدارسالمديري    وجهة نظرن  م  ئص مجتمع 

ال لمتغالمحافظات  تعزى  والشمالية  )الجنس،  ايرات  و لعلممؤهل  في   التخصص،ي،  والخبرة 

 اإلدارة، والمديرية(.

وجود    - درجة  فروق  فحص  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  التربويين    قتطبي ذات  المشرفين 

ضوء  اإلشرافية  ات ارسمملل المعرفخ  في  مجتمع  وجهة    ةصائص  مديري من    مدارس ال  نظر 

ال  في  الحكومية الالمحافظات  والمؤهل  )الجنس،  لمتغيرات  تعزى  والتخصص، عشمالية    لمي، 

  في اإلدارة، والمديرية(.والخبرة 

ع  - وجود  )القة  فحص  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ال(  α≤.05ذات  امتالك   ن يرفشمبين 

للكف  ااياالتربويين  و ت  ا مام  درجةإلشرافية  مجتم  إلشرافيةرساتهم  خصائص  ضوء  المعرفةفي  في  ع 

   .يةلالشممديريات التربية والتعليم في المحافظات ا
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 : أهمية الدراسة  5 .1

 األهمية النظرية:   1.5.1

الد       هذه  أستسعى  اإلراسة بشكل  امتالك ودرجة ممارسة  درجة  تحديد  إلى  التاسي   وي ب ر شراف 

ونظرا لقلة  ربية والتعليم في فلسطين،  الت  مديريات المعرفة في  ص مجتمع  ضوء خصائ المعاصر في  

هذ  تناولت  التي  نطاق ا  الدراسات  على  امتالك  واس  الموضوع  دراسة  يشمل  اإلوم ع  شراف  مارسة 

في ضوء   المعاصر  مديريالتربوي  في  المعرفة  فلسطين،  خصائص مجتمع  في  والتعليم  التربية  ات 

 نية حسب علم الباحثة. الفلسطيالبيئة  من نوعها تطبق على   الدراسة تعتبر نادرة هذه فإن

 التطبيقية:   األهمية 2.5.1

  رشاد في مديريات التربية ورات لواقع اإلهذه الدراسة في وضع تص  تائجتأمل الباحثة أن تسهم ن     

ول ارشاد وتساؤالت وحل  ت يالمفيد هذه الدراسة حسب توقعات الباحثة في عوالتعليم في فلسطين، وت

التر  مديريات  والتيبفي  مة  كعليم  الدراسة،  نتائج  خالل  الباحثن  تأمل  التي  ما  التوصيات  تفيد  ان  ة 

لتي تنتج  كل حسب التوصية للتعامل مع المشكالت ا  لى المسؤولينإبان تقدم  اسة  ها الدر بستخرج  

 عنها الدراسة. 

 ومحدداتها الدراسة حدود 6.1

 تي: الحالية في اآل ةسراد لتتمثل حدود ا

البشر   1.6.1 هطبق:  يةالحدود  الدراسة  ت  المدا  علىذه  الحكوميةمديري  المحافظات   رس  في 

 الشمالية.

 . يةت الشمالالمحافظافي مديريات التربية والتعليم في  هذه الدراسة طبقت  :نيةاالحدود المك 2.6.1

 2021-2020عي جاملم اهذه الدراسة في العا طبقت  :الحدود الزمانية 3.6.1



25 

 

  يمية والمصطلحات الواردة في الدراسة على الحدود المفاه  هذهاقتصرت  :  ميةيالحدود المفاه  4.6.1

 الدراسة.

الم  4.7.1 الدراسةوعيةوض الحدود  موضوع  يتحدد  اإل  :  وممارسة  امتالك  درجة  تحديد  ف  شرافي 

المحافظات   يم فيتعلوال  بيةلتربوي المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة في مديريات التر ا

 الشمالية.

   .ألدوات المستخدمةدرجة صدق وثبات انتائج الدراسة ب تتحدد ئية: جرااإل دودالح 4.8.1

   اإلجرائيةو الحيةصطاال التعريفات 7.1

 : اآلتية  المصطلحات  على الدراسة اشتملت      

 : شراف التربوي إلا

يع  قف التعليمية، بجماو منظمة، تعنى بالمية اونعة تهو عملية قيادية ديمقراطي التعريف االصطالحي: 

 وبيئة، ومعلم، وتهدف الى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك هج ووسائل وأساليب،  منا رها من  عناص

 (.191: 2008والتعلم. )عطوي،  لموقف، من أجل تحقيق أفضل اهداف التعليما

 ( ودانا  سيلفاء  عرفها  اإل  Silva and Dana،  2001:  307وقد  العملية  أن  عن  (  عبارة  شرافية 

الب لتطوير  التضرورة  الزمة  عليمية  يئة  ضرورة  الوأنها  فشلها للعملية  أو  نجاحها  فإن  بذلك  تربوية 

تطلبات العمل ضرورية لتلبية م م األول على وجود مشرف تربوي يتمتع بالكفايات اليعتمد في المقا

 داري.بشقيه الفني واإل

كافة جوانبها،  مية من  ية التعليعلمالت  ليةعملية قيادية تعمل على تحسين العمهو  جرائي:  التعريف اإل

   .ي العملية التعليميةي جميع العناصر التي لها عالقة ف ثير ف والتأ
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 :  ع المعرفةتم مج

اال ازده  ي:صطالحالتعريف  أجل  من  ويستثمرها  وينشرها  المعرفة  يوجد  الذي  المجتمع  ار هو 

 . (80 :2015، هين)شا شة.عيالمواطن ورفاهيته، أي تحسين نوعية الحياة، ورفع مستوى الم

  جتمع لمجتمع القائم على اكتساب وإنتاج وتوظيف المعرفة وتسخيرها في خدمة التنمية وهو م ا  هو

بأنه   ظومة التعليم والتنمية، ويتميز مجتمع المعرفةتتعدد فيه مناهل العلم والثقافة وذلك بتكامل من

ل  خاللالحياة من    متقدم في كافة  الرقمية.التقنية    ستخدامه الحداث ومستجدات العصر  ألمواكبته 

الفجو  سد  والتعبير،  الرأي  حرية  هي:  أساسية  أركان  على  المعرفة  مجتمع  إنتاج    ةويقوم  المعرفية 

 (  2020: 3يشي ،) الكم المعرفة وتوظيفها.

اد المجتمع بتطوير المعرفة علميا  لمجتمع الذي يعمل على تقدم وتطور افر ا  هو:  جرائيعريف اإلتلا

يات التقدم  المعرفة هي بوابة العبور الى مستو ،ف  حسين الحياة بالطرق العلميةتثمارها اقتصاديا وتواس

تعكس   فهي  ،  الحياة  ي  احمن  جميع وفي    ميا  عليوت  وصحيا     وسياسيا  اقتصاديا    األمم  تطور والتطور 

 .ة لإلنسان استغالل جميع الموارد المتاح سبيل الىوهي ال

  :كفايات 

اال مستوى صطالحيالتعريف  افضل  وهي  والمهارات،  واإلمكانات  والمقدرة  والقابلية  السعة  هي   :  

ان  يحت المل  تد يصل  انسب  على  حصل  اذا  او  يه  اريب،  مالحظة  ويمكن  ا  اسه وقي  لكفايةتعليم، 

   .(559  :2010ومني، )خزعلي وم يمكنضل ما يق أهدافه بأفلى تحق قادرا عوتجعله 

بكونها    اإلشرافيةالكفايات  ) Tshabala & Mapoli ,2013:  354  )  وقد عرف مابوليسا وتشابال

المشرف ا  الت مؤه تنفذ ومقدرات وخبرات  ترتكز على  التي  تتفق م  لتربوي،  بما    ع مهماته وواجباته 

 .ةجيهية للمؤسسة التعليميالمعايير والمبادئ التو 
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اإللا جميع  جرائي:  تعريف  وتوجيه  مساعدة  على  الكافية  القدرات  التربوي  المشرف  لدى  يكون  أن 

وادارة لتحقيق الهدف وتحسين أساليب الوصول اليه بكافة ميذ  لم وتالمن مع  بويةأطراف العملية التر 

الكبالدرجويقدر  الممكنة،    لئالوسا اة  اللية  عليها  يحصل  علمفحوصي لتي  باستجاباتهم  أد ن  اة ى 

 .دراسةمستخدمة في اللقياس الا

 الممارسات اإلشرافية:

تلعب  صطالحياالالتعريف   متنامية  ديناميكية  عملية  متزادورا  :  األ  من همية  يد  النشطة،  للمدرسة 

وتنوي وتطويرها،  آلياتها  تجديد  لرسالتها  ت او قن  ع حيث  ن  أدائها  جم النبيلة،  العملي حو  عناصر  ة  يع 

ر تعليال يشمل  وهذا  وتطوير  المعلمي  فايةفع كمية،  التعليمية  والبرامج  واألساليب  المناهج  وتحسين  ن 

 (.65: 2010 عطوي،) البيئة التعليمية

التعر ا المع  هي  جرائي:إليف  لمساعدة  التربويين  المشرفون  بها  يقوم  التي  المتعلمين  و   ينلماألعمال 

األهدافللوصول   التالمنش  الى  عملية  من  واعل ودة  وتستخرج  يم  التي  وع  مجمبلتعلم،  االستجابات 

 .سيجيب أفراد عينة الدراسة عن فقرات الممارسات اإلشرافية
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 الفصل الثاني 

 لدراسات السابقةلنظري واار ااإلط

 

 اإلطار النظري  1.2

 ه (، أهدافه ومقوماتهر و تط لح) مرا االشراف التربوي  1.1.2

 ساليب اإلشرافية ألا 2.1.2

 وي  اإلشراف الترباع أنو   3.1.2

 كفايات اإلشراف التربوي  4.1.2

 مجاالت االشراف التربوي   5.1.2

 الدراسات السابقة 2.2

 االشراف التربوي  بكفايات علقةالمت الدراسات 1.2.2

 الدراسات المتعلقة بالممارسات االشرافية  2.2.2
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 الفصل الثاني 

 ت السابقةلدراساظري وار الناإلطا

 

الفصل    اولنت     سيكون    ارلإلط  ا  عرض  هذا  منه  األول  الجزء  ففي  السابقة،  والدراسات  النظري 

يفه، وتاريخ تطوره، أهداف  لتربوي تعر اإلشراف ا  في:ثلة  المتم العرض عن متغيرات الدراسة الرئيسة،  

التربوي،  ومقومات  وأ  اإلشراف  اليب وأس  اإلشراف  وكفا التربوي  التربوي   نماطه،  اإلشراف  يات 

أما الجزء الثاني من هذا الفصل، فيتمثل في الدراسات السابقة التي      اعها ممارساته، المعرفة وأنو و 

وتضمنت دراسات عربية وأخرى    ات الدراسة،بحسب متغير   ت زعو   هاإن  إذ لها صلة بالبحث الحالي؛  

 أجنبية.   

 :ي بو تر الف اإلشرا2.1.1

النشاطات       ا  هو  المستالتربوية  التعاونية  الملمنظمة  بها  يقوم  التي  الشرفو مرة،    تربويون ومديرو ن 

دي ا، مما يؤ ويره ة وتطالمدارس واألقران والمعلمون أنفسهم بغية تحسين مهارات المعلمين التعليمي

 يق أهداف العملية التعليمية التعلمية. ى تحق إل

وآخرون   ويعرف التربو (  17  :  2006)   حسين  اهتمام ة  عملي  بانه  ي اإلشراف  وإثارة    "تنسيق 

من المشاركة بصورة فعالة في المجتمع  د توجيه نمو التالميذ ليتمكنوا  بقص  موهمالمعلمين وتوجيه ن

 الذي يعيشون فيه . 

ة تعاونية منظمة، تعنى بالموقف التعليمي، بجميع  ديمقراطي  ديةاقيية  لتربوي عمل يعد اإلشراف ا

 ة فيمؤثر العوامل الى دراسة  وتهدف العلم وطالب،  وم  اليب، وبيئةهاج ووسائل وأسمن  نمه،  ر صعنا 

أوردها   كما  والتعليم  التعلم  ألهداف  أفضل  تحقيق  أجل  من  وتقييمها،  الموقف  شملة، ذلك    )أبو 

 .(2008 عطوي،؛ 2009
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 التربوي : اإلشراف تطورل احر م

 .(2012المعايطة، )وهي رهتطو  لمر اإلشراف التربوي بثالث مراحل خال     

 ش  التفتي

لوب التفتيش في ظل قديمة في اإلدارة وظهر اسة السيكيلكالحلة النظريات اعاصرت هذه المر      

والس بالجمود  تتصف  التي  الفترة  تلك  في  االجتماعي  األرستاالطار  ذلك    ،ة  طي ار قيطرة  واكب  كما 

والبيروقراطية   العلمية  ب  ،اإلدارة  تميزت  التنافس    واالستبداديةطه  سلال   زركتمالتي  األفراد بو  ين 

 والتوجيه. الح لالص لةيواتخاذ العقاب وس ،والجماعات 

 التوجيه التربوي 

جنبا        اإتطور  العالقات  حركة  مثل  اإلدارة  نظريات  تطور  مع  جنب  والى  ة  رسد ملإلنسانية 

و ال على    ،جتماعيةاإلسلوكية  التركيز  من  نظرياتهما  به  التعا  ليب اساألوماتنادي  اونية  لديمقراطية 

م اإلشراف الديمقراطي التعاوني وأخذ  مفهو ظهر    كذاوه  ،ةلتسلط والفرديالستبدادية وااعاد عن  تبواإل

تفاعل  إينظر   أنها عملية  الى  تحسين  إليها  إلى  تهدف  المعلم  نسانية   اعدته في  سومه  ائد أو عمل 

 وحل مشاكله.  ،تنمية نفسه

 اإلشراف التربوي :

الفك  ارتمر سا  مع      في  االتطور  التربوي  اإلشرالحدير  مفهوم  أخذ  األوسث  في  التربوي  اط ف 

لعلتربا الشاملة  النظرة  احتياجات  يلبي  حتى  أوسع  و  أشمل  معنى  ليأخذ  يتطور  العملية  وية  ناصر 

 التعليمية.  

اإلشرانتوا موقف  ي ربو الت  فقل  التعل  من  سلوكه  وتعديل  أدائه  وتحسين  بالمعلم   إلى   ،ييماالهتمام 

 . علميلتا مييالتعل هتمام بالموقفاإل
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 . (2009 ).هئوزمال زيدان  التربوي أهداف اإلشراف 

له    ، وهذا التحسين ال يكون عشوائيا  بل يكون مخططا  التلميذ   لصالح  مي لموقف التعيح  تصح -

 طيط السليم والتقويم والمتابعة . ختن المبني على اليهدف الى التحسي و 

ب - أفر اإلهتمام  التمساعدة  نموا   هم بحيث  انيات كل منالتعلم في حدود امك  لى ع  ليمعاد  ينمو 

 امال . متك

عالقة    تربطهكل من  ين  وادارة المدرسة وب  معلموال  جهو مل بين ان    او تعك  يجب أن يكون هنا -

 بالتلميذ. 

 ع خطة لتحقيق هذه األهداف .، ووضحقيق أهداف عملهممساعدة المعلمين على ت -

عمل  - تعاونية  اإلشراف  عي تشخيصية  تشخيص ج الة  المشرف  على  الت  ية،  عليمي  الموقف 

 .اءخطاأل راكد إو الضعف ج لعالمين جيه المعلقوة أوضعف وتو راز مافيه من واب

  على استكمال نموه الفترة التي يقضيها المعلم في إعداده كمعلم ال تكفي، لذا يعمل المشرف   -

 ص في تدريبه. المهني وسد النق

المعلمين - با  تشجيع  القيام  أسا  تفكيرالو   ريب جلتعلى  في  التي  الناقد  تالميذهم،  تنليبهم  اسب 

 ف. المشر  ت ا ظيب ومالحأسال نقد ة طي المشرف المعلم حريوأن يع

أوالع - الدراسية  المادة  في  الضعف  نواحي  من  التالميذ  حماية  الى  اإلشراف  قات اليهدف 

 يم. أو المثل والق  اإلجتماعية

ه  لما يقوم ب   ونه داخل الصف مكملفعلي   ما   نن يقتنعون بأ يعلمجعل الم ياإلشراف التربوي س  -

 . ذهم خارج الصفتالمي
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 في: مقومات األسلوب اإلشرا

  الجماعي،   العمل  شؤون   يف  المعلمين  نمو  في  تسهم  خبرات   على  اإلشرافي  األسلوب   يشتمل     

  والميدان.   المعلمين  حاجات   وفق  اإلشرافية  األساليب   تتنوعو ات  والمهار   اعية،جتماال  والعالقات 

لنشرافاإل  األسلوب   مةئماللى  ا  فةاإض اوعيي  الخب  نلمعلمية  حيث  واإلعداد  ر من  والقدرات  ات 

 .ص صائوالخ

 افوقد نالت األساليب اإلشرافية اهتماما  كبيرا  بسبب التطورات التي طرأت على مفهوم اإلشر       

ملية  عين الحسي تز ففعالية وعناية لما تحققه من أهداف رئيسية تترك  أساليب أكثر  ت ر وي وظهالترب

و  المعالتربوية  المهني  لتساعد  النمو  على  ص 1421  ،السلمي )مين  فويفت  (.37هـ،  المشرف رض  ي 

التغي على  المعلمين  تساعد  أن  يمكن  التي  والطرق  األساليب  لكافة  مدركا   يكون  أن  ر  التربوي 

موقف اله  لزميستما    هو  اسلوب معين  اختيار  في  منطلقالوأن يكون    نحو األفضل  ريسير والوالتطو 

أ بكل  فالماإلشرافي  مبدع  شبعاده  إنسان  التربوي  األسارف  استعمال  على  التي والو ليب  قادر  سائل 

معينة  ظروف  في  مناسبة  هذه    يراها  في  والتعديل  التبديل  إمكانية  ولديه  معينين  أشخاص  مع 

ث إحدا  يةعملود  الموقف التربوي ويستطيع المشرف التربوي الذي يقالذي يتطلبه    لبالشك  ساليب األ

طارئة ما دام هدف ة الليمييدة تبعا  للمواقف التعأن يمارس األساليب الجد   ير التربوي التغيير والتطو 

 .ى ية أخر اح ين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء المعلمين من ن هذه األساليب هو تحس

 التربوي في فلسطين:ف ار اإلش

فلسطين        في  التربوي  اإلشراف  )البريطاني    االنتداب ة  ايبد   منذ نشأ  كان   ،(1919عام  حيث 

اله  االنتداب ضابط   رأس  على  فيالتنيكل  البريطاني  يساعده  يمتلكان   ظيمي  مفتشان    عمله 

المدارس    على  شي التفت   هومهمت  نيالصالحيات اإلدارية والفنية في المدارس، أحدهما عربي فلسطي
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واأل إسالمية  أو  مسيحية  كانت  سواء  الي  يفتش  دييهو خر  الفلسطينية  المدارس  هودية على 

(Sinai,1977.)  

العمو  التعليمارتبطت  التربويةلية  ا  نظام بال  ية  المصري  والنظام  حيث  رتباطااألردني  وثيقا ، 

الغربية، التربية األردنية في الضفة  المالقوانو   اعتمدت قوانين    زة، ال شك أن ة في قطاع غ ير صين 

بسب كافيا   يكن  لم  القوانين  و تطبيق  .  الحتالا  جود ب  ومعيقاته  وا  بو)أ ل  هليل،  لسمرة  وأبو  عسيلي 

2007) .   

 : ةرافي األساليب اإلش 2.1.2

األسلوب هو الطريقة التي يتبعها المشرف لتحقيق أهداف العملية اإلشرافية، فمن األساليب        

مشر اإل يعد  افية  ليمار  اسأا  وقدراتهسيا   أوضاعهم  اختالف  على  المعلمين  جميع  مع  مس  ثل  م 

م الص  زيارةال ومنها  التعليمي  لا   يفرضه  افية،  حاجة موقف  وقد    أو  التربوي،   يجمع الميدان 

عا، و ينبغي أن ننوه أن تنفيذ األساليب الُمحققة  تحقيق مجموعة أهداف م وب إشرافي واحد  أسل

بشير لألهداف   قوي تبط  على  اب  كل  والتطويلتخطيط  والتشغيلية  االستراتيجية  مستوياته    رية كافة 

ة  رسال ون تخطيط مرتبط برؤية و التي ال يصح أن تسير بد   اإلشرافية  وهو ُلب العملية   الجيةلعوا

استخلصتها من دراسات كل والتي    ألشهر منها واألكثر استخداما  تذكر الباحثة اهداف وقيم، و وأ 

 . (2001 ي،و طو)ع  ،(2019ي، يد )الج من

   كما يلي: 

الصفية الزيارات   : تو ا  ارةيلز ا  مفهومها:  :أوال   تحليله  عملية  تقويلصفية  بين  م جيهية  تعاونية  ية 

وتشكل  المشرف   والمعلم  هجانبالتربوي  خاصة  ا   العملية،  التربية  أنشطة  من  وظفها  اما   ما  إذا 

 .  قحتما تس وجهده تهالمشرف التربوي توظيفا  جيدا  وأعطاها من وق
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 بين المشرف   يدور من مناقشات و ما  ه   فيةشراالمقصود بالمداوالت اإلو :  ثانيا  : المداوالت اإلشرافية

المدرسين   وأحد  المتعل التربوي  المسائل  بعض  بحول  في األم قة  يشترك  التي  العامة  التربوية  ور 

 .لها مرتبا  و كانت هذه المناقشات موجزة أم مفصلة، عرضية أ أرستها سواء  مما

المعلميناث بين  الزيارات  تبادل   : و لثا   فعال:  أسلوب إشرافي  يتف  غوب مر   هو  نفس   تأثيرارك  يه    في 

ثقته بنفسه ويطلقز وي  المعلم فق ضوابط مناسبة ومخطط  ية و لعملإبداعه خاصة إذا تمت ا  يد من 

 .لها

المتميزين    نلمعلميأحد ا  أوهو نشاط علمي يقوم به المشرف التربوي  و   :رابعا  : الدروس التطبيقية

الصفو دا أحد  المعلمين  خل  من  عدد  وبحضور  العادية  لوذلف  ممعك  الرفة  األفكار  نظرية  الءمة 

ة مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتها أو  ليمي ة تعالميدان أو لتجريب طريقوحة للتطبيق العلمي في  ر المط

 يرغب المشرف   ة قأو طريفكرة    يحأساليب تقنية فنية أو استخدام وسائل تعليمية حديثة أو توضشرح  

 .ستخدامهاثم ا  منا و يبهإقناع المعلمين بفاعليتها وأهمية تجر بالتربوي 

مين تحت  ة من المعلجموع ي لمهو نشاط تعاوني عملو :  (لتربوي )الورشة التربوي ا: المشغل    خامسا  

  د قت واحت في و عا إشراف قيادات تربوية ذات خبرة مهنية واسعة يعمل فيها المشتركون أفرادا  وجما 

ربوية مهمة أو  كلة تمشسة دراإرشاد منسق من أجل تجريب أحسن طرق التدريس أو  متعاونين تحت 

تعليمية معينة في مادة يلة  ج وسى وحدات دراسية أو إنتا وي محدد مثل تحليل محتو بجاز عمل تر إن

 .لصف معين أو التخطيط للقيام بإحدى التجارب أو وحدة معينة 

ي ي فهي وسيلة اتصال إشرافية كتابية يقوم أو يساهم المشرف التربو و :  فيةرات اإلشرا: النش  سادسا  

ات  علومموعة من التعليمات والمف عليهم ويتضمن عادة مجر ن الذين يشوتوزيعها للمعلمي ادها  عد إ 

من المقررات الدراسية أو األنشطة التعليمية المعنية  لتي تهدف إلى اطالع المعلمين على صور  ا

  ة.يمية المهنيلعتمور ال من األا وغيره
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ي أثناء فالمعلمين    نمية كفايات إلى تيهدف  م  ها  افيهي أسلوب إشر : و نشرات والقراءات : ال  سابعا  

خالل من  بالقرا  الخدمة  اهتمامهم  اإثارة  وتوجيههم  لخار ءة  واقتنائها  الكتب  وتبادل  توجيها   جية  إليها 

 .منظمُا مدروسا  

واللقا االجتماعات  اإلشءا ثامنا :  أو مجموعة  و   :رافيةت  المشرف مع معلم  يعقده  اجتماع هادف  هو 

ية أو بعدها أو في لغالب قبل الزيارة الصفاويكون في    بتدريس مادٍة ما  قومون ي  ذينال  من المعلمين

 .خططهم الفصلية أو السنويةالدراسي للتعرف على المعلمين ومناقشة عام ة البداي

التربويين لقضية أو موضوع محدد    د من القادةد ع  عن عرض عبارة    يوه  :تاسعا  : الندوات التربوية

 .ني مرة للحاضر قشة الهادفة المثللمناك ذل بعد ثم فتح المجال 

اإلج البحث   : إشرافي  و :  رائيعاشرا   نشاط  يتشار هو  إلىكي  وتلبية    هدف  التربوية  العملية  تطوير 

الت ضوعية للمشكو مللمية اجة العالالحاجات المختلفة ألطراف هذه العملية خاصة من خالل المع

 .  االمباشرة التي يواجهونه

التعل    ة التدريسي التدريب على المهارات    ت إستراتيجياهو إستراتيجية من  و : رصغ الميم  إحدى عشر: 

تعليمية وتحليل أداء المعلم إلى مجموعة من المهارات السلوكية والعمل ية اللعمليل ايقوم على تحل

 . حسن وجهعمله على أ  ةيد على تأادرا  ق على تقويتها حتى يصير

 : اإلشراف التربوي التكاملياثنا عشر :

ل جأمن  األساليب اإلشرافية  الوسائط والوسائل و   من  د ف عد على توظيشراف  اإل  وع منلنهذا ايقوم  

لها  يق تح المخطط  األهداف  الوسائط  ق  هذه  العمل،)ومن  والجماعية،  الفردية    واالجتماعات   أوراق 

والدروس  الصفية،  التربويةالت  والزيارات  والمشاغل  األسالي  ويمكـن )وضيحية،  هذه  أو  استخدام  ب 

ات  كفايمحددة تتعلق بتحسين  اففي سـبيل تحقيـق أهـد  ا  بعض  مل يتمم بعضهمتكا ى نحوعضها عل ب

ومها األسـلوب لمعلمين  هـذا  جوهر  أن  إذ  المختلفة،  التدريبية  األساليب   اراتهم  تكامل  في  يكمن 
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  : تحديد أهمها  نم المميزات    و يتميز المنحى التكاملي بعدد مـن   معا ،ترابطها  شرافية المستخدمة و اإل

التتياجااالح االحتي  ينم لللمعدريبية  ت  هذه  ضوء  توفي  يتم  اإلشرافي،  ناالبر أهداف    حديـد اجات  مج 

  جميع اإلمكانيات   يوظفمتكامال ،    التطبيق العملي، النظرة الشمولية للموقـف التعليمـي باعتبـاره كـال  

والبشري المختلف المادية  التربوية  والتقنيات  مصة  وتعـدد  لشاإل  ـادرة،  ،  العبد )  واحد  هدف  تحقيقراف 

2010 ) 

 .:بوي التر  أنواع اإلشراف  3.1.2

   ي:صحيحاإلشراف الت

 .إليه أو الشك في قدرته على التدريس اإلساءةمعلم وعدم لويهتم بتصحيح أخطاء ا     

عملية ضارة وال يؤثر في ال  ار  يه أثان الخطأ بسيطا  وال يترتب علمن واجب المشرف التربوي إذا ك

ال  ث  حيكي بلبق ذ   بأسلوب ابرة  ارة ع أو أن يشير إليه إش  طأخلذا اه  مية أن يتجاوز لة التعتعليميلا

 . لمن أخطأ يسبب حرجا  

توجيها   مأ التالميذ  توجيه  الى  يؤدي  الخطأ جسيما   اذا كان  يق  يصرفهم عن تحق   أو  صحيحٍ غير  ا 

  رته في معالجة د خدام ق لى است ان أحوج  فالمشرف التربوي هنا يكو ربوية التي خطط لها  األهداف الت

أبو   )من الثقة والمودة للمدرس    وا  جوفر  تماع فردي، حيث يجا  و أ  في مقابلة عرضية،  سواء  فالموق

 .(2005عابد، 

  :العيادي)اإلكلينيكي(اإلشراف 

اإلكلينيكي      اإلشراف  كوجان  إشرافي  يعرف  اسلوب  نحبأنه  التحسين    وموجه  معلمين سلوك 

ومم عنالتعلي  ارساتهمالصفي  ال  مية  تسجيل  اطريق  أعليمتلموقف  وتحليل  بكامله  عل  التفانماط  ي 

 علم .تن التحسي  بهدف

 األسلوب: ا الخطوات المتبعة في هذ  
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التدريسي للوحدة  األخريين  والمشاركين  والمعلم  المشرف  بين  المشترك  الحصة  التخطيط  مشاهدة  ة، 

ابد، ع  و أب  )وةقضعف ونقاط الالنقاط  حديد  ت و   امال  شو   موضوعيا    تحليالالحصة  وتسجليها ، تحليل  

2005). 

   :ئي الوقااإلشراف 

يت     أن  قبلبا رف  المشنبأ  هو  والمشكالت  استنادا  و   ألخطاء  وذلك  الواسعة على    قوعها  خبراته 

الميدانية   م   السابقة، وممارسته  غايته  السعويجعل  اإلشراف  األخطاءن  وقوع  لعدم  معه    ي  ويرسم 

 .(2013م، قاس)اليهافبة لتالالخطط المناس

 :  يئاإلشراف البنا

الى  يتعدى اشراف    وهو         التصحيح  الغاي  غاية  وإحة  الصالحبناء  الجديد  القديم  م  الل  كان 

م  رؤية    نالخاطئ  في  المعلم  مع  المشرف  تعاون  ينبغخالل  ع  يما  عليه  تكون  التدريس  أن  ملية 

 .نمو المهنيعد على الويسا  يذ نفللت ةزمالال كافة اإلمكانات والوسائلجيد، ويمد المعلم بال

  و   فحواها،و   المراد انجازها ومضامينها  نشطةاأل  ق مقرر يطبنه  ئي بأالبنا ويتصف المشرف التربوي  

بهدف   المراقبة  مع  يحصل  عما  مسؤولياتهم  بيان  مع  الخطأ  لألخريين  يصحح  كما  التعلم،  محفز 

 .(2009، ) مرتجىلألخريينيوضح كل مرحلة لنفسه و 

 ي:العلم فاإلشرا

األسلو       يتبع  المواقف  فيالعلمي    ب المشرف    ج تائ النوتقدير  ط  الخط  ووضع  بحث 

يتضمن جمع البيانات الموضوعية والكمية،  و مدرسة ونتائجها،  الوتطبيق طرق القياس على وظائف  

فإذا    ،العرض أراء الجماعة في  م  إحصائية، وعرضها للمناقشة مع احتراوتحليلها وتقويمها بوسائل  

  (. 2018 )الرحمنعبد   بهاا أخذ هبت صحتث
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العل البحث  تشوطريقة  عمي  الخطتمل  الى  م يلتالوات  البحثية،  المشكلة  اختيار  الحصول صاة:  در 

القراءات   المشكلة،  اختيار  معيار  المشكلة،  الفروض  االستطالعيةعلى  البحثية، تصميم  ، صياغة 

 . علومات وتحليلهاخطة البحث، جمع الم

 عي: ااإلبدف اإلشرا

قدراتهم    اللستغال   المدرسيين،ند  ع  لطاقةإطالق او ادة  عقل واإلر لاعلى تحرير    المشرف  ليعم      

أقصى إلى  التربويةم  ومواهبهم  األهداف  تحقيق  في  ممكن  مرونة   دى   : أهمها  شخصية  بصفات 

ان  يماس واإلنفهم ال  ،اآلخرينة في التعلم من  بقدراته المهنية، الرغباقة، الثقة  الصبر واللب  التفكير،

 تربوية. حة لألهداف الضاتهم، الرؤية الو قدراب

ومن    التربوية،المادة واألسس    فيرف على كل ما هو جديد  المشطلع  اف ينوع من اإلشر ذا الوفي ه

  .(2008)عطوي،  للمعلمين ثم ينقل هذه الخبرة 

 : ـــداف والنتـــائجاف باألهاإلشـــر 

يـــشا         فيـهـــونظـــام  الــ رك  والمعلمــ فمـــشر ه  والمـون  بتحديــد   يرون،د ــون  تربويــة داف  أهــ  وذلــك 

ــي تحقيق هذه األهداف، بحيث يدرك كل واحد منهم النتائج ف  طــرف  مسئولية كلوتحديــد    ،تركةمــش

 .ماما  ت  المتوقعة من عمله

 ت اإلشــراف باألهــداف: ـواخطـ

 :هدافباأل  فلإلشراالث خطــوات رئيسة ك ثــهنــا

 شرف. المعلم والم ا بينشاركيقعة تة بالنتائج المتو لصوضع األهداف ذات ال - ١ 

 .دافهالعمل على تحقيق هذه األ- ٢ 

 .(2009، ) مرتجىاألهداففي  جالتقدم الناتمراجعة  -٣ 
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 اإلشراف التطوري :  

 عيد المدى يا  بهنم   ا  ر و لم تطمعلل  ءتهيمتدرجة    إشرافيهنمط اشرافي تقدم من خالله خدمات   وه      

  .القرارات على اتخاذ  ليصبح قادرا  

هذاوينف  من    ذ  مر ثال  خاللاألسلوب  التطور ث  :اإلشراف  التطوري ي  احل  اإلشراف  المباشر، 

 .التشاركي، اإلشراف التطوري غير المباشر

ب المشرف  يقوم  للخوفيه  المعلمين  فيإرشاد  الصحيحة  المشكلة،    طوات  عحل  خالل  القات من 

 .(2015)الرويلي ، ةيتعاون  انيةسنإ

 : ي راف التربوي اإللكترون شاإل

  ي اإللكترونوشبكة االنترنت ، البريد    اسوب،ح لاز فيه على استخدام  تركيم ال ي يت هو نمط اشراف      

في واستمرارية معر ال  واالنفجارء ومواكبة عصر التقدم  وذلك لتوفير الوقت والجهد والسرعة في األدا

تدريس وتقدم  يب الأسال  تهم واطالعهم على أحدث ع بتامين لمربويين والمعلتيين ال مشرفلاصل بين  التوا

 ية التعليمية التعلمية.لمالع

لي يعرف اإلشراف اإللكتروني بأنه طريقة الستخدام التقنيات الحديثة لشبكة اإلنترنت والحاسب األو 

ال يقلل  مما  اإلشرافي  العمل  والتكلفة  في  والجهد  المستمالتواص  قويحق   كفاءةال  ووقت  بين  ل  ر 

 (2013)القاسم،  داءى األمستو على رفع ساعد مما يربويين والمعلمين، لتا نالمشرفي

ظل  وقد   في  الذ العلمي  تقدم  البات  استقدام   يوالتكنولوجية  الشعوب  على  يملي  ما  اليوم  نعيش 

مفاصلواستخدا في  المعلومات  تكنولوجيا  اليومية  م  ،الجاس )العملية    الحياة  تقديم    وهي  ،(2005م 

وال اإلشر و ت  هايتوجالمعلومات  اة  افياألساليب  جميع  لمعلإلى  عبر  واألقمار    اإللكترونيةائط  الوسم 

 .(2015)الجوارنة،المدمجة وعبر التلفاز واألقراص  الصناعية
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 التربوي:  كفايات المشرف  4.1.2

ات حول هذا تعددت التعريفذا  المجال، ل  هذا  المفاهيم الحديثة في  منرافية  فاية اإلشمفهوم الك    

ر الهادف، وتطوير رف على التفكيالمشدرة  الكفايات تتمثل في مق   نأ  (2007)أبوهاشم  يرى    ،مفهو الم

المعلمين،   بين  الفردية  الفروق  باالعتبار  واألخذ  التعلم،  ا  القدرةو بيئة  األخل  لتعامعلى  ن  ريي مع 

بالوسائل الع اهداف ووضقدرة على صياغة األ لماثم    مراعاة مشاعرهم،و  ة  ف لتمخلخطط واالستعانة 

كتشاف أي ضعف طة واقعية باإلضافة الى الى خمي ارنامج التعليترجمة الب  القدرة علىو اح،يضإلل

   ( 4 ،2017 الطراونة،) المدرسيفي التنظيم 

 :(2019)ل بلي :التربوي رف لمشا اه بمتع تب أن ي لتي يجمن أهم الكفايات او      

التو   ةمستقاواالهة  النزا )  يةشخصكفايات   بالنفس،  اا،الثقة  وسرعة   الذكاء  الفريق،بروح  لعمل  ضع، 

 تخاذ القرار، إدارة الوقت (. ا على درة الق البديهة،

 عليمية: التكفايات متصلة بالسياسية 

  ت لكل العاملين ساراالم وتوضحالخطوط ترسم  السياسة التعلمية غايات وأهداف عامة

 الل خيحقق األهداف من  اليمية بم سة التعبنى السياالتربوي يت رفوالمش

 صص. خاصة لمادة التخامة والداف العاأله فهم -

 للمعلمين.ممارسة السلوك الصحيح كقدوة  -

 وأهدافه. العمل على تحقيق غاية التعلم  -

 يم. التعل الوعي الكامل بأهداف مراحل -

 ليم. التعالقيات مهنة أخب  لتزامالا -
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 علمية: ات ايكف

 األخرى.د والموا  لمشرفادة ابين م والتكامل والترابط  االنسجامتحقيق  القدرة على -

 العلمية   مادةبال عمقةالمعرفة المت -

 االطالع.القدرة الثقافية وسعة  -

 المستمر.التجديد العلمي  -

 :كفايات التخطيط

 هدفة.المستالفئات  حاجات الى  ستند منوي اليط الس امتالك قدرة التخط -

 .سبوعي األالتخطيط  الك كفايةتما -

 اهج . المن نفيذ تلالقدرة على وضع خطة مرنة  -

 سنوية. ة ع خطي وضساعدة المعلمين فعلى م القدرة -

 والتفاعل: االتصالكفايات 

 تشجيع تبادل األفكار .  -

 تنظيم زيارات تبادلية .  -

 تقبل أفكار المعلمين .  -

 لالتصال.الالزمة  ءاألجواتوفير  -

 توجيه : الرشاد و كفايات اإل 

 المبادرة. معلمين على شجيع القدرة على ت لا -

 ية. الثقة الذات تطويرعلى  ةالقدر  -

 الذاتي. التعلم  مهارة مين معللاالقدرة على اكساب  -

 : واالبتكاركفايات التجديد  



42 

 

 . راهنة بأحداث مستقبلية اعتمادا  على معطيات  التنبؤالقدرة على  -

 اعي.اإلبد كير تفات الار مهلتنمية  يم برامجعلى تصم ةر د الق -

 عية.قالوا على حل المشكالت لطلبة درات اقتنمية  -

رة المتكاملة التي تشمل مجمل مفردات المعرفة  لمقد هي ا  ،(2019)  بليلدتها  أور   كما   ايضا  ايةوالكف

مترابط   واالتجاهات والمهارات   جملة  أو  ما،  مهمة  ألداء  االالزمة  من  بنالمهام  ة   . جاحلمحددة 

 : فااإلشر  مجاالت   5.1.2

تنمية  و لطالب، شخصية اصقل  ل علىي تعمت ية من أهم األمور الالتربو  : القيمويةيم التربمجال الق

 .(2003 )الشديفات، المشرفين التربويين وتعاونهم مع المعلمين بإيمانلك ، وذ مهاراتهم

  ، ى محاورمتلقي ال الطالب منتغير دور و وية ، الترب محور العملية الطالب :أصبح  مجال الطالب

والنفسية ،  والعقلية ،   مية ،الجس يم بالطالب يشمل جميع النواحاالهتماح احث ،وأصب مناقش ،ب

،ان الدور الكبير يلقى عبلى عاتق المشرف   مساعدته على النمو المتكامللك ل، وذ الوجدانية و 

والكشف ، الحديثةتراتيجيات يب واالس واألسال ق بالطر ه  وتزويد التربوي الذي يعمل على توجيه المعلم 

 .(2001دري، لب)اات لصعوباع الخطط العالجية ، وتجاوز ف ، ووض ضعأماكن ال عن

هو القائد، والمنظم للعملية التربوية، هذا يعني أهمية دور المعلم،    علمالم  : أصبح  مجال المعلمين

لتخطيط  واعليمية  بالوسائل الت  م هتماواالائه،  د طوير ألم، وتمن هنا كان البد للمشرف من متابعة المع

التعلل والليموقف  بطبي مي،  ملم  معلم  الى  بهم  المعوصول  و ة  منادة  الحف   تصنيفاتها  ظ عمليات 

 (. 2007 )األسدي، كاربت بداع، واإل واإلار، ستظهواإل

طط لها  خالي ت  تربوية:المنهاج ال يعني الكتاب، وانما هو جميع الخبرات ال  المناهج والكتب  مجال

امدرسال جدران  داخل  منخارجها،    أولمدرسة  ة  هوذ   والهدف  الشامل لا  لك  النمو  على  حفاظ 
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هو من له الدور   وي لب، والمشرف التربللطاعية  واالجتمالعقلية  سمية وااحي الج النو   لجميعكامل  تالم

يساعد   ماب داع، الكتاألكبر في صياغة األهداف من خالل المنهاج، والكتاب هو جزء من المنهاج

 (. 2001 )البدري،ت لمعلومااسة الحقائق واى در عل

لى  وي عيتعرف المشرف الترب هل، من خالربويةة التلعملي ا: التقويم من أهم مقومات  مقويالت مجال

معلم ، والوسائل التعليمية، واألساليب، واالستراتيجيات ، ومدى فعالية المنهاج في  دى كفاية الم

  ،)الطعانيهم ة، وارشاد لبصيل الطبة للكشف عن تحمناس ائل قياس سد من و ف، البتحقيق األهدا

2005). 

ل  ملذي يعهو ابوي  ح، فالمشرف التر ل الناجات العممقوم و أهمطيط ه خ:التمجال الخطة الدراسية 

على تدريب المعلمين على أسس التخطيط )الفصلية واليومية( بما يشمل أهداف، وأساليب، ووسائل  

ت مع العالقا بتوثيق   مماهتاالمع ، وتطبيقها زم لتنفيذها، الال عاة الزمنا مع مر  تقويم ، وطرق 

  .(2011)الزرعي،  و (2005، ين )الطعا المجتمع المحلي

 

 ة سابقلدراسات الا 2.2

عرضا    يتناول      الجزء  خالل    هذا  من  إليها  التوصل  أمكن  التي  العالقة  ذات  السابقة  للدراسات 

ر  ورين: المحو دراسة إلى محالرات  ت السابقة حسب متغي الدراسات  موقد قسنظري،  مراجعة األدب ال

تتعلق  األول التي  الدراسات  اإلبكفاي   تناول  التربو ات  الثاني في شراف  المحور  أما  التناو ،  دراسات  ل 

 أم أجنبية، مرتبة من األحدث إلى األقدم.كانت عربية ، سواء اإللكترونيبالتعليم تعلق التي ت 

 : إلشراف التربوي ات اكفايبالمتعلقة  الدراسات   1.2.2

محافظات ي في  لتربو ف اار شلى مستوى كفاءة نظام اإلإف  التعر   ،(2020في ) ة صادراسهدفت       

اللة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة  د د وجو   ف عن وبية، والكشلجنفلسطين ا
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الك هذه  مستوى  التربويين(حول  باختالف )المشرفين  الدرا  فاءة    ص التخص )المحافظة،    ةسمتغيرات 

اومرح  شرافي،إلا والة  ا إلشراف،  مقترح    لمشرفة(لجهة  تصور  كفامستو   سينحتلوتقديم  نظام  ى  ءة 

التربوي في محااإلشرا الجنفلس  فظات ف  المنهج    وبية، طين  الباحثة  اتبعت  الدراسة  ولتحقيق أهداف 

ظم لوصف وتحليل نب تحليل الأسلو   جوانب   عض بعلى    االعتماد التحليلي، مع    بأسلوبهالوصفي  

جوانب بع محاالتربشراف  إلا  ض  في  فوي  األفظات  وكذلك  الجنوبية،  ،  بنائيال  ب و لسلسطين 

ل  تبانةساالواستخدمت   رئيسية  على    بأسلوب   طبقتها  تها،دراس كأداة  الشامل  مشرفا     (232)المسح 

منهم   و   (203)و  باألونروا،  مشرفا    (84)ومشرفة،  التبوزار   فةشر ممشرفا   والتعة  وكذلك   يم،لربية 

 يلي: دراستها عمانتائج وأسفرت داعمة، كأداة  لةالمقاب استخدمت 

االكف  ى مستو       لنظاملداخلاءة  فلافظاالتربوي في مح  اإلشراف  ية  الجنوبية جاء مرتفت  عا ،  سطين 

وى  عند مست   ، وجود فروق ذات داللة إحصائية %(78.79) بلغ الوزن النسبي لدرجته الكلية    حيث 

)ال تق  (α≤.05داللة  متوسطات  أبين  عينة فر ديرات  لمستو الدراس  اد  الكفة  لنظام  ى  الداخلية  اءة 

تمحافظات فلسط  وي فيتربلا  اإلشراف الجنوبية  لمتغيين  العزى  ظة، وذلك لصالح محافظة  محافر 

يونس،رفح،   الوسطى،  وخان  بمحافظة  مقارنة  ح  وغزة  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ول  عدم 

تعالموض لمتغير  وع  عد التزى  فخصص،  وجود  ذات م  احد   روق  حاللة  المو صائية  تع ول  زى  ضوع 

عل  اإلشراف  مرحلة  الم  االت،المج  جميع  ىلمتغير  الر عدا  )جال  التربوي ف  شر لما  ت مسؤولياابع 

والمجال الخامس )متطلبات اإلشراف  ،  فروق حوله لصالح )أكثر من مرحلة(  ت فقد ظهر   ومهامه(

من  )أكثر    ولصالح  والعلياة  األساسيانوية على حساب  الثلح  وله لصاق حرو ف  ت ظهر د  فق  التربوي(

ا مرح حساب  العليلة(على  دالل  توجد ال    ،األساسية  ذات  عند فروق  إحصائية  ال  ة  ة داللمستوى 

(α≤.05)    بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الكفاءة الداخلية للنظام اإلشرافي
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تي فروق ال،عدا الإلشراف(ا  سة )جهةزى لمتغير المؤستع  ن الجنوبيةفلسطيمحافظات  التربوي في  

  التربوي. طلبات اإلشرافول متم حيلعت لصالح وزارة التربية والتظهر 

في  (2018)بي  عتيلاوبحث        لمشرفي  ،  الالزمة  الكفايات  توفر  بمنطقة    التقويمدرجة  الشامل 

التعليمية من وجهة نظرهم ى  عل   موزعينتربويا  مشرفا     (125)راسة من  ة الد ونت عينكت،  الرياض 

إ تعشر  الرياض،تابعة  عليمية  دارات  استخدم    لمنطقة  الالمن  احث بلاوقد  واهج  في  متملوصفي  ثل 

اشالت  االستبانة على  ي  على    (10)تملت  واشتملت  رئيسية،  وقد   (130)كفايات  فرعية،  كفاية 

 جة فرة بدر ات كانت متو الكفاي  أن بقية، و جدا    جة كبيرةكفاية متوفرة بدر   (17)توصلت الدراسة الى  

با  كبيرة، لأما  النسبة  التوفر  كفايات  كانت  فقد  الكفاالتربيم  و قتلكفايات  أكثر  لد وي  توفرا   ى  يات 

فايات البحث العلمي أقل توفرا ، وأظهرت نتائج عدم لشامل للمدرسة، بينما جاءت ك يم التقو مشرفي ا

لقيادة او   الصف،ة  إدار   ي،)التقويم التربو ات  وفر الكفاي رجة تئية في د وجود فروق ذات داللة احصا

د أفرامن نظر    العلمي (  البحث أخيرا    ،تصالف، االهداألاسات و لتخطيط التربوي، السياية ،واالتربو 

العلمية،  ةنعي  درجاتهم  باختالف  ذات    الدراسة  فروق  توجد  ال  بأنه  الدراسة  نتائج  أظهرت  وكذلك 

 . جة توفر الكفايةدر  والتخصص فيخبرة متغير الداللة احصائية ل

)ارسي  دراسةت  فد ه     ا  ،( ,2017Arsyadد  اختبار  أداة  تطوير  فالصا   اءةف كلالى  تحديد  لحة  ي 

المد من    الكفاءات  تشمل  حصوال  رسة،مشرفي  والتي  المدرسة  مشرفي  لكفاءات  وصف  على  ول 

والمناه  األكاديمي  واإلشراف  اإلداري،  واإلشراف  والتدر الشخصية،  واج  وتقييم  رةدااإل  و   لتعلميس   ،

والمنالتع و المد   اخليم  الثرسي  االجتماعيةقافة،  تطوير  التنمية  هب ط  ،والبحث  الق  الكمي بحذا  ث 

طريقةباس الوص  تخدام  االبحث  البحث  لتوض في  مجتمع  بلغ  المدارس،   (21)يحي،  من  مشرف ا 

تحليل   وتم  البيانات،  لجمع  والمقابالت  االستبانات  الت البيانواستخدمت  جمعه  يات  باس تم  تخدام  ا 

الكفاءات، د  وتحديين  فر شماة اختبار لقياس كفاءات الوير أد البحث تط  تج عنية، ن ئو لنسبة المتفنيه ا
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نتائج  و  أنتشير  االخ فاءاالك  االختبار  في  للمشرفين  العامة  االختبار  ت  في  معتدلة  كانت  تبار 

ابق  باالختبار السارنة  لالحق مقاختبار  في االالتمهيدي وأصبحت جيدة بعد االختبار، فكان التحسن  

لنتجيدة   م  لعالجيجة  شكل  أشكافي  كفن  على  والتدريب  التثقيف  واإلشراف ،  شخصيةال  ت اءال 

 لم.ناهج والتدريس وإدارة التعوالمراف ديمي، واإلشداري األكااإل

 ر المعاصتربوي  لى  درجة كفايات اإلشراف الإالتعرف    ،(2016)  الطجعانة  دراسبينما هدفت       

الم ك  ذاوإ  نيي ردناأل  ن التربوي  شرفينلدى  هنما  فان  فروق  درجةاك  تعزى    ي  الكفايات  هذه  توفر 

حجم عينة    ية من مجتمع الدراسة وبلغشوائالع  اسة بالطريقةعينة الدر   وتم اختيار  ت.تغيراالم  ض عبل

)  مشرفا  (  32)الدراسة   التخصصات  مختلف  من  ولت  9،  رذكو   23ومشرفة  أ اناث(.    هداف حقيق 

تالية: الصفات الشخصية ، الت العلى المجاوزعة قرة مف  (40)ن من  طبيق استبيان مكو ت  تمالدراسة  

العقاالعلاو  والكفاواالتصال  ة،امت  اإلدارية،  ،  والكفايات  فاياوالكيات  القيادية،  وكفايات  ت  الفنية، 

      النمو المهني.

الحس      المتوسطات  أن  الدراسة  نتائج  بينت  لوقد  تابية  الكفو درجة  المايات  افر  اصرة  عاإلشراقية 

ولى ة األي المرحلنية فت الفايافكلة، حيث جاء مجال اتوفر عاليجة  بدر ( و 4.91-4.56)  ت بينوحترا

تاله في المرتبة الثانية في مجال الصفات الشخصية بمتوسط  (،  4.91)  بلغ   سابيبأعلى متوسط ح 

ا  أمر عالية،  وبدرجة توف  (4.77)  ايات ككلف بي للكالحسا  ( وبدرجة توفر عالية، وبلغ المتوسط4.82)

انسبة  بال وجود   لفرعيةلألسئلة  عدم  الى  النتائج  ذ و ر ف  دلت  احق  مستصاات  عند  الداللة ئية  ) وى 

α≤.05 )   لم تعز إحصائية  ى  داللة  ذات  فروق  توجد  فال  العلمي  للمؤهل  بالنسبة  أما  الجنس،  تغير 

با وكذلك  العلمي،  المؤهل  لمتغير  توجد   للخبرةلنسبة  تعزى  إح  فروق   فال  داللة  عند ذات    صائية 

 متغير الخبرة. ى لتعز ( α≤.05) لةالدال ستوى م
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تربويين  فية لدى المشرفين الشرات اإلرجة توافر الكفاياعن د   الكشف  ،(2017)اونة  ر الط  لحاو      

بالروح وعالقتها  عمان  العاصمة  محافظة  في  الخاصة  المدارس  في  العلمية  المواد  وية  المعن  في 

ة في المدارس الخاصة في العلميي المواد  معلم سة منراالد  عينة تكونت ، نظرهم وجهة علمين منملل

تمعم  ةظفامح بالا  ان  العنقختيارها  العشواطريقة  بنسبة   (376)  بية،النسئية  ودية  معلمة  و  معلما 

نتائج  أظهرت    ،اتهماواستخدمت الباحثة استبانتان لجمع البيانات بعد التأكد من صدقهما وثب %،30

دارس الم  يف  تربويين في المواد العلميةفين اللدى المشر افية  اإلشر ت  ر الكفايااسة أن درجة توافدر ال

محاال في  العاصمةخاصة  وج  فظة  من  ن عمان  اهة  درجةظر  متوسطة،  كانت  الروح   لمعلمين 

  ، اطة أيضت متوسالمعنوية لدى المعلمين في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين كان

الكما أظ إياطالقة ارتبنتائج وجود عهرت  الدر   جابيةية  الكبين  للجة  للكفايات اإلشرافية  ين  فر شملية 

 (  α≤0,05)إحصائية عند مستوى    داللةروق ذات  د فوجو   ح المعنوية،الكلية للرو ين والدرجة  ويالترب

الجنس  تغير  تعزى لم  ةالعلميلمواد  في درجة توافر الكفايات اإلشرافية لدى المشرفين التربويين في ا

ري  لمتغي زى  عت  ( α≤0,05)  احصائية عند مستوى اللة   روق ذات د ناك فتكن هم  الذكور ولولصالح  

العلمي الخبرة و ا إفروق ذات    ود وجو   ،للمعلمين  لمؤهل  في    (α≤0,05)حصائية عند مستوى  داللة 

الجنس لمتغير  تعزى  المعلمين  لدى  المعنوية  الروح  لم  ،رالذكو   ولصالح  درجة  و   برةالختغير  و 

 .أقل ي و لصالح بكالوريوس فالعلم لمتغير المؤهل و، ثرأكر سنوات فلصالح فئة عش

در مأ      وم  ةاسا  فقد Armana & Mandac, 2016))انداك  ارمانا  تأثير    ،  تحليل  إلى  هدفت 

اإلعدادية   المدارس  وأداء معلمي  العمل  تحفيز  المدارس ومديريها حول  وس في مار كفاءة مشرفي 

نه تم تعديله  هذا النهج ألتخدام  تم اس  ،بةمقار   المسحم  ا باستخدالبحث بحثا كمي هذا اسي، كان  نريج

هذه الدراسة عدد كبير نسبي ا من  دمت  استخ  ،سة وفق مشكلة البحث رااضات الد وافتر بيعة  الط  ب سح

معلمي   جميع  فيه  شارك  ألنه  ماروسالمدارس  السكان  في  ،  ا  لممع(  734)  مالي بإج  ،اإلعدادية 
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التائ النأظهرت   الكفاءة  أن  خالل  عهاتوقتم  ي  والتة  سو ر مد ج  األول  خمسة    من  ُبعد مؤشرات،  هو 

ة التعلم، والرابع هو مسؤولية  اإلدارة من بيئهو  ثالث القيادة التعليمية، والثاني هو  ، والنجازواإل ملالتع

أبعاد   وساهمت  االجتماعية،  الشخصية  والخامس  والتقدير،  التر القياد التعلم  بشكلبة  في    كبير  وية 

الم والكفاءة  فإوبشك  رفين، مشديرين  عام،  كفاءل  من  وكفاءة  المدارس،  مديري  ،  مدرسةال  يفر شة 

تح على  دافعية  عملت  و فيز  زيادةهم،  ادائالمعلمين،  مطلوب  فانه  ذلك،  لتحسين    ومع  االهتمام 

ا  وجد  المدرسة،  مشرفي  وتطوير  البحث  وكذلك  االجتماعية،  أالشخصية  اختصلبحث  ص  ان 

  ة ء اباإلضافة إلى ذلك، فإن كف  للعمل،المعلمين  فعية  في داي  شكل إيجابفاءتهم تؤثر بين وكالمدير 

المشر  بشمد في  تؤثر  عرسة  إيجابي  المكل  أداء  فيعلميلى  مار   ن  في  اإلعدادية  وس المدارس 

 ريجنسي. 

اعلى  كيز  التر (،  2015  (الرويلي  حاول       المعرف  لمشرفدور  عصر  في  يد التربوي  كما  ه ركة 

في  علمون الم عرعرم   والمعلمات  الدر   ء  بنا  دينة  هدف  وأعلى  الباحث اسة  اعتمد   المنهج   سئلتها 

الموصفلا لهاألن   ونهسحي كي  الدراسب  النوع من  المعلو التر سات  ذا  مات عن طريق  بوية ،تم جمع 

الدراسة من ج،  االستبانة    المعلمين  تكون مجتمع  مدينة عرعر وكاوالمعلمات  ميع  ن عددهم  في 

ا  (1800) بحسب  ومعلمة  احصمعلم  اإلدارة  باءات  العامة  بالملحدود  منطقة  العربية  الشمالية  ملكة 

ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ما  معل  (168)سة فقد تكونت من  اينة الدر أما عية ،  عود سلا

ة  لتقنيا  مجال دمجالمعرفة في  صر  ارس دوره في ع رف التربوي يموقد أشارت النتائج الى أن المش،

م بال بدرجة  مجال  تو تعليم  ،وفي  التعل سطة  اإلشرامج  وفيم،  بيئات  أيضا  ال  اإللكتروني   كانت   ف 

الى عدمأشار   سطة، كماة متو بدرج النتائج  اد فر وجو   ت  دالة  العينة   وق  أفراد  حصائيا بين اجابات 

في  عينة  الت أفراد  ائية بين اجاباذات داللة إحص، ووجود فروق  تعزى لمتغيري الجنس والتخصص 
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التعمج بيئات  لمتغيري    لمال  وسنتعود  بينما  خبر ال  وات المرحلة  مة،  في  فروق  توجد  د لاجلم  مج  ي 

 رين.ين المتغيلهذ  تعود شراف اإللكتروني  م واالبالتعلي  تقنيةال

درجة امتالك وممارسة كفايات اإلشراف التربوي  التعرف إلى    (،2015دراسة شاهين )  وهدفت      

مجالمعاصر   خصائص  ضوء  بمنطقة في  المعرفة  المنورةا  تمع  المدينة  مجتمع  تكون   من   لدراسة، 

الت  جميع  م  ن ربوييالمشرفين  والتعالتتب  كا في  بمربية  المنطليم  المدينة  وتنورةقة  ا،  من  كونت  لعينة 

ومشرفة،(  75) استبانة مكونة من    (120)من أصل    مشرفا   تطوير  تم  فقرة موزعة على  (  69)وقد 

لتالية أن  ج النتائانت اكحليل البيانات  ية المناسبة لتائليب اإلحصدام األساوبعد استخ  ايات،ثمانية كف 

امتدرج الترباإلات  ايكف  كالة  المشراف  خصائعاوي  ضوء  في  مجصر  وجالمعرفتمع  ص  من   هة ة 

العام   الحسابي  المتوسط  وبلغ  متوسطة،  بدرجة  جاءت  التربويين  المشرفين   (3.42-2.86)بين  نظر 

ي درجة ناك تفاوتا  فهال األول أن  سؤ ائج التوسطة، كما أظهرت نتين الكبيرة والمب  كامتال  وبدرجة

األولى وبمتوسط  المرتبة    ت فيجاء  وتقنية المعلومات   صال تاال فاية )أن ك  ذ نجد إ  ت اي اامتالك الكف

ايات  ت من أهم كفوتقنية المعلوما  االتصالوبدرجة امتالك كبيرة ويرى الباحث  أن    (3.43حسابي )

مجشاإل خصائص  ظل  في  المعاصر  التربوي  التم راف  يؤ معع  والذي  على  كرفة  على  االعتماد  د 

المت المف  ةر و طالتقنية  خالتعليم  نظومةي  من  تقني ية،  توظيف  الالل  العمل  و معلة  أداء  في  مات 

وبمتوسط حسابي  اإلشر  األخيرة  المرتبة  الجودة في  كفاية  بينما جاءت  ك امتال  ودرجة  ( 2.86)افي، 

المتعلقة  بالنا  أم  سطة،و مت الدراسة  لنتائج  المشرفين    ووه   الثانيؤال  الس  ئجتابنسبة  ممارسة  درجة 

  ن المشرفيمن وجهة نظر    رفةلمعوء خصائص مجتمع اصر في ضف المعاإلشرايات افا لك  نالتربويي 

  ن لكفايات بي وتراوح متوسط ا(  3.05المتوسط الحسابي العام )  بلغالتربويين جاءت بدرجة متوسطة،  

 والمتوسطة. ة كبير ال
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 مشرفى الد لمة  ز الكفايات األدائية اللتعرف الى الا  د هدفت الىقف  ،(2015أما دراسة السعدية )    

وجهة  التربوي  المد   من  مديري  في  وم  ارسنظر  السويق  بوالية  الباطنة ساعديهم  شمال  محافظة 

عمان، الخ  تأثيرو   بسلطنة  وسنوات  االجتماعي،  النوع  من  والوظكل  واليبرة،  التعليمية،  مر فة،  حلة 

ة  ألدا ا   صدق  نمس مجاالت، وتم التأكد م عة على خ وز فقرة م  ( 40)من  نت  و كأعدت الباحثة أداة ت

مدير ا و مديرة ومساعد مدير، وبعد جمع البيانات    (76)  من  ونةعلى العينة المكتطبيقها  باتها، و وث

:المشر  التالية  النتائج  الى  البحثة  خلت  التربو وتحليلها  بواليفين  شمال    يةين  محافظة  في  السويق 

بسل عالباطنة  كف  مانطنة  ااي يمتلكون  المهارات  والقدرات ات   ، االزمدائواأل  ةيالفن  ألدائية  التي ية  ة 

التوالي عند مستوى    التعليمية،  مهممهامكنهم من تأدية  ت والى داللة أهمية المجاالت الخمسة على 

طات الحسابية، وفقرات حصلت على  وستلى المعحصلت على أ وأن هناك فقرات  (  α≤,05الداللة )

 أما فيما المشرف،  لدى  تها  د شية و ئوفر الكفايات األدان حيث أهمية تم  ات الحسابيةطوسمتال  أدنى

ب  ميأث تيتعلق  النوع   ت راتغي ر  من  لكل  تعزى  فروق  وجود  عدم  الى  النتائج  أشارت  فقد  الدراسة 

 .ة لتعليمي اوالمرحلة  االجتماعي، وسنوات الخبرة، والوظيفة،

اإلشراف التربوي في    عرف على دورلتدفت الى اه  تيلا  ،(2012)أما دراسة أبو سمرة ومعمر    

الد  فلالجديمعلم  عم  )اد في  الشماليلمسطين  الم  كماة(  حافظات  أنفسهم،يرى  الجدد  تكون    علمون 

الفصل   خالل  تعينهم  تم  اللذين  الجدد  المعلمين  جميع  من  الدراسة  األمجتمع  م للعا  ولالدراسي 

ة عشوائية طبقية بلغ  اختيار عين   تمما ، حيث  علم  (1950)والبالغ عددهم    (2010-2009)  الدراسي

(  47مكونة من )الباحثان بتطوير استبانة  ام  ة ققيق أهداف الدراس، ولتح( معلما  296)  رادهادد أفع

حصائية  إلية وابو ر بالطرق التفقرة موزعة على ستة مجاالت، وتم التحقق من صدق األداة وثباتها  

ما  ديد كجطين في دعم المعلم الربوي في فلسلتاإلشراف ار  دو   تالي،المناسبة .وجاءت النتائج كال

(، وأن دعم  3.30كلية، وبمتوسط حسابي )لدرجة ال ى اعل  سهم جاء متوسطانفالجدد أمعلمون  اه الير 
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التربوي ومدير المدرسة للمعلم الجديد كان أعلى من  نتائج  هرت الأظكما    ن،ادعم األقر   المشرف 

راف  اإلش  رراد عينة الدراسة لدو تقديرات أف  ات بين متوسطة  ائية احصعدم وجود فروق ذات دالل

لتخصص، في حين أظهرت النتائج وجود  الجنس واري  تغي الجديد تعزى لمم  م المعلي في دعلتربو ا

لصال الجغرافية  المنطقة  لمتغير  تعزى  احصائية  داللة  ذات  أفروق  منطقتي    ال الشم  صىق ح 

 ل. والشما

فالندروفي   و  شافرانسك  تحديد   Falender and Shafranske,(  2007)  دراسة  إلى    هدفت 

يم  يب وتقي (كفايات التعليم والتربية والتدر المدارس والتي تتضمن    مشرفيلدى    اإلشرافية  ايات  كفال

العملية  األداء   تواجه  التي  المعيقات  تحديد  الى  هدفت  وأظهرت   اإلشرافية  كما  المشرفين،  لدى 

والتدريب   الى التطوير المستمر  تحتاج  شرافية  اإل  بالممارسات   الكفايات الخاصة   نتائج الدراسة أن

لدعم   العمليةع  معرفةالوذلك  الخبرة    وأكدت   ةاإلشرافي  لى  أن  الدراسة  االنتائج  بعمليات    لتزامو 

 . شرافيةاإلالذاتي من أهم ممارسات العملية  التقييم

   :ية ت اإلشراف سا الممار ب الدراسات المتعلقة 2 .2.2

مدارس    طوري فيفي التربوي  التواقع التطبيق اإلشرا  ةمعرفالى    ،(2020)ة الحاج   اسدر هدفت      

  غزة وسبل تحسينه، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة، تم   األونروا في محافظات 

عي  منهم  332)  هامقدار ة  ناختيار  فردا  و   (165)(  المجتمع م  معلمة  (167)معلما   وقد    ألصلي،ا  ن 

لمالئمته  وذلك و   لتحليلي المنهج الوصفي اواعتمدت الباحثة    ية،ة طبقشوائيعيق  ينة بطر يرت العاخت

و  كالتالي،داأهلموضوع  النتائج  وجاءت  المتغيرات،  بين  العالقة  لدراسة  الدراسة  ت  ف  طبيق  درجة 

لة دالد فروق ذات  جو هرت عدم و أظعة، كما  وكذلك الدرجة الكلية مرتف  ي،التطور   وي التربف  اإلشر ا

عند  التمس  احصائية  ا(  α≤.05)  داللةوى  متوسط  عينبين  الستجابات  )ة  تعزى     ن(المعلميدراسة 

الم  التعليمية  لمتغير  الدرجة  نطقة  وكذلك  المباشر  غير  التطوري  التربوي  اإلشراف  بعد  الكلية  في 
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في بعدي    (  α≤.05الداللة )ى  عند مستو جود فروق ذات داللة احصائية  عام، وو ل  ف بشكراشلإل

فح التعليمية، وعدم  ر منطقة    كي لصالحالتشار   اإلشراف التربوي اشر و المب  تطوري لي التربو اإلشراف ا

ة أفراد  ( بين متوسطي درجات استجاب α≤.05)   ق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةرو ف  وجود 

  ع االجتماعي لنو  ل الكلية تبعا  ه اده ودرجتبعري بأتطو ال مين ( في اإلشراف التربوي )المعل سةالدراة نعي 

 الخبرة . والتخصص وسنوات  ديمي،األكامؤهل لوا

سة كمشرف تربوي مقيم لمهارات اإلشراف   مدير المدر   درجة ممارسة   (،2020)  حراحشهويناقش       

م لخبرة، تالعلمي، وسنوات ا   والمؤهل،  ت الجنسرامتغي  وءضعلمين  في  التربوي من وجهة نظر الم

لمن  نهجملااستخدام   للدراالوصفي  األموأ  سة،اسبته  فا  تطداة  تكو تم  استبانة  من  وير    فقرة   (31)نت 

معلما     (365)لبسيطة، وتكونت من  العينة بالطريقة العشوائية ا  ى أربع مجاالت، تم اختيارعلة  موزع

النتائج أن درجة ممارسة الأ، و رق المف  بةصلمي لواء ق ومعلمة من مع تربوي    رفمدير كمشظهرت 

بدرجة ممارسة   (3.47)متوسط كلي  على    حصلت   علمينمال  من وجهة نظراف  شر لمهارات اإل  يممق

:حصل  .وعلى  متوسطة   المجاالت  أعمستوى  المهني  النمو  بلغمجال  متوسط  بدرجة    (3.76)  لى 

  ( 3.27)ط  ثم مجال التخطيط التدريسي بمتوس  (3.63توسط)بم   اإلنسانية  مرتفعة يليه مجال المهارات 

 وسطة .مت بدرجةا يعهم وج (3.26)بمتوسط  ير المناهج تطو  المج أخيرا  و 

ن التربويين  ة ممارسة المشرفي(، الى معرفة درج2019)  ون خر وآكشك    دراسة أبو   هدفت   بينما     

نة العشوائية  نت العيكو ات، تببعض المتغير   ألساليب اإلشراف التربوي إلكترونيا  في األردن وعالقتها 

ة  ن درجإلى أتائج  ت النر فقرة ، أشا  (28)  ة منكونالم  راسةها أداة الد يلت ع، طبقفردا  )425(من   

المشرف التر ممارسة  إلكتبويين  ين  اإلشراف  قلألساليب  بدرجة  كانت  دالة  رونيا   فروق  ووجود  يلة 

التربويي  المشرفين  ممارسة  درجة  في  اإل  نإحصائيا   المركز  كترونيا  إلشراف  ألساليب  لمتغير  تعزى   

ا  حصائي الة إروق د جود فعدم و و دارس،  يري المعلى مد   يينتربو ن الالح المشرفيصلي، كانت  الوظيف
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تغير الخبرة،  ووجود  ترونيا  تعزى لمتغير الجنس ولمفين ألساليب اإلشراف إلك مشر ال  ارسةة مملدرج

أ ممارسة  بين  إحصائيا   دال  اإلشرافاسارتباط  إلكتر بو التر   ليب  الحاسي  أجهزة  توافر  وبين  وب  ونيا 

    ارس.المد إلنترنت في ا وشبكة

د        شريأما  التعر   ،(1920)  ةعراسة  إلىفسعت  ا  ف  أداء لتربوي  اإلشراف  تحسين  في  ودوره 

فظة  اح ة والوسطية بملتعليم للواءي الطيببمديرية التربية وا  هممن وجهة نظر المعلمين أنفس ين  المعلم

وزيعها  بتكترونية قام  ( استبانة إلمارة)استالمنهج الوصفي في دراسته واستخدام    الباحث   استخدم  .إربد 

منالد نة  عي ى  عل   ا عشوائي جم  راسة  البيانأجل  الالع  للد ات  وتزمة  مراسة،  اكون  من    لدراسةجتمع 

لما ومعلمة في  ع م(  1600)رية والذين يزيد عددهم عن  ارس الحكومية في المديمعلمي ومعلمات المد 

 يد من فيدم الباحث العد علمة. وقد استخوما  لممع(  200)نة الدراسة إلى  ن وصل عدد أفراد عيحي

 SPSSت ومن  لبياناحليل اعية ت االجتما  حصائيةلحزم اإلبرنامج ان خالل  صائية مإلح ب اليساألا

يس، استراتيجيات التدر )ن متوسطات جميع المجاالت الثالثة توصل إليها الباحث: أ أهم النتائج التي

 الت أعلى المجا حيث كانت    (67.2)و  (  01.3)  بين  ت ماالتقويم، والتخطيط( جاءت متوسطة وتراوح

دنى المتوسطات  كانت أبينما  ريس،  يات التد ستراتيج مجال ا  ألول وهولمجال اعلمين االممن  ة  فقوام

الثاني وهو مج  الحسابية التقويم. وجود فروق ذات داللة  للمجال  ر الجنس  لتأثيصائية تعزى  حإال 

ل والتقويم  التدريس  استراتيجيات  الاإل  صالحفي  فيما  ذ   ناث،  فروق  ى  عل   ة إحصائيداللة    ات توجد 

ااة ككل.  لى األد خطيط وعالتال  مج والالمدرسي  إلدارات توعية  النوع  المجتمطالب و ة  بأهمية هذا  ع 

     .التعليممن 

  فيها   يشاركف التربوي،  ل االشرار ومستقبضا (، ماضي وحGordon, 2019ردين ) ش جو وناق     

اإل  الباحث  أدبيات  إلى  ملخصات  جنب ا  األفكارجشراف  مع  ال  نب  شة  لمناق خصية  شوالتوصيات 

ومإلا  ضيما وحاضره  من  ،ستقبلهشراف  الموضوعات  اإلكلينيكي، التقد   ذروةاضي  لما  تشمل  م 
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واإل  وقسم بجاشر المناهج  جو اف  التمعة  المهمة  والمفاهيم  اإلش  يرجيا،  علماء  راف،  قدمها 

باإلشراف المرتبطة  النظر  ،والمجموعات  ال  يشمل  حاضر  افي  الحاليلدراسمنح  والتأثيرات ية   ة، 

األ الحدي اخرى  ثة  وانبعاث إلشراعلى  أ  ف،  امجلس  حول   البحث   كون يت  ،ميليالتع  إلشرافساتذة 

اإلشراف وا  مستقبل  اآلمال  اإل للمستق وصيات  لتمن  مجلة  في  مناقشات  مع  التربوي  ر شبل،  اف 

المعلميباإلض وقيادة  السياسي،  للعمل  توصيات  إلى  التطوير  ،نافة  ت  ومدارس  التي  عمل  المهني 

ربوي  تف الشرااإلى  التي تركز عل  علميةوعات الاكة بين المجمشر الب  الباحث يوصي  و   ،هاتبكامل طاق 

   جميع أنحاء العالم. راف منء اإلشماوالمدارس وعل والمناطق التعليمية

اء تطوير األد وي في  هدف الى التعرف الى درجة فاعلية اإلشراف الترب  (،2019)ا الشراب  مأ     

  ربية لغا  دية الشماليةء الباليم لواتربية وتع  ديرية ارس مفي مد اعية  الجتما علمي التربية  ي لمالتدريس

المفرق.في   الدراسة تكون مجتم  محافظة  التربية االجتم ما  و ( معل96)من    ع  يدرسون  ية  ع امعلمة 

األرب والمد بفروعها  الوطنية  التربية  االجتماعية،  )التربية  العة  التاريخ،  لة  للمرح  جغرافيا(نية، 

الير مد س  مدار   ية فيلثانو اساسية و األ البادية  لمفالمحافظة    في  الغربيةشمالية  ية  الدراسي  عام  رق 

تكو م2018-2019 عين (،  الدرانت  )  سةة  ومعلمة،  (70من  ب   معلما   الباحثة  استبانة  طت قامت  وير 

يس  مهارة التدر   ،طيط للدرس وتنفيذه( فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي )التخ33ة من )مكون

درجة فاعلية    نأ ثة  احلبكما أوردتها اتائج  ت الن اءوج،  مية(التعلي  العمليةيم  تقو ،  وسائللاواستخدام  

بية  مدارس مديرية تر   يفلمعلمي التربية االجتماعية  دريسي  اء التد ي في تطوير األاإلشراف التربو 

في   الغربية  الشمالية  البادية  لواء  كانت حموتعليم  المفرق  و   افظة  جدا   المجا كبيرة  جميع  ت ال في 

التفاعل    ولتأثيررة  الخبوات  سنر  لمتغيتعزى    احصائيةداللة    د فروق ذات ج وجو لنتائ هرت اما أظ.ك

 لمتغيرين. بين ا
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التربو دور    (،2018)  بليل  وناقشت       الك  ي اإلشراف  تطوير  للمعلمين  فايافي  التدريسية  ت 

ت ان  ، بينسطيف  بلديةبية  س االبتدائبعض المدار لت  شم  دراسة ميدانية  ، وهيبتدائيةبالمدرسة اال

التربوي  م  اإلشراف  عايحتل  العملكانة  في  م   بويةالتر ة  لي ية  ينفذ  التي  القناة  خالألنه  واقع ن    لها 

واوالتع  لتربيةا الخطط  يضع  الذي  فهو  مسلليم،  التعليمية  توفير  ياسة  على  ويعمل  التنفيذ  وضع 

ل المناسب  العمليةمجالمناخ  محاور  لت   يع  األهداف  التعليمية  الالغايو حقيق  علىمرجوة ات  ا  رأسه  ، 

لذي  ا  قوف على الدورهدفت الدراسة الحالية للو فقد  هذا  ل  ن.معلميهني للنمو المحسين التطوير وت

اإليل الكعبه  تطوير  في  التربوي  لد افشراف  التدريسية  وجهة  يات  من  االبتدائية  المرحلة  معلمي  ى 

معلم ومعلمة  (  711)تضم  نة  عي  لى ع  ماد تاالعق هذا تم  بويين، ولتحقين والمشرفين التر ي منظر المعل

أماشم(  09)و تربويين،  الدا أ  رفين  فتمثلدراسة  موحد ة  استبيان  في  العينتي   ت  أن  لكال  ربعة  تضمن 

تم التوصل إلى أن المشرف التربوي يمارس دوره    عد تحليل النتائجبو جاالت للكفايات التدريسية،  م

ه بمستوى  س دور يمار   تربوي رف الالمش  نمين، في حين أجهة نظر المعلستوى متوسط حسب و مب

 .سهمنفأ شرفينظر الموجهة ن بير حسب ك

  م ن التربويين في اإلسها دور المشرفيالتعرف إلى  الى    ،(0172حرز هللا )و   دراسة شلشوسعت  

المهني التطور  ا  في  األساسية  المرحلة  في  الرياضيات  فلسلعليا  لمعلمي  وجهةفي  من  نظر    طين 

،  المحافظة والجنسرات )متغي  يرتأث ى معرفة  ت إلهدف  ات، كموسلفيلكرم  و في محافظتي ط  ينالمعلم

أثنااو سنو  الدورات  وعدد  الخبرة،  متوسطات  ت  في  الخدمة(  نحو  ء  الرياضيات  معلمي  استجابات 

التربو   راأدو  واستخدم  المشرفين  لهم،  المهني  التطور  في  اإلسهام  في  االستبانيين  أداة  الباحثان  ة 

تكونت  للدراس التي  ليمقيا ب  ة حسفقر   (43)ن  مة  الخماسيكر س  أداة لت، جرى ات  حقق من صدق 

معلمين ومعلمات    (107)الدراسة من  وتكونت عينة  (.  .86)ت  وثباتها، فقد بلغ معامل الثبا  سةدراال

من  لثاني  في الفصل ا  لكرم وسلفيت في المدارس الحكومية في محافظتي طو   ات معلمي الرياضي  نم
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الدر الع الباستخ  جمعت   التينات  بياال  ليلتحوب(.  2014/5201)  اسيام  والرزمة نمدام  الوصفي،  هج 

االجتماعيةئا حصاإل للعلوم  الدراسة   )SPSS( ية  نتائج  استجابات  أظهرت  متوسطات  معلمي أن 

أدواايالرياض نحو  المش ت  المهنر  التطور  في  التربويين  متوسرفين  كانت  لهم  أظهرت  ي  كما  طة، 

وجود تالنا عدم  إح  ئج  دالة  متائيا  صفروق  ن   ابات استج  وسطات في  أدواالمعلمين  المشر حو  فين  ر 

لمعلمإلا  في  لتربويينا المهني  التطور  في  المرحلسهام  في  الرياضيات  في ي  العليا  األساسية  ة 

من   المعلمين  جو فلسطين،  نظر  وسنو هة  العلمي،  والمؤهل  )المحافظة،  لمتغيرات  الخبرة،  تبعا  ات 

ا أثناء  وعدد  حلدورات  في  وجد ي الخدمة(،  فرو ن  دالت  لمتغي  ائياإحص  ةق  الجنستبعا  لصالح    ر 

ء نتائج الدراسة فقد مدارس المدينة. وفي ضو لمتغير مكان المدرسة لصالح    اعتبلك  مات، وكذ المعل

 . بعدد من التوصيات   نأوصى الباحثا

 ب سلو ربويين ألرفين التشالم  ةسدرجة ممار الى  ف  التي هدفت التعر   (،2017)ودراسة القططي       

و مدا  فياقد  الن  قصديال الغوث  كارس  األداب  وعالقتهلة  جودة  المعلمين،  هجو   من  ءمعايير  نظر  ة 

الكشف فرو   وكذلك  هناك  كان  اذا  العما  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  بين    (α≤.05)لة  الد ق 

  (ءداير جودة األالناقد، معاي  اسة )أسلوب الصديقات درجات تقدير أفراد العينة لمتغيري الدر متوسط

(، ولتحقيق أهداف الدراسة  ةمخد ال  يمية، وسنوات لقة التع، المنطوالمؤهل العلمي  ،جنسر)الغيمتا لتبع

الباحات الوص  ث بع  التحليلي،المنهج  أج  في  من  الباحث  أح  لاستخدم  استبيانان  لقياس  ذلك  دهما 

نية  الثا  تبانةسواال  فقرة،  (20)وشملت على    الصديق الناقدلوب  ألس  نيي درجة ممارسة المشرفين التربو 

كن  محاور )التم  (5)ة موزعة على  ر قف  (31) األداء، وشملت  ة في  الجود ر  توفر معايي  درجةياس  قل

اإلشراف اإللكتروني( وبعد   ية،المبادرات اإلبداع  ية، قيادة العمليات اإلشرافية،مهنال  ة التنميالعلمي و 

ارهم  اختيتم    علمةوم  لما  مع  (368)كان عددها    دوات على عينة وثباتها، طبقت األالتأكد من صدقها  

  جاءت النتائج   SPSSامج  لومات وتحليلها باستخدام برنعمالمع  ئية الطبقية وبعد جواعشقة الالطريب
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ة نظر  التربويين ألسلوب الصديق الناقد من وجهلممارسة المشرفين    درجة التقدير الكليةالتالية: أن  

جات متوسطات در   بين ائيةصلة احت دالوق ذار توجد ف، %(71.1ي )بوزن نسب انت كبيرةمعلمين كال

ممير  تقد  لدرجة  الصلاة  ارسالمعلمين  ألسلوب  التربويين  لمتغمشرفين  تعزى  الناقد،  الجنس  ديق  ير 

اإلناث، وعدم وجود  لباقي م  لصالح  تعزى  الدراسةفروق  لمعايي ،  تغيرات  الكلية  التقدير  درجة    ر أن 

،  %(66.7)زن نسبي  ة بو توسطمكانت  لمين  المع  روي من وجهة نظالمشرف الترب  جودة األداء لدى

او ت داللة  ذات  فروق  الداللة)    ةئيحصاجد  مستوى  مبي(α≤.05عند  المن  تقديرات  علمين  توسطات 

الح  عا  لمتغير الجنس لصالقيات المهنة واالتصال( تبمهنية، وأخمية النت علمي واللممارسة )التمكن ال

تعو   اإلناث ، وعدم لباقي متجود فروق  الر غيزى  دالة إعال  توجد ،  دراسةات  عند حصائيا  قة موجبة 

(  .768حيث بلغت )ء لدى المشرف التربوي  تقديرهم لمعايير جودة األدا    ةرجن د بي (  α≤.05ى )و مست

 .وهي موجبة طردي

معلمو    نسانية كما يراهاممارسة المشرف التربوي للعالقات اإل  في    (،2017)وبحث الخشالن       

نت اكو  ثه،أى أنه األنسب لبحي ر في والذ المنهج الوصاحث الب ع، اتبلرياض ينة اد الثانوية بم ةالمرحل

ن،  من قسمي   ةبانة مكون تا ، جمع معلوماته باس لممع  (3288)اسة والبالغ  من مجمع الدر   (550)عينته  

الت  اشتملت  )القدوة،  محاور  ستة  الحعلى  التشجيع،  الت  وار،حفيز،  بعد   ة(المشارك  عامل،التعاون، 

تي وردت في مجال  لات  اراتبين أن جميع العب ،ةالتالي  جاءت النتائج،  اباتهثداة و ق األمن صد   التأكد 

لتحفيز  ل اي وردت في مجاتلجميع العبارات او عالية ومتوسطة .  ممارستها فعليا وبدرجةالقدوة تتم  

درجة  نية با لعالقات اإلنسمارسون ايين يلتربو ن المشرفين اجة عالية، وأوالتشجيع تتم ممارستها وبدر 

أما  ليةوعا  ةمتوسط التالعبار ،  الحوار  يات  مجال  في  فعلياممم  تت  وردت  عالية     ارستها  بدرجة 

الو  وأن  اإلنسمشرفين  متوسطة،  العالقات  يمارسون  الحواينا التربويين  مجال  في  المعلمين    رة  مع 

  لنسبة وحت ااد تر قلعينة، و ة نظر أفراد االمعلمين، ومن وجهداخل المدرسة، وذلك من وجهة نظر  
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تتم    ت التي وردت في مجال التعاملار باالع، و توسطة وعاليةبين م راوح تتي  هف  (3.80)و (،2.83)بين  

فعليا   المشرفي  ممارستها  وأن  ومتوسطة،  عالية  يمارسو   نبدرجة  في  التربويين  اإلنسانية  العالقات  ن 

  فراد أنظر    وجهة  ، ومن  نظر المعلمين  ةوذلك من وجه  اخل المدرسة،مين د مجال التعامل مع المعل

جميع  جاءت  ، في حين  تتراوح بين متوسطة  يف(  3.22)و  ،(2.89)ن  نسبة بياوحت الينة، وقد تر الع

ال مجال  العبارات  في  وردت  ممتي  تتم  فعليا  ر االمشاركة   منبدرج  ستها  وأن  ة  ومتوسطة،  خفضة 

، درسةمخل الين دالمعلماع  المشاركة م  سانية في مجالسون العالقات اإلنالمشرفين التربويين يمار 

وجهة  وذ  من  الملك  و علمين،  نظر  نظر  ومن  بي   اد أفر جهة  النسبة  تراوحت  وقد   ، (2.89)ن  العينة، 

ة عند  وق ذات داللة إحصائيين أنه ال توجد فر ب ت، وقد  اوح بين منخفضة  متوسطةتتر في    (3.22)و

يع  بجم   تعلقيفيما  راسي  ل الد همتغير المؤ   ف باختالالدراسة  بين أفراد عينة    (α≤.05مستوى الداللة )

التشجيع،  ة،)القدو   المجاالت  التعامل،  ،راحو ال  التحفيز،  توجو    ،ة(المشارك  التعاون،  ال  أنه  د تبين 

بين أفراد عينة الدراسة باختالف متغير    (α≤.05لة )الدال  ى و عند مست  إحصائية ة  فروق ذات دالل

يتعلالتخصص   فيما  المجا الدراسي  بجميع  )القدوة،  ق  اللتحفياالت  التعاون،   وار،الح   ،تشجيعز، 

  (α≤.05مستوى الداللة )  ند ع  إحصائيةجد فروق ذات داللة  و ت  ه التبين أنو   ،المشاركة(  لتعامل،ا

باختال الدراسة  عينة  أفراد  ف   فبين  الخبرة   التحفيز، متغير  )القدوة،  المجاالت  بجميع  يتعلق  يما 

الحوار،تال التعامتعال  شجيع،  توج  أنه  اتضحو   ،المشاركة(  ل،اون،  فر ال  ذ د  داللوق  إحات  ة  صائي ة 

يما يتعلق  فيبية  ف متغير الدورات التدر ن أفراد عينة الدراسة باختاليب  (α≤.05مستوى الداللة )ند  ع

 .المشاركة( التعاون، التعامل، لتشجيع، الحوار،قدوة، التحفيز، الابجميع المجاالت )

ال      دراسة  مدرج  ة فمعر   الى  فهدفت   ،(2016)كومي  أما  الرسماة  ات فاي لك  التربويينين  مختصة 

بوكالة الغوث في  حلة األساسية  الدنيا  بالنمو المهني  لمعلمي  المر     ها قتاف  اإلبداعي وعالإلشر ا

ول غزة،  الدراسحت محافظات  أهداف  عمدت  قيق  واأل  ةالباحثة  الوصفي  المنهج  استخدام  سلوب الى 
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وق اسالتحليلي،  بتصميم  األو تامت  تكو لبانتين،  منى  ثالث موز   فقرة  (30)  نت  على  ،  مجاالت   عة 

، تم  ومعلمة  معلما    (340)ت العينة  زعة على خمس مجاالت، حيث بلغو م  ( 60)كونة من  نية موالثا

باستخ البيانات  التحليلاد تحليل  برنامج  التالية:  SPSSاإلحصائي    م  النتائج  يمارس   وكانت 

ي  ا النسب كبيرة وزنه  درجةين بمالمعلنظر    وجهة   ناف اإلبداعي م شر كفايات اإل  التربويون   لمشرفون ا

هة جاءت بوزن  ا   القرارات الموجخير وأ  %(74.1)يارة الصفية بوزن  ز لا  جال حيث جاء م  %(،72.4)

ين ،  %(69.7)نسبي  ذات   و   ا عنه  جت كما  إ   فروق  )داللة  الداللة  بين    (α≤.05حصائية عند مستوى 

تقد متوس درجات  العيطات  أفراد  ممار ير  لدرجة  السنة  التمختصي ة   لك بويي ر ن  اإلشر ن  اف  فايات 

تعاإلب لمداعي  الجزى  الكلية،  لالصنس  تغير  الدرجة  في  الذكور  التد ح  الدورات  مجال  ريبية  وفي 

ال حين  في  الموجهة  مجا  والقراءات  في  فروق  الصفيةتوجد  الزيارة  تقدير  ،  ل  عن  النتائج  أسفرت 

االنم ر  حيث جاء كبي %(89.9د)نيقع ع ظرهم  جهة نو الدنيا من  ية  ساسلمرحلة األو المهني لمعلمي 

المناسبة(  قئراق طثم مجال )مهارة تطبي   جدا ، نسب  التدريس  ثم مجال )ض%(87.5)ي  بوزن  بط  ، 

بوزن نسبي    التعليم (  تقنيات )استخدام  مجال  يأتي    وأخيرا    %(،87.1)بوزن نسبي    رته (الصف وإدا

طات درجات  متوسبين    (α≤.05لة )الدال  ئية عند مستوى اات داللة إحصوجود وفروق ذ،  %(83.3)

أفت العقدير  لراد  نمو ينة  مجهمالهم  واقع  في  الخبرة  لسنوات  تعزى  الصفية(ني  )اإلدارة  لدرجة  او   ال 

زى الى متغيرات )الجنس، المؤهل وجد فروق تعفي حين ال ت  وات(نس  10الكلية لصالح )أكثر من  

 مي(العل

الرسماة مدرجة  سبدرا  (،2016)  الصويلحو   يب غر الوشارك        ا ين لملتربوي ين امشرفة  اف  شر إلهام 

بالتعلي االتربوي  من مجتمع    موجها  (  128)عينة عشوائية بلغت  في دولة الكويت، تم اختيار    مالعم 

البال الموجه  (1232)  غالدراسة  استخد من  لمين،  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثان  الئمته  م 

الباحثان  لدراستهما، ا  د عتماباال   ة استبان  ببناء  قام  للموجه ا  لوصفعلى  وزاالفني    لوظيفي  رة  في 
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في   األد لاة  دولالتربية  صدق  من  التأكد  تم  الكويت،  لجنة  على  بعرضها  من  اة  وللتحقق  محكمين 

تطبي تم  مجه قثباتها  من  عينة  على  تحليا  وبعد  الثبات،  معامل  حساب  وتم  الدراسة،  ل تمع 

 الية: تائج التت الن ، جاءاالستبانات 

الم- بدرجة  ون رسماي   نويي التربرفين  شأن  اذ متوسطة  مهامهم  الح  ،  المتوسط  كلي  لاي  ساببلغ 

 (. 3.92الستجاباتهم )

كفاءة رئيس القسم  رة )أقوم  ة للعبا نيأفراد العطات الحسابية الستجابات  ر النتائج أن المتوس شيوت-

 (. 3.94)بلغ  على أعلى متوسط حيث التعليمي (

وسط  نى مت(على أد العامة  ة الثانوية  شهاد ت الامتحانئلة اضع أسو رة )أشارك في  نالت العباما  بين-

ححساب ت(.1.63)بلغ    يث ي  أن  الباحثان  الحسايرى  المتوسط  لدني  المشرفين  بي  من  الفقرات  بعض 

في تشكيلها  لجان    العمل  الوزايتم  قبل  ال من  تشكل  التي  المقابالت  لجان  مثل  المعلمين  رة  ختيار 

اا ورؤساء  التعليألقلجدد  ولمسام  تية  و لمنااطوير  جان  الكتب هج  منتأليف  أو  اإل  ،  في    شرافقبل 

 . عليمية تلا اطقالمن

دراسة        و  جاءت  اتطب    فلتكتش(  Johonson et al., 2016) آخرون  جونسون  خدام  تس يق 

معة  في جا  امج التحضيري للمدرسيننر لبل االمدرسين خال  ىالشراف علمة اي خد الجهاز اللوحي ف

الواليا الواليمن جامعات  المتحدة ات في شمال شرق  تحسي هب  مريكيةألات  ادف  الشراف ن عملية 

التكنولوج اليه رقمية  وتأكيد فعالية ادخال  او  ابحاث  عدد األ  يزداد   بينما  لألشراف يا    م ستخدا عن  

اللوحي لجهاز  الموجودة عن استخدام ا  ث حا ألبفي مجال التعليم، فإن ا  (tablet)  اللوحيالجهاز  

ع االشراف  محدو بهدف  الطالب  تدريس  جدالى    لتحليل   حالة  دراسة  يةمنهج  ظيفو ت    تم   ، دة 

ع  خمسة   من  البيانات  مشرفين  الم أساتذة  المدرسين  الذين لى  او  الت  تدربين  مرحلة  ف طفي  ي  بيق 

ا  ،دارسالم أظهرت  الدراسة  القوةهذه  نقاط  من  هالستخدا  لعديد  تسه   (tablet)األداة    ذهم  يل في 
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التعاون الت اوالتنظي   واصل،  تشجيع  و  للمشرفين  من  م  معلمي  الناجحة  تطبيقات  لاالستفادة  بين 

م  .سالمدار  العديد  الدراسة  أظهرت  اكما  في  الصعوبات  او  المحددات  صعوب   بيق لتط ن    ة منها 

صعوبة الوصول الى    لكوكذ   k12س التي تحوي مرحلة  لمدار في ا  المعلوماتيةية  نى البول الالوص

مج تحضير  ا في براتكنولوجيللعمليات دمج    نات والنتائج تفيد فيذ البرنامج، هذه البياة تنفيهيكلي

 المدرسين

عض  بل  نيي لتربو ا المشرفين    رسةمماهدفت الكشف عن مدى  فقد  (،  2016)أما دراسة الكلباني       

اإلأن التربوي ماط  ال  شراف  مدارس  ب في  األساسي  عمان،  ةفظمحاتعليم  سلطنة  في    اعتمد   الوسطى 

المنه األسلوب  االالباحث  استخدم  الوصفي،  جمج  في  والبياالمعلوما  عستبانة  تطبيقا  ت  وتم  نات، 

أن   ة الىستوصلت الدرا  .لمعلمين في محافظة الوسطى من امعلما    (261)على عينة مكونة من  

التربويي   مارسةم التربوي    ن المشرفين  أنماط اإلشراف  التعليم األساسي بمحر امد في  لبعض  افظة  س 

جاءا عمان  بسلطنة  عا   لوسطى  بشكل  كبيرة  حسا بدرجة  بمتوسط  اإل  ، (2.43)  يبم  شراف  وجاء 

 (2.48)عالجي بمتوسط  ويليه نمط اإلشراف ال  (2.55)سط  قائي في المرتبة األولى حيث بلغ المتو الو 

)م  حرافوبان ايليه  (  0.398عياري  بمتوسطنمط  باألهداف  معياري    (2.46)غبل  إلشراف  وانحراف 

نمط اإلشراف اإل  (  0.437) )يليه  بمتوسط  معي(2.45لكتروني  ء في  ( كما جا0.387ي )ر ا وانحراف 

بمتالم التطويري  اإلشراف  نمط  الخامسة  )رتبة  معياري   (2.40وسط  نمط  (  0.473)وبانحراف  يليه 

التشاركي بمتوسط    فراإلش يليه نمط ا  (0.444)ي  ف معيار وبانحرا(  2.39)توسط  م وعي بف النإلشراا

االترتيب  وجاء في  (  0.361)  حرافوبان  (2.37) نمط  اإلبد األخير  بلعا إلشراف  المتوسي حيث  ط غ 

ة  ي ذات داللاف التشاركسة وجود فرق في اإلشر كما كشفت نتائج الدرا(  0,573)وبانحراف  (2.34)

لبعض مدرجة  بين    صائيةحا المشرفين  و   مارسة  نظر  أنماط اإلشراف من  الدراسة   اد أفر جهة  عينة 

ة  وفي بقي   التمايزي(  يري، اإلشرافعالجي، اإلشراف التطو ي األنماط )اإلشراف اللنوع فباختالف ا
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  ي من وجهة نظرلبعض أنماط اإلشراف التربو   نويياألنماط ال تختلف درجة ممارسة المشرفين الترب

 الخبرة.ؤهل الدراسي وسنوات  تختلف باختالف المالنة، و العي أفراد 

اسية  األسحلة  مارسة مشرفي المر الى معرفة درجة م  ،(2015)  رةالقد و   دراسة شلدانوسعت        

لتحقيق هذا الهدف  المعاصرة، وسبل تطويرها، و   االتجاهات وي في ضوء  رباف التيب اإلشر لاألس

بتصميم ، وقد قام الباحثان  ئمته لموضوع الدراسةي لمالتحليلفي الصلمنهج الو ان اباحث استخدم ال

المعلوما  ةناتب سالا لجمع  تكو كأداة  من  ت،  وزعت   (26)نت  أربعة  فقرة،  ،    على  هي مجاالت 

اإلملا  فاإلشرا التنوع   اإللكشراف  اإلشراف  التشاركي،    تروني،تأملي،  هذه اإلشراف  وطبقت 

ق  االستبانة عينة  مجتمع    %(5.2)بة  بنس  ة،ومعلما   لمعم  (131)وامها  على  امن  لبالغ  الدراسة 

ة دراسة الكليالة  نتيج  وكانت   طبقية عشوائية.  بطريقةومعلمة، تم اختيارها    ا  لممع  (2496عددهم )

  االتجاهات ء  ي ضو ألساسية األولية ألساليب اإلشراف التربوي فلمرحلة امشرفي ا  ةسر لدرجة مما

النتائج التي    رز أب  ومن،  %(71,76)نسبي    ن وبوز   بيرة،رجة كد ظر المعلمين بالمعاصرة من وجهة ن

األولى، وبوزن نسبي    الذي حصل على المرتبة  لمتنوعثان في مجال اإلشراف احا لبا احصل عليه

 .ةجة كبير ر د بأي %( 71,33)

يس  يح مختصر لنماذج متميزة للتدر وضت  هدفت الىف  (،,2015Marques)  ماركويز  دراسة  أما     

الي تسلل  الصفي علضط  أهوء  االشر ميى  أو  الحوارات  بتسجيالاة  المدعوم  التعاوني  فف    و ي يد ت 

الصفية،  لل در و حصص  نهي  تطبي و اسة  تم  مد عية  على  اإلنجليزية قها  اللغة  ثانية    رسي    ي فكلغة 

ه أدا ة و اف التعاوني( كان طريقة فعالذه الطريقة التعاونية )االشر أوضحت النتائج أن هل ، كما  البرازي

ين  حيث كان  بر تد الملمعلمين  المنهج التعليمي وا  تواجه المدرسين ضمن   يل الت لمشاكديد احفعالة لت

التر    مشاهدة بإمكانهم   والتبوي من خالل تسجيالت  سلوكهم وأدائهم  أداة  أيضا أصب  يالفيديو  حت 

لألداء.  أعمق  تحليل  ومنها  ذاتي،  ال  التعاونياالشراف    تقييم  المتدربين  للتدر المدرسين  س يمقبولين 
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 بر لمشاكل تعلم اللغة، ك أم  وفهى تحليل  النظام هم قادرين علتقبل(، من خالل هذا  سي الممدرس  )أو

ين قبل البدء رسى المد عها علزي و تتم    استبانة  من أدوات البحث كانض  من   ريس محليا وعالميا.والتد 

ورس ك فيديو، إعطاء  بالا  حضور حصة تجريبية وتصويره  مقابلة شخصية مسجلة بالصوت   بالبحث 

دور ا تدر و  مهارات  ية  عن  المالحظ  يس،التدر بية  تدوين  بعد  المسجلة    ىعلات  وجلسة  الفيديوهات 

تسقالن االشراف  جيالت ش  كا  الفيديو  هنا  بمالتعاوني  اعنى  ن  بين  حلمناقشة  فسه  ن  المدرسالة 

التربويات او التصر والمشرف للبحث وراء بعض اإلجراء  الحصة   اخللم د المعة التي قام مها  فات 

 .ةحالاء التربوي المناسب لكل الجر ها ونقدها واختيار ا لوتحلييسية التدر 

دبوس        دراسة  ا(2015)  أما  بالتعرف  اهتمت  فقد  المشر ،  ممارسة  درجة  التربويي فلى    ن ين 

ن، ولتحقيق  وجهة نظر المعلميمدينة نابلس من    ية في مجال اإلشراف التربوي فياإلنسان  العالقات 

ت الامج(  7)فقرة موزعة على  (  49)نة من  دراسة استبانة  مكو   ة م أدا ستخداتم ا  ةاف هذه الدراسأهد 

 بلس. ليم / ناعتلالتربية وا علمي مديريةعلمة من ممعلما  وم (269)نة من نة مكو وتم تطبيقها على عي 

  . ة كانت كبيرةين التربويين العالقات اإلنساني رت النتائج التالية : أن درجة ممارسة المشرفظه  وقد 

في درجة   (α≤.05)  لةداللة احصائية عند مستوى الدال  ذاتج الى وجود فروق  النتائشارت  كما أ

اللة ق ذات د و ر وجود ف  مد غير الجنس وعت اإلنسانية تعزى لمت افين التربويين العالقالمشر   ممارسة

 .(وع المؤهل العلمي، سنوات الخبرةئية نعزى للمتغيرات )المؤهل العلمي، ناحصا

ي  الى ايجاد تحليل كمي وكيف   (HİŞMANOĞLU, 2014) لو  وغان أهيشم  دراسة  وهدفت      

ر  و طا  في التغير و صا   عب دورا  كبيرا  ون اإلشراف التربوي يلحول ك  ات مجموعة من المعلميننا بيل

من خالل    وي،إلشراف التربللغة بخصوص االلغة اإلنجليزية، وتصورات معلمي امي  لمعل  المهني

 ت ري اج  والتي  يرهم المهني، قته بتطو لإلشراف التربوي وعال  ليزيةاإلنجللغة  انظرة معلمي    ءاستقصا

اللغة    ست نجليزية لي)اللغة اإل   لمة،م ومع( معل42دراسة )هذه ال  رك فياش  فجريت في شمال قبرص،
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في    لديهم ، يعملون نجليزية هي األم  معلمين اللغة اإل  (8)ة لهم(، وهم أتراك وقبرص وم بالنسباأل

  ، ة نس  (34)سنة بمعدل  (  45-  23ارهم)  ال قبرص، تراوحت أعممفي ش  امعات الث جثمدارس في  

 وكانت نتائجها:  الذكورن عدد عدد اإلناث كان أعلى م 

على ايجاد حلول   اإلنجليزية، ويشجعهماللغة  ء معلمي  قوة ألدالاير الى نقاط  اإلشراف التربوي يش-

 عليها.ط الضعف والتغلب لنقا

  وي ترباإلشراف الة الواقعية بخصوص  اإلنجليزية والتجرب  ةاللغ  معلميقدات  تبين مع   الواضحالفرق  -

 .الفعال

االتع  (،2013)اني  الدج  دراسة  سعت   بينما      ارف  ممارسة  درجة  التر لى  لسلو و بلمشرفين  ك يين 

وجهة    قته بمستوى فعالية المعلمين منف التربوي التشاركي في محافظة العاصمة عمان وعالاإلشرا

البستخدمانظرهم،   الوصفي  ااحثة  ت  الباطياالرتب لمنهج  لجمع  استبانة  وأعدت  عن    ،ات يان،  أما 

اخت فقد  باعينتها  الطبيرت  العشوائية  بلغت  لطريقة  و)معلما    (171)قية  م  باستخدا   ةممعل  (171 

كي بعد  التشار شرافي  ستبانة فعالية السلوك اإلوك اإلشرافي التشاركي، واتين هما: استبانة السل ناستبا 

المعلمين في المدارس    يةاعل أن مستوى فالى  رت النتائج  شا بعد ذلك أ  وثباتهما.  دقهمامن ص  لتحققا

لسلوك   لتربويين مشرفين الامين وممارسة  ان من وجهة نظر المعلفي محافظة العاصمة عم   ثانويةال

وأي  التشاركياإلشراف   متوسطة،  بدرجة  ايجابيةكان  عالقة  وجود  دال  ضا   احصائذات  بي لة    ن ية 

وأظهرت    المعلمين.  ةليفعاومستوى    وك اإلشراف التشاركيمشرفين الربويين لسللرسة ات ممادرجا

لسلوك ين  تربويين الشرفملرجة ممارسة ات داللة احصائية في د وق ذاحليل عدم وجود فر ئج التنتا 

ة  الخبر   لمتغيرتبعا     إحصائيةما وجدت فروق ذات داللة  تبعا لمتغير الجنس، بين   التشاركي  اإلشراف

لدى    لعلمي،امؤهل  وال ظهر  وجود  كما  داللة  البحثة  ذات  فاعلية    ةيائإحصفروق  مستوى  في 

تغيرات  تبعا  لمالمعلمين    من وجهة نظر  محافظة العاصمة عمان  ي المدارس الثانوية فيلمين فالمع
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ظر  ناركي من وجهة  ج أن سلوك اإلشراف التشت النتائكما أظهر   الجنس والمؤهل العلمي والخبرة.

 متوسطة   ت ن كانمعلميال

الترب  ةرجد   ىإلالتعرف    (،2013)البابطين    وحاول      المشرفين  أل ممارسة  اإلشراف  ويين  ساليب 

نظالتربو  وجهة  من  التطوري  اربويين،  تلا  المشرفينر  ي  بمديومعلمي  الثانوية  الرياض،  لمدارس  نة 

تربويين ألساليب  لفين االمشر ارسة  مي درجة ماسة فالدر   لى درجة اختالف أراء أفراد وكذلك التعرف ع

التطور اإل التربوي  الحر ي تغف م ي باختالشراف  الدراسة )العمل  اات  الخبرةالي،  الدراسي،  في    لمؤهل 

و يالتعليممجال   أقد  (  الدرار فبلغ عدد  من  (268)سة  اد  )هفردا   )  (70م  تربويا ،  ، معلما    (198مشرفا  

ال  وكان أن   : النتائج  أبرز  التربو من  يمي مشرفين  ايأسال  ارسون ين  التربوي  اإلشراف  لتطوري  ب 

الم األ)األسلوب  غير    وب سلباشر،  األسلوب  وج  ر(المباشالتشاركي،  من  متوسطة  نظر  بدرجة  هة 

الدرا الممو المشرفين،  )  سةأفراد  (.الث  دارسعلمي  الرياض  في  داللة و   انوية  ذات  فروق  توجد  ال 

الدر إح أفراد  آراء  بين  فصائية  درجاسة  ممارسةي  االمشر   ة  اي لتربو فين  اإلشراف  ألسلوب  لتربوي  ين 

أفراد الدراسة لة إحصائية بين آراء  ذات دالل العلمي . توجد فروق  هؤ لم ر االف متغيالمباشر باخت

درج المفي  التر ر شة ممارسة  متغ بويين ألفين  باختالف  المباشر  المباشر وغير  يري  سلوب اإلشراف 

الحالي  د ال )العمل  مجال  خبر ال  وراسة  في  لصلتعلي اة  ام(  أصلالح  التربويين  الخبرة  مشرفين  حاب 

 . مي علالتويلة في مجال الط

المشرفة در معرفالى    (،2013)  زيانطة وال دراسة قيهدفت  و       التربويينجة ممارسة  ألساليب   ين 

والمعلمات،لتا  فشراإلا المعلمين  نظر  وجهة  من  غزة  في  صممت   ربوي  المرجو  الهدف  ولتحقيق 

استبانة  الب الواسئ  تناسب تاحثة  عينةد لة  على  وزعت  بلغت   راسة،  طبقية    ا  لمعم  (145)  عشوائية 

الحك المدارس  ديرية غرب غزة وتوص  ومية،ومعلمة من  النتافي  الى  الدراسة  التاليةئلت  جة ر د   ،ج 

ية مقبولة حيث وصلت النسبة الكليب اإلشراف التربوي هي درجة  ين التربويين ألسالة المشرفممارس
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مجال   اءوج  على المرتبة األولى،%(55.91) إلنسانية  العالقات ال  مجا  وحاز   %(52.67)رجة الى  للد 

ى  مستو عند    يا  ئالة إحصروق داتوجد ف  %(.47.05)يرة  في المرتبة األخ  هنيا  لمين مأساليب تنمية المع

الدراسة(α≤.05)داللة  ال تقديرات عينة  كل  بين متوسطات  والفروق  الجنس،  لمتغير  لصالح    هاتعزى 

تقديرات عينة    ات وسطبين مت  (α≤.05الداللة )ستوى  عند م  يا  دالة إحصائق  فرو   توجد   ال.  رو الذك

ت لم الدراسة  العلمعزى  المؤهل  دالة إحصائيو تي،  تغير  ن  بي (α≤.05)الداللة    عند مستوى   ا  جد فروق 

تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير سن اب سنوات وات الخدمة ، والفروق لصالح أصحمتوسطات 

 على ة األمالخد 

اد فحص م  الىفقد هدفت    ،(Alkardem, 2011الكارديم )اما دراسة       لمي راك و فهم معدى 

ل  سلمدار ا التإلالثانوية  الشراف  باإل عليمي  افاضفعال،  فحص  الى  الحالو ل ة  لضع  و  ممارسي  ات 

 ء لمدراامن وجهة نظر    رس الثانوية الحكومية السعوديةالقائم  في المد اجراءات االشراف التعليمي ا 

الت  ت نظر وتفضيى وجهااصة عللة البحث الخئعليمي. ركزت أسلمين ومسؤولي القطاع التمعالو 

لمحاور  ي لمستجا ابين  التعاإل  فراد وممارسات  تطوب،  يمليشراف  الميو رامج  ة  الخاص ين  وظفر 

لتطوي  باإلشراف المرغوبة  والتغييرات  التربوي.التربوي،  االشراف  ممارسات  تصميم استتم    ر    خدام 

االدرالهذه  مسحي    امعلم(    272  )قام بانات  مقابالت وأسئلة است   من خالل  لمعلومات سة. تم جمع 

عاملين    5راء،  دم  10لم،  عم  18مشترك )  (33)  مقابالت معمقة معم القيام بانات، كما تباالست بملء  

وهة با بممارسات مشاالشراف تم تشويههة أن ممارسات  نتائج الدراس  ت في القطاع التعليمي(. كشف 

  هارات شرفين نقص في مالمدى  ن لكا  ،لتحيزات اقض واالرتباك واوالتخويف و التن  باإليذاء  رتبطةم

على   ايؤخذو  لي لملتاافي، وبار ش ص دورهم االو صبخجادين  ايكونو لم  ا أنهم، كماف الضروريةر االش

ت  توقعا  تصف بتضارب فيالى ذلك فان نتائج الدراسة ت  فةباإلضامحمل الجد من قبل المعلمين.  

  اسات يساليجعل تطوير    يذين والوالمشرفالمعلمين    ثقة في دورضغط وقلة    ت دوار والتي سبباأل
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ف  حةواض اإلومكتوبة  مجال  التعليمير شي  الد لعء  بنا  .اف  نتائج  اار ى  تم  ممقتر سة،  ارسات اح 

 :  التعليمي منهاسين االشراف حلت

 مع المعلمين. دة جي قةالي عو وذ ا موضوعيين لمشرفين على أن يكونو ل نلمسؤولي توجيه ا-

ارس،  لى المد عمبني  مي الفي االشراف التعلي  يقياد دور  على أن يكون لهم    يرين مد التشجيع  -

اخرين من  هم من قبل أفراد  شراف علييتم اال  نأ والسماح ب  فار شباإلطوير اهتمامهم  من خالل ت 

 ائمة. ة القالصفياطات شلتعرف على النالصفي من أجل ا ماج بالتعليمند واال الطاقم التعليمي، 

الذين يحصلو وحت  آتقديم مكاف- للمعلمين  على  وافز  اخذ   ة،يز مم  إشرافيه  تقاريرن  رة في المباد   أو 

  لمهم المهني.تسهيل تع

در يب      بينت  لهلبت  سانما  تط  ،(2010)ة  في  ألدوارهم  التربويين  المشرفين  ممارسة    وير درجة 

سط فلسطين، هذا  المحافظات الشمالية لو في    وميةكحس الر المدا  مديروا  اإلدارة المدرسية، كما يراه

الوالذي  لهلبت  دراسة  عنوان   فيها  بيا سعى  ونوع  رتأثين  ى  الجنس،  ، والخبرة  المدرسة،  متغيرات 

جتمع الدراسة  درسية، وتكون مالتربويين في تطوير اإلدارة الم  شرفينالمحول دور    يلمؤهل العلماو 

 مديرا  . (674)ددهم ة الغربية، والبالغ عالضف  افظات في مح دارس الحكوميةن جميع مديري المم

ع  متمجمن    %(38.3)يقارب  أي ما    مديرا    (258ن )مكونت  ية، تعينة عشوائية طبق  اختيارلقد تم  

أهلو الدراسة،   استبانة  الدر   دافتحقيق  بإعداد  الباحث  قام  ا  باالعتماد اسة  اعلى  لنظري ألدب 

  لمحكمين، وتم استخراج بعرضها على لجنة من ااتها  ا وثبصدقه  نوتم التأكد م  والدراسات السابقة،

الفكرونب  ات الثب بلغاخ  حيث  بعد   (.97)ا،  تم  ثم  البيانات  ها  برنامج  تحليل  وقد     SPSSباستخدام 

 ج التالية:  ى النتائدراسة اللاتوصلت 

ارس المد   مديرو  كما يراها  ية،درسربويين في تطوير اإلدارة المهناك دور متوسط للمشرفين الت  أوال:

 ن . الشمالية لوسط فلسطي  لحكومية في المحافظات ا
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اليا  ثان  د   :  ذات  فروق  علىيإحصائاللة  توجد  الداللة    ة  متوسطا  (α≤.05)مستوى  اء ر آت  بين 

ا  المديرين دور  المدرفين  لمش حول  اإلدارة  تطوير  في  لمتالتربويين  تعزى  في  رسية،  الجنس،  غير 

التخطيط،   اإلمجاالت  الفعال،  االتصال   و أ  ،سانيةنوالعالقات  والتقويم  او   اإلداري  المهنية،  لتنمية 

،وتطالتطويو  الجودة  ر  و الشامبيق  الكليالة،  لمجاالت  لدرجة  التر ة  المشرفين  تو ي يبو دور  بينما    د جن، 

حول دور    المديرينآراء    بين متوسطات   (α≤.05)إحصائية عند مستوى الداللة  اللة  ت د فروق ذا

ف المشرفي التربويين  لمتغيردارة  ر اإلتطوي  ين  التنظيم اإلالجن  المدرسية تعزى  داري، س، في مجال 

 الذكور . ولصالح

اللثا  اث ذ ت  :  فروق  إحوجد  داللة  اات  مستوى  على  متوسطاي ب   (α≤.05)لة  اللد صائية  آراء  ن  ت 

مجال جنس، في  إلدارة المدرسية تعزى لمتغير الحول دور المشرفين التربويين في تطوير ا  مديرينلا

ا  نمبي  اإلداري،تنظيم  ط، والالتخطي   نوع المدرسة، في مجالمدرسية، تعزى لمتغير  رة الاإلداطوير  ت

حول    نالمديري  آراءطات  سو بين مت(  α≤.05)  على مستوى الداللةلة إحصائية  وق ذات دالفر   وجد ت

اإلدارة تطوير  في  التربويين  المشرفين  الم  دور  نوع  لمتغير  تعزى  مجال المدرسية،  في    درسة، 

االعال الفعااإلدار   واالتصال  نية،إلنساقات  المهنية،  ي  والتنمية  التطوير، وتطب يم والوالتقو ل  جودة يق 

 ألساسية.رسة المد ولصالح ا ،ن التربويين يفشر ة لمجاالت دور المدرجة الكليلشاملة، والا

  ين دير المء  امتوسطات آر   ين ب  (α≤.05)ية على مستوى الداللة  رابعا : ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

 . ميلل العالمؤهري الخبرة و لمتغي  ة تعزى سي ين في تطوير اإلدارة المدر حول دور المشرفين التربوي

واقع    ،(2007)(هالوزمي )رة  م سأبو    وأشار      الالى  لمدير اإلشراف  الثانوي ي تربوي  في    ةالمدارس 

وية  لمرحلة الثانجميع معلمي المعلمين، تكون مجتمع الدراسة من  نظر اجهات  ليل من و خلمحافظة ا

مة، أما عينة   ومعلمعلما    (1269)والبالغ عددهم    (2005-2006)سي  ايل للعام الدر في محافظة الخل

)فكاناسة  الدر  معلما   228ت  ت(  الطاخ م  ومعلمة،  بالطريقة  و تيارها  العشوائية،  أهداف  تلبقية  حقيق 
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قالا البدراسة  من    احثون م  تكونت  استبانة  عل  (45)ببناء  موزعة  افقرة،  مجاالت:  ستة  لتخطيط،  ى 

واوالمنها المدرسي،  الج  الصفي والت  لمهنينمو  والزيارة  والدريب،  والتقة ي اإلنسان  عالقات ة،  م  وت  ويم،، 

من صدق   و التحقق  بالطاالستبانة  التربثباتها  المنة  ويرق  ن  بة.س اواإلحصائية  الدراا توجاءت  ة  س ئج 

ي محافظة حلة الثانوية فت نظر معلمي المر للمديرين من وجها: واقع الممارسات اإلشرافية  كالتالي

كانيالخل بدر ل  مر ت  أظهر   تفعة.جة  أالنت  ت كما  دالل  ن ائج  ذات  فروق  وجود  احعدم  عند صائية  ة 

ى  ن تعز مديريرافية للشلممارسات اإلا  ينة الدراسة لواقعبين تقديرات أفراد ع(  α≤.05اللة )مستوى الد 

المعلم، جنس  العلم  وتخصصه،  لمتغيرات  أظومؤهله  حين  في  في،  وجود  النتائج  دالة هرت  روق 

سات اإلشرافية  ممار ع الراد عينة الدراسة لواقأفديرات  بين تق(  α≤.05ة )داللوى الد مستيا عنئ إحصا

تعز ل متغير لمديرين  الى  المديريةى  جن  ي  مديرية  وس  ب و ولصالح  الخبر و نالخليل،  ولصات  الح  ة 

 . سنة (15عن )  لمعلمين اللين تزيد سنوات خبرتهما

ن  نه يمك ات سابقة للدراسة، فإكدراسترحة  المق  ة ربية واألجنبياستعراض الدراسات الع  من خالل

 سات كاآلتي:  لدراذه استخالص التعقيب على ها

 :األهداف -1

اسة ممارسة  لى در دفت اوأخرى ه  ف افايات اإلشر ك  معرفة درجة امتالكفت بعض الدراسات الى  د ه

المعا اإلشراف  )  صر،كفايات   (، 2017  ة،نالطراو )  (،2018  )العتيبي،و  (2020صافي،  فدراسة 

 لى معرفة درجةعا  عمعت مدراسات في الهدف وأجال  ههذ فقت  ( ات2016)الطعجان،  (،2017،ارسيد )

 (، 2020راحشه،(،)ح 2020اج،  لحا)،  (2015ة،  أما )شلدان، القدر   ،رف التربوي ءة لدى المشتوفر الكفا

وعليمات، وحتاملة،   ، كشك    )الغريب،  ،(2017)الخشالن،    (،2017طيب،  الخ(،)2019  )أبو 

،)الباب   (،2015  )الدجاني،  (،2015س،بو )د   (،2016  )الكلباني،  (،2016  ح،ويللصاو   (، 2013طين 

درجة  2010  )لهلبت،  (،2013)قيطة، في  الدراسات  هذه  بحثت  فقد  المش(  التربو ر ممارسة  يين  فين 
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راف تطوري عملية التعليمية التعلمية من اشألساليب اإلشراف التربوي المعاصر ودوره في تطوير ال

فعااشرا  ىال وتف  وسبل،  تعاوني  أو  تطوي شاركي،  الدراسة ولكن    ،هار ل    درجة   ينب  عت جم  هذه 

  .ةاصر في عصر المعرفممارسة لكفايات اإلشراف المعودرجة ال االمتالك

 : نةيالع -2

الفو نت      السابقة من حيث  الدراسات  المستخدمة في  العينات  المستهدفةعت    وطبيعتها وحجمها،   ئة 

ا هذه  )ر د ع  م  سة درالتشابهت  السعدية  ودراس2015اسة  لهلبت (  عي والتي    (2010)  ة  من    ناتها  كانت 

انا، اسة ارمودر   (،2017ونة ،دراسة )الطرا، واختلفت مع  ن مقيمون المدراس، واللذين هم مشرفو   يري  د م

)ما السويدان،( mandek  ,Armana,  2016ندك  ،2015  و)  الحاج،2012مر،عمو سمرة    و)أب(   (  ) 

حر   (،2020 على  (2020  ،حشةا)  ركزت  ،  والتي  ت ح  فيالمعلم  الدرااولت  نين  مشرف  السات  بعض 

ع  تربوي ال يقع  في والذي  والمتابعة  والعالج  واإلصالح  التطوير  عملية  عاتقة  ال  لى  عليمية  تالعملية 

مثل:الت )صافي،  علمية  العتيبي،  (،2020دراسة  أرسيد 2018  )   ،)  (2017, Arsyed،)    الطعجان(

،2016)  . 

 : اةداأل ث.من حي3

أدوات للدراسة، فدراسة صافي   لسابقة من حيث الدراسات اعظم  ممع  ية  حالراسة الد لتشابهت ا      

،2020  ،)(  ، ،  )(،  2018العتيبي  السوال2016الطعجان   ( والقطيش  م(،  الرويلي  )    (،2015،ه 

(،  2012، ومعمر سمره، أبو ) (، 2015السعدية ،) (، 2015ن ،شاهي)  (،2015)السويدان ، (،2015،

هذه وقد اختلفت  تها،  ها وثبامن صدق  حققالت بعد    االستبانة  امستخد تم ا(،  2011  ،  2020الحاج ،  )

)    (،2017  الطراونه،  )اسةتان مثل در نلباحث استبا ض الدراسات التي استخدم فيها ابعالدراسة مع  

در وجمع  (،2016  الكومي،  )(،  2017  ،قططي أرسيد  سات  دراسة  ،  (Arsyed,2017)ة  وامتازت 

استخدم   ،(2019)لكن جوردين    للحصص الصفية،  وبتسجيالت فيدي   (,2015Marques)ماركويز  
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ا جانب  الى  األدبية  والتوصيات،  ألالملخصات  البوانففكار  ووسلي،  احثون  رد  جونسون، 

 لة.( بدراسة الحاJohonson& Wesley &Yerrick, 2016يك)ير و 

 ت السابقة. ا الدراساي خلصت بهلتا . من حيث النتائج4

لنظري للدراسة الحالية، وتحديد  ات السابقة في بناء اإلطار اسوقد استفادت الباحثة  من الدرا     

هنا،    ن وم  .الحقةلالدراسات ا  ياسب مع التطور فبما يتنميتها،  وأه  لة وتحديد أهدافهاكصياغة المش

الدر الترى   أن  بموضااسات  باحثة  لها عالقة  الدراسة  لتي  االحالية ال  وع  بموضوعها  تصاال   تتصل 

إل دفعها  مما  به   ىمباشرا ،  الدراسة  هذه  إجراء  إلىضرورة  التعرف  المشرفين   دف  امتالك  درجة 

المعرفة،   جتمعائص مصة، في ضوء خيممارسات اإلشرافتها بالة وعالقرافييين للكفايات اإلشو الترب

  الدراسات   من    أي  م تجمع مالية، إذ لمحافظات الشارس الحكومية في الد ي الموجهة نظر مدير من  

متغيرات   بين  مجتمعة،االسابقة  الحالية  بالجدة وبذل  لدراسة  الدراسة  هذه  موضوع  يتمتع  سوف  ك 

 ي. بل في المجتمع الفلسطين من قصالة، حيث لم تتم دراسته واأل
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 الطريقة واإلجراءات

ومجالف  اهذ   يتضمن      الدراسة  منهج  من  كل  أدواتصل  بناء  وكيفية  وعينتها،    الدراسة   تمعها 

خدمت ستاالتي  ائية  اإلحص  الجةسة والمعيتضمن إجراءات الدراا و كم  ، امن صدقها وثباتهوالتحقق  

 وتحليلها. ة سالدراتائج ي استخالص ن ف

 سة لدراية امنهج  1.3

المنه      وهو  التحليلي،  الوصفي  المنهج  وتل  جاستخدم  المعلومات  بجمع  يهتم  خيصها  الذي 

المرتب المدروسة  والحقائق  أطوتصنيفها،  الناس  من  عينة  بسلوك  من يته وضع   وة  عدد  أو  م، 

  ظواهر، أو القضايا، ال  خر مننوع آرية، أو أي  ومة فكنظم، أو  حداث من األ   لسلةاء، أو ساألشـي

بؤ  م طبيعتها للتن وتفسيرها، وتقيي   لغرض تحليلها،  كالت التي يرغب الباحث فـي دراستها،المشأو  

 (. 2013ي، بي وغر ز )حريفيها بها وضبطها، أو التحكم 

ة  لمعرفة درج  ، وذلكهافأهدا  تحقيقاسة و ر الد   ه ألغراض لمنهج نظرا  لمالئمت ا اهذ   مد وقد استخ     

نظر    من وجهةشرافية  اإل  بالممارسات   وعالقتها  التربويين  رفينالمشيات اإلشرافية لدى  فاكفر التوا

 مالية في فلسطين. ي مدارس المحافظات الشمدير 

 مجتمع الدراسة    2.3

طين،  ن فلسلية ماالشممحافظات  المدارس الحكومية في اليري  تكون مجتمع الدراسة من مد      

إحعددهم  البالغ  و  ال   ت صائياحسب  للتخطيط في وزارة  ارة  اإلد تخطيط واإلحصاء في  قسم  العامة 

للعام  الترب والتعليم  ومديرة،1862)  2020/2021ية  مديرا    )  ( مجتمع  1.3الجدول  توزيع  يوضح   )

 ب المديرية ونوع المدرسة. سالدراسة ح
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  ةمديري حسب المالية ظات الشفالمحاة في حكوميلرس اري المدا( توزيع مدي1.3الجدول )
 2020/2021لمدرسة للعام وجنس ا

 مجموع مختلطة اناث ذكور المديرية 
 157 30 60 67 جنين

جنوب  
 83 29 27 27 نابلس 

 181 36 71 74 نابلس 

 74 19 29 26 سلفيت 

 140 33 54 53 طولكرم

 81 24 26 31 قلقيلية

رام هللا  
 200 66 67 67 ةوالبير 

ي  احضو 
 74 17 25 32 سلقدا

 51 9 19 23 لقدسا

ت  بي
 132 46 40 46 لحم 

 90 44 23 23 ا يط

 22 8 7 7 أريحا

شمال 
 106 19 41 46 الخليل 

 156 7 80 69 الخليل 

جنوب  
 176 67 47 62 ل الخلي

 93 10 41 42 قباطية 

 46 10 20 16 طوباس 

 1862 474 677 711 وعالمجم

 2020/2021ام تربية والتعليم للعزارة الو ط في للتخطيلعامة  دارة اي اإلف اءحصط واإليلتخطم ا ر: قسالمصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

   عينة الدراسة 3.3

  يث ح الشمالية بمدارس الحكومية في المحافظات  المديري  من  (  319سة من )نة الدرايتكونت ع     

، لقدسحي اواوض والبيرة    هللاام  ر ،  م  وبيت لح،  جنوب الخليل يريات )مد   على   ائيا  و عشوقع االختيار  

حجماحتسا  وتم(،  وطولكرم  ي ف  والموضحة  ،(ماسون   روبيرت )  معادلة  امخد ستبا  الدراسة  نةي ع  ب 

  امج ن بر  استخدم وقد  لية،االحتما العينة اختيار في ةصائياإلح والخطوات   لألساليب  وفقا ،(1.3) الشكل

((EXCEL سةالدرا عينة أفراد  د عد  ب احتسا في.  

 ينةعال لتحديد عدد أفرادن ماسوبيرت و لة ر دمعا (1.3) الشكل

 1862مقابلة =لية اللخا  في N معم المجتادخل حج 

       

       

0.05 1.96 0.02551 0.000650771   

      

 n =319 نةي حجم الع يكون  ا  إذ 

     تحديد حجم العينةلمعادلة روبيرت ماسون 
  
  
  
  

N حجم المجتمع   
    

S 
على معدل  1.96 أي قسمة . 95 لةبلة لمستوى الدالالمقا  ةياريالمع ةلدرجقسمة ا 

 0.05أ الخط

P 0.50 نسبة توافر الخاصية وهي 
   

Q 0.50 بة المتبقية للخاصية وهينسلا     

 
 

  وذلك   ،ماليةت الشة في المحافظا كوميمدارس الحال  مديرة منو مديرا   (  319)  العينة  أفراد   عدد   غلب     

 ةة الدراسأدا   وزعت   وقد   ة،راسالد   مجتمع  حجم  من  %(17)  بنسبة  أي  ،(سون ام  تبر رو )  ةلمعاد   حسب 
جدول لكما يوضحه ا،  يةزعت بطريقة عشوائ المديرية، وو   ةمعتمدا  طبق  بشكل طبقي  العينة  أفراد   على

(2.3) . 
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حسب  ماليةت الشة في المحافظاكومي مدارس الحالنة مديري ي( توزيع ع2.3الجدول )
 2020/2021 مللعا مدرسةنس الجية و المدير 

 مجموع تلطةخم اناث ذكور ة يريالمد
 78 30 21 27 لالخليوب نج

 58 20 18 20 بيت لحم

 89 29 30 30 والبيرة  رام هللا

 33 8 11 14 لقدس ضواحي ا

 62 15 24 23 مطولكر 

 319 102 104 113 المجموع

 احثالب  المصدر:

  استبانة (  319)  ستردت ا  نهبأ   علما    تقلة،المس  رات متغيلا  حسب   ةراسالد   لعينة   وصف  تييأ  وفيما     
 . حصائياإل  للتحليل صالحة

   المتغيرات الديمغرافية:: أوالً 

 المتغيرات الديمغرافية  بدراسة حسينة ال عتوزيع  (:3.3) لجدو

 ة % ئوية المالنسب التكرار مستوى لا   فيةالمتغيرات الديمغرا

 الجنس 
 %47 150 ذكر

 53% 169 أنثى

 

 المؤهل العلمي

 68% 216 بكالوريوس 

 32% 103 ماجستير فأعلى

 التخصص 
 64% 203 صات إنسانيةتخص

 36% 116 تخصصات علمية 

 داريةرة اإلبالخعدد سنوات 

 9% 30 سنوات   5من  ل أق

 13% 41 سنوات 10أقل من  -5من 

 78% 248 أكثر سنوات ف  10

 رية يالمد

 24% 78 للخلياوب نج

 18% 58 لحمبيت 

 28% 88 بيرة  والرام هللا

 10% 33 ضواحي القدس 

 19% 62 كرمطول
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 ( الجدول  أ3.3يتبين من خالل  الحكومية في    مدارسالي  من مدير   لدراسةاعينة  %( من  53)  ن( 

لديهم  منهم    %(64)  وس،الوريكالب  لون درجةمنهم يحم%(  68)  ،ناث إلن ام  هم  المحافظات الشمالية

إنسان تخص أكثر%(  78)  ية،صات  لديه  منهم    %(28)  ،ريةالخبرة اإلداسنوات في    ( 10)  من  منهم 

 ضواحي القدس.ة يريمد  %(10)و  ،يللجنوب الخمديرية  %(24) يتبع مديرية رام هللا والبيرة و

 

 الدراسة  واتأد  4.3

التربو ع  عالاالطعد  ب  ةسدراال  وات أد طورت    الدراسة،  أهداف  حقيقتل      األدب  من  كلي  لى  ل 

 . ت اإلشرافيةا رساإلشرافية والممالكفايات ا

   شرافيةايات اإلكفالأداة  1.4.3

الترب        األدوات على    شرافيةات اإل الكفاي  أداة  ير  و اعتمد في تط ي،  و بعد االطالع على األدب 

بنا سة  راود   (،2016عجان )الطراسة  ود   (،6120)  انيكلبال  ودراسة  (،2019يل)لبدراسة    ءالواردة في 

( األدبيات    ،(2013الدجاني  بالموضوع،  لاوبعض  تطوي مرتبطة  تم  وتقني حيث  مع  ره  يتالءم  بما  نه 

سطينية، وصيغت جميع الفقرات لهذا فلال  البيئة  ءم معالبما يتاألداة    ت ، وطور أهداف وعينة الدراسة

  ايات الك الكفدرجة امتلقياس    اسيالخم  (Likert)اس  دم مقياإليجابي، وقد استخ هاباالتج  األداة  

لد اإلشرا المشرفين فية  الفقرات    ،لتربويينا  ى  الموتم تصحيح  التالي:لهذا  النحو  بدرجة  )  قياس على 

جدا   بدرجة    (5)  كبيرة  ب  (4)بيرة  كنقاط،  متو نقاط،  قليلة  (  3)  سطةدرجة  بدرجة  طة، نق(  2)نقاط، 

   فقرة.( 33) األداة ا هذ  فقرات د غ عد لقد با  نقطة واحدة(، و قليلة جد  ةبدرج

 مجاالت   خمس على  ن التربويينالمشرفي  اإلشرافية لدى  الكفايات متالك  ا  درجة أداة  فقرات   وتوزعت      

 اآلتي:  النحو على
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 ( فقرات 7)ويضم  التربوي لمشرف لكفايات شخصية  .1

 ات ( فقر 6ويضم ) ي كفايات معرفية للمشرف التربو  .2

 رات فق( 7) ويضم لكفايات اإلداريةا .3

 ( فقرات 7م )يضو  ايات القياديةكفلا .4

 ( فقرات 6م )ض يو  مو المهنيكفايات الن .5

   شرافيةاإلالممارسات  أداة 2.4.3

التربو بعد         األدب  على  تطي،  االطالع  في  مقيو اعتمد  اإلشرافيةالممااس  ير  على  رسات   ،

بيات المرتبطة  بعض األد و   ،(0192)  يلبلودراسة    ،(6012)  طعجانلااء دراسة  المقاييس الواردة في بن

مقياس بما يتالءم  ، وطور الاسةأهداف وعينة الدر  الءم معتبما ي  م تطويره وتقنينه بالموضوع، حيث ت 

اإليجابي، وقد استخدم مقياس   االتجاهلمقياس بلهذا ا  الفلسطينية، وصيغت جميع الفقرات   البيئة  مع

(Likert )    لقياس اإلوى  مستالخماسي  تصحيح    ،التربويين   المشرفينى  لد   يةشراف الممارسات  وتم 

ة  اط، بدرجنق  (4)بدرجة كبيرة    نقاط،(  5)  ا  بدرجة كبيرة جد )  و التالي:لهذا المقياس على النح  الفقرات 

هذا   ت ة قليلة جدا  نقطة واحدة(، وقد بلغ عدد فقراطة، بدرجنق(  2)  نقاط، بدرجة قليلة(  3)  متوسطة

  فقرة.( 29المقياس )

 النحو على  الت مجا  أربع على  التربويينلدى المشرفين    فيةارسات اإلشراالمم ياسمق قرات  ف زعت وتو      

 اآلتي: 

 ات ( فقر 7) أداء المعلمين ويضم كيز على جودةالتر  .1

 ات قر ( ف6) مويض االهتمام بالعمل الجماعي .2

 ( فقرات 8ويضم ) يادة التربوية الفعالةالق .3

 ( فقرات 8ويضم ) ن المستمر والتميزي التحس .4
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 تبانة( ألداة )االسل المسبق  ارالختبا 5.3

خطواخضعت        لعدة  الدراسة  ولمجموعة  أداة  تطويرها  أثناء  االختبارات  اعتمادها  من  قبل  ت 

 :اسة منهاللدر 

 فية( ستكشاالالدراسة االستطالعية )ا 1.5.3

  ية تطالعنة استطبيقها على عي  بصورتها األولية تم  (االستبانةاألداة )بعد االنتهاء من صياغة       

م )مكونة  من  15ن  الحكو ال  يري مد (  الشمامدارس  المحافظات  في  الباحثة مية  قامت  بحيث  لية، 

ها  انة وجعلاالستب  خارج العينة، وذلك من أجل تطوير لدراسة و لمشتركين من مجتمع اوزيعها على ابت

ن ع الكشفنة، و لفقرات االستبا  مدى فهم المبحوثين ىتحقق أكبر قدر من الدقة، وبهدف التعرف عل

  الحصول على معلومات متعلقة فحص إمكانية تطبيقها، و إجراء الدراسة، و   كل تظهر خاللأي مشا

األداة  صدق  وثباتها،    بصدق  بابناء.  الوعلى  فقد  أما  االستطالعية  العينة  لدى  األداة  لثبات  لنسبة 

، وهذا (70.)  أكبر من  مجاالت على انهونباخ ألفا للدرجة الكلية وللمعامل كر قيمة    لاتضح من خال

اة مرة  ال تم استخدام نفس األد نفس النتائج في ح  ة الحصول علىي إمكانيأ  راسة،ة الد يؤكد ثبات أدا 

 أخرى. 

 بطريقتين:  اة الباحثة بفحص صدق األد  قامت  :اةاألد صدق  2.5.3

المحكمين: -1 أد   صدق  ملدراا  اة عرضت  على  عددهم  سة  بلغ  المحكمين  من  من    (11)جموعة 

آرائهم حول   وذلك لمعرفة  لحق )ث(.م  اعية،الجتمين في العلوم التربوية والنفسية واصالمتخص

وق  اة األد   فقرات  وضوحها  الدر ومدى  أهداف  قياس  على  هذا درتها  معرفة  باإل  اسة.  إلى  ضافة 

ومالئمته صياغتها  سالمة  ناحية  من  الفقرات  الذي  للغ  ا صحة  وقد رض  أجله،  من  وضعت 
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ون على  كمالمح   واتفقخرى، وأضيفت فقرات لم تكن موجودة،  أقرات، وحذفت  عدلت بعض الف

 في فقرات األداة. ( مما جاء85%)

 لداخلي:الصدق بطريقة البناء ا -2

بللتحقق             قيم معامالت  ناء  من صدق  الستخراج  بيرسون  ارتباط  استخدم معامل  المقاييس، 

إليه، وقور   الفقرات   تباطر ا تنتمي  الذي  بالمعيار  بالمجال  الفقرة حسب ما جاء فيانت  لقبول   لمعتمد 

)ون يا وججارس وتعتبGarcia & Gonzalez, 2006زالس  االرتباط  (،  قيمة معامل  كانت  ر  إذا  ضعيفة 

ذا ية إو (، وتعتبر ق.70  أقل من أو يساوي   -.  30متوسطة إذا تراوحت بين )تبر  (، وتع .  30أقل من )

 . (.70عن )زادت 

شرافية  ايات اإلكفك الامتال  ل فقرة والدرجة الكلية لمقياس درجةكت االرتباط لمعامال (4.3الجدول )
 لمشرفين التربويين لدى ا

 رتباطمعامل اال  رقم الفقرة  تباطمعامل االر  رقم الفقرة 

1 .72** 18 .74** 

2 .80** 19 .73** 

3 .72** 20 .89** 

4 .80** 21 .80** 

5 .83** 22 .78** 

6 .79** 23 .79** 

7 .73** 24 .79** 

8 .78** 25 .70** 

9 .71** 26 .82** 

10 .76** 27 .80** 

11 .77** 28 .73** 

12 .79** 29 .87** 

13 .76** 30 .86** 

14 .84** 31 .85** 

15 .77** 32 .80** 

16 .82** 33 .78** 

17 .80**   
        

متي      الجدولضح  للفقر 3.4)  ن  االرتباط  معامل  أن  ل(  التابعة  الكفايات  درجة    قياسمات  امتالك 

االفراد للعمل بروح طاقات    "يستثمر  (25)  رة( للفق70.ما بين )تراوح    بويينفين التر شر ى المية لد اإلشراف
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الرتباط  معامل ا ح أن ضيت و قرارات في المواقف التعليمية المتباينة"،  "يتخذ ( 20) فقرة( لل89.، و)"الفريق

 (.01.)  اللةى الد يع الفقرات دالة إحصائيا  عند مستو موأن ج ةس قويلجميع فقرات هذا المقيا

دى  شرافية لالممارسات اإلكلية لمقياس اط لكل فقرة والدرجة المعامالت االرتب ينيب (5.3دول )الج
 لمشرفين التربويين ا

 رتباطاال  لمعام رقم الفقرة  معامل االرتباط رقم الفقرة 

1 .74** 16 .71** 

2 .73** 17 .78** 

3 .77** 18 .80** 

4 .78** 19 .83** 

5 .73** 20 .83** 

6 .77** 21 .81** 

7 .84** 22 .80** 

8 .81** 23 .83** 

9 .79** 24 .83** 

10 .90** 25 .78** 

11 .70** 26 .76** 

12 .80** 27 .86** 

13 .74** 28 .85** 

14 .82** 29 .85** 

15 .82**   
 

فية لدى  ت اإلشراسا لممار ا  ياسعامل االرتباط للفقرات التابعة لمق م( أن  5. 3)  وليتضح من الجد      

( 10)  ( للفقرة90.، و) "اءةدية البنيتقبل اآلراء النق"  (16)  ة ( للفقر 71.اوح ما بين )تر   رفين التربويينالمش

المجموعا" أسلوب  توظيف  على  المعلمين  ا  عند   ت يحث  االرتباو لطلبة"،  تعليم  معامل  أن  ط  يتضح 

 (.01.)  ستوى الداللةا  عند مئيإحصا دالة هذا المقياس قوي وأن جميع الفقرات  ت لجميع فقرا

 

 : األداة اسمقي ثبات

نتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة ثانية  س الل على نفثبات األداة إمكانية الحصو يقصد ب     

ب مجاالت الدراسة سألفا وذلك ح  تم حساب معامل الثبات كرونباخ   ة اس األدا مقي  ت وللتحقق من ثبا

ل الكلية  من    ات الفقر جميع  والدرجة  الكفالكل  اإلشرافية  مقياسي  اإلوا,يات    كما   شرافيةلممارسات 

 : (7.3)، (6.3) ينيوضحه الجدول
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سب حلمقياس امتالك الكفايات اإلشرافية معامل ثبات كرونباخ ألفا  (6.3)ل رقم جدو
 جاالت والدرجة الكليةلما

 مجال ال الرقم 
 عدد 

 نود بال

معامل كرونباخ ألفا 
(α) 

 ة الدالل

 **00. 89. 7 مشرف التربوي شخصية للت كفايا 1

 **00. 87. 6 تربوي فايات معرفية للمشرف الك 2

 **00. 92. 7 داريةايات اإلالكف 3

 **00. 89. 7 الكفايات القيادية 4

 **00. 90. 6 هني مكفايات النمو ال 5

 **00. 97. 33 الكليةالدرجة              

     01.)) ** دال إحصائيًا عند مستوى 

الجدول  يتض        من  كر   (6.3)ح  معامل  لفقراأن  الكلي  ألفا  مقياس  ونباخ  الكفايات  امتالك  ت 

المشر   إلشرافيةا التربويينلدى  بين    (97.)بلغ    فين  ما  الثبات  معامل  يات فاك  الجلم  87.))وتراوح 

صائيا   إحدالة  ثبات  وجميع قيم معامل ال  فايات اإلداريةكاللمجال    (92.و )  معرفية للمشرف التربوي 

 .  فقرات المقياسمون ضوح الفقرات والفهم لمض(، وهو ما يؤكد و 01.ند مستوى )ع

لمقياس الممارسات اإلشرافية لدى المشرفيين ات كرونباخ ألفا معامل ثب (7.3)رقم جدول 
  ينربويتال

 المجال  الرقم 
 عدد 
 البنود 

امل كرونباخ  مع
 ( αلفا )أ

 الداللة 

 **00. 91. 7 لمينمعاء الدة أدالتركيز على جو  1

 **00. 92. 6 لجماعياالهتمام بالعمل ا 2

 **00. 93. 8 القيادة التربوية الفعالة  3

 **00. 94. 8 حسين المستمر والتميزالت 4

 **00. 98. 29 الدرجة الكلية            

     01.)توى )** دال إحصائيًا عند مس

الكلأ  ونباخمل كر أن معا  (7.3يتضح من الجدول )        رافية اإلشالممارسات  اس  ي لفقرات مقيلفا 

لمجال التركيز على جودة   91.))  بات ما بينعامل الث( وتراوح م98.ربويين بلغ )لدى المشرفين الت
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إحصائيا     ةل الثبات دالوجميع قيم معام  المستمر والتميزن  تحسيلالمجال    (94.أداء المعلمين و )

 . فقرات المقياس الفهم لمضمون لفقرات و ا وضوح يؤكد   (، وهو ما01.عند مستوى )

 متغيرات الدراسة  6.3

  :لمعالجة(المستقلة )ا المتغيرات -أوالً 

 الجنس  •

 ماجستير فأعلى(. وس، يالمؤهل العلمي: وله مستويان )بكالور  •

 (علمية، ةإنساني ) نمستويا  : ولهالتخصص  •

ات سنو   10وات،  سن  10  نأقل م  -5من  سنوات،    5  أقل من: )ةاإلداريالخبرة  سنوات  عدد   •

 أكثر(.ف

، حي القدسضوايرة،   والب، بيت لحم، رام هللا لجنوب الخليمستويات )  مسخالمديرية: وله   •

 (.طولكرم

 (: نتاجال) ةالمتغيرات التابع -ثانياً 

 التربويين. فية لدى المشرفينالكفايات اإلشرادرجة  •

 التربويين.  ى المشرفينلد افية ممارسات االشر ال •

 ةذ الدراسيتنف اتإجراء 7.3

 : طوات اآلتية ُنفذت الدراسة وفق الخ       

لدراسات السابقة والنشرات التي تتعلق بموضوع  مراجعة ال  لبيانات الثانوية من خالجمعت ا.  1

 ة.سالدرا

العية على  الستطدراسة اها، بتنفيذ الكد من صدقة أداة الدراسة، والتأبعد االنتهاء من مراجع.  2

 ،من مجتمع الدراسة  في المحافظات الشمالية  لحكوميةلمدارس ا ا  ي ر يمد ( من  15نة من )عي 
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والتأوغي بالعينة  مشمولة  انتماكد  ر  على  من  عرضها  تم  كما  المعدة،  للمجاالت  الفقرات  ء 

 .واالجتماعيةالتربوية في العلوم  المتخصصين من (11)المحكمين عددهم  ة منعمجمو 

مالحظات ينة االستطالعية، و اء  على العديلها بنبعد تع  أُعدت أداة الدراسة بالصورة النهائية  .3

 المحكمين. 

سبب األوضاع الصحية  لتوزيع أداة الدراسة على العينة، وب  والتعليم  ربية تخذت موافقة وزارة الأ  .4

سة، ووزع الرابط على  اات أداة الدر ل فقر لكترونية تمثستبانة اا  ممت سطين، صها فلالتي تمر ب

 . مديري عينة الدراسة

المرحلوف.  5 التالية  ي  ا  ستردت اة  واالستبانات  )ماعت  اللكترونية  جميعها  319دت  استبانة   )

 . تحليلقابلة لل صالحة 

(، حتى  SPSS25)( إلى ملف  Excel sheetحول من )  بحيث   عولج الملف المستلم إلكترونيا  .  6

 أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها.  عنل واإلجابة جاهزا  للتحلييكون 

البيانتماد علباالع.  7 برنامجى  وباستخدام  التي جمعت  ت لإلجابة  نالبيا احللت  (  SPSS25)  ات 

 .تهاة وفرضياعن أسئلة الدراس

 .صيات التو  وقشت النتائج وفسرت وصوال  إلىن. 8

 اإلحصائية  معالجات ال 8.3

البرنا      )استخدم  التحليالت الذي م(  SPSS25مج اإلحصائي  استخدمت مجموعة من   ن خالله 

 : اآلتية  حصائيةاإل

للم .1 المئوية  والنسب  الديمغراالتكرارات  واالنحوا ية،  فتغيرات  الحسابية،  رافات لمتوسطات 

 كل فقرة من فقرات األداة.معيارية لال
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اخاستخ .2 تحليلدم  المعنالختبا  (One Way ANOVA)ألحادي  التباين  ا  تبار  الفروق  وية  ر 

 .  مثل سنوات الخبرة نمستويي نعتزيد    للمتغيرات المستقلة التيسطات الحسابية، بين المتو 

 الختبار الفروق   Independent Sample T-Test) )  ينتل )ت( لعينتين مستقختبار  استخدم ا .3

 . نسلج ثل متغير امبية المعنوية بين المتوسطات الحسا

اختاست .4 داللة  للمقارن  LSD))اختبار    إحصائي  دال فرق  قلأ بارخدم  لمعرفة  البعدية  ات 

 . ستوييني تزيد مستويات متغيراتها عن متقلة التسات المالفروق للمتغير 

ا .5 معامل  ا  Person Correlation)  بيرسون ) ط  باتر استخدم  داللة  الفقرات لمعرفة  بين  لعالقة 

 . له تابعةوالمجال ال

 جيبين. اسة لدى المسترات الدر معرفة مدى وضوح فقلفا لونباخ أمعامل كر م استخد  .6
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 

 لمتعلقة بأسئلة الدراسة لنتائج اا 1.4

 نتائج السؤال األول  1.1.4

 ني ئج السؤال الثاتان 2.1.4

 يات الدراسة لنتائج المتعلقة بفرضا 2.4

 ولىية اال نتائج الفرض 1.2.4

 ثانية رضية التائج الفن 2.2.4

 لثة الثاضية نتائج الفر  3.2.4

 الرابعة ئج الفرضية نتا 4.2.4

 ة سالخام نتائج الفرضية 5.2.4

 سادسة النتائج الفرضية  6.2.4

 سابعة التائج الفرضية ن 7.2.4

 ة ثامن لاتائج الفرضية ن 8.2.4

 تاسعة لانتائج الفرضية  9.2.4

 ةعاشر لانتائج الفرضية  10.2.4

 عشرةادية حالضية ائج الفر نت 11.2.4
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 ع الفصل الراب

 الدراسةنتائج  

 

  ي أدخلت باستخدام برنامج الرزم كمية التلائية ايتناول هذا الفصل عرضا للبيانات اإلحص      

اال  للدراسات  و (SPSS25)ية  اعتمجاإلحصائية  المتمث   عبرجمعت  ،  الدراسة  بتحليلأداة    "   لة 

المشر  امتالك  ادرجة  لفين  اإللكلتربويين  اوعال  شرافيةفايات  بالممارسات  في  إلشرافيةقتها   ،

المضوء خصائ مديري  نظر  من وجهة  المعرفة،  مجتمع  ف لدارس اص  المحافظات حكومية  ي 

وحسب    الشمالية الدراسة،"،  الديمغرافتغلم ل  تبعا  و  مجاالت  "يةيرات  العلمي،   نس،الج:  المؤهل 

الالتخصص لمديرية،  ا سنوات  عدد  البحث أج.  اإلدارية  خبرة،  أسئ  اب  العن  وفحص لة  دراسة 

 وذلك الستخالص نتائج الدراسة.انبثقت عنها، ات التي الفرضي

   الدراسة ئلةعلقة بأس تئج المالنتا 1.4

 متعلقة بالسؤال األول النتائج ال 1.1.4

ية  لحكومفية من وجهة نظر مديري مدارس اللكفايات اإلشرا  ويينتربين الالمشرفامتالك    جةدر   ام

 ؟ ينفلسط الية في ظات الشماففي المح

السؤالإلجابة        األول،عن  فقرةاستُ   ل  لكل  الحسابية  المتوسطات  مج  خدمت  ك امتال  الفي 

التربويينالمشر  اإلشرا  فين  مد   فيةللكفايات  نظر  وجهة  في  ا  ري يمن  الحكومية  ت فظاالمحالمدارس 

ف في  عند لسطينالشمالية  الكلية  الدرجة  وعلى  أ  .نةالعي  ،  ا  جلومن  اعتمد تفسير  ت لنتائج 

 آلتي: رات كا قدة إحصائيا  والخاصة باالستجابة على الفاآلتية المعتمبية الموزونة المتوسطات الحسا

 .( مستوى منخفض فأدنى 2.33)  -

 .متوسطتوى مس( 3.67 -2.34) -
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 . تفعوى مر فأعلى( مست 3.67) -

الف      بدرجةقوُحسبت  الخاصة  ا  نالتربويي ن  المشرفيك  امتال  رات  و للكفايات    اتالممارسإلشرافية 

قساإلشرافية   طريق  المدى=عن  الفترات    (4=1-5)  مة  عدد  طتم    ،(3)على  الفئاستخراج  ة  ول 

الفئة األولى(1.33) ن  يمكو   ،(1)الى الحد األدنى    (1.33)ضافة  بإ(  ىفأدن  2.33)  ، لذلك نجد أن 

 . خراج باقي الفئات بنفس الطريقةاست

د       المشر توافر  ة  رجولبيان  التربو امتالك  للكفين  اإلشرافية  يين  وجهة فايات  مديري    من  نظر 

 كل ل  كيوضح ذل  ، التالي الذي(1.4الجدول )نعرض    لشمالية،في المحافظات ا  الحكومية  مدارسال

 الت والدرجة الكلية.من المجا

بويين لمشرفين التر امتالك ا لمستوى  ياريةالمع الحسابية واالنحرافاتمتوسطات ل(: ا1.4)جدول 
 شرافيةفايات اإلللك

 

م      خنالحظ  الجدوللبيانات  ا  لالن  في  المامستوى  ن  أ(  1.4)  الواردة  التربويين تالك  مشرفين 

اللكفا نظرن  مإلشرافية  يات  المدا  وجهة  جاءال  يف  ميةالحكو   رسمديري  الشمالية   ت محافظات 

لبيانات الواردة نالحظ من خالل ا. كما  (3.66)غ  وسط الحسابي الذي بلبداللة المت، وذلك  ةمتوسط

  ، فقد حصل مجال فيةاإلشرا  ت ن للكفاياامتالك المشرفين التربويي   مجاالت   يب تر ت  (1.4)  في الجدول

، وبلغ المتوسط الحسابي له الحسابية  لمتوسطات ، على أعلى ا"التربوي ف  خصية للمشر يات شكفا"

"، فقد حصل اإلدارية  الكفايات مجال "  أما  .  وى مرتفعوبمست  ،(55.)معياري  االنحراف ال، و (3.89)

الرقم في 
 االستبانة

 لمجال ا الترتيب
المتوسط 
 الحسابي 

ف  االنحرا
 المعياري 

 ةدرج
 االمتالك   

 مرتفع  55. 3.89 ي كفايات شخصية للمشرف التربو  1 1

 مرتفع  58. 3.74 ف التربوي كفايات معرفية للمشر  3 2

 متوسط  69. 3.38 اريةاإلد الكفايات 5 3

 مرتفع  58. 3.82 ةت القياديالكفايا 2 4

 متوسط  64. 3.45 كفايات النمو المهني  4 5
 متوسط 53. 3.66 الدرجة الكلية                              
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وانحراف معياري   ،(3.38)  وسط حسابيإذ حصل على مت  ؛( حسابيا  متوسطا  )ت  الاعلى أقل المج

  .متوسطوى ومست ،(69.)

رف  احثة بما يعراسة، وهذا هو هدف الدراسات المسحية، أخذت البولتعميم النتائج على مجتمع الد 

م   تقدير  ويعني  النقطي،  إحصاءعلبالتقدير  من  نأخذها  بقيمة  المجتمع  )أبو    مة  سمرة  العينة 

اع2019طي،  والطي وعلى  وعليه،  ال(.  أن  ممثتبار  المتوسط عينة  إن  القول  يمكن  للمجتمع،  لة 

لو  الدراسة  مجتمع  لتقديرات  ا اقعالحسابي  التر امتالك  اإلبويين  لمشرفين  هو   افيةشر للكفايات 

 ( 3.66(ي، أسوب من العينةمتوسط الحسابي المحال

ر  وجهة نظ ين للكفايات اإلشرافية من  ين التربويرفامتالك المش   درجة  جدول يوضحا يلي  وفيم     

 مجاالت الدراسة: ات الشمالية حسب في المحافظ ميةالحكو  المدارسمديري 

   :التربويين كفايات شخصية ينرفش الك المامتمجال  (أ

  نفين التربوييالمشرك تال املمستوى ة يعيار ت الحسابية واالنحرافات المسطاالمتو (: 2.4)جدول 

 كفايات شخصية  

 اتلفقر ا لرقم ا
الوسط 
 الحسابي 

  االنحراف
 اري المعي

 درجة       
 متالك اال    

 مرتفع   64. 4.15 قيادية  بروحيتمتع  1

 مرتفع   65. 3.94 سفلثقة بالنلديه ا 2

 مرتفع   68. 4.03 عمل الجماعي بروح اليتحلى  3

 ع  تفمر  72. 3.96 ونةالمر  يمتلك 4

 تفع  مر  79. 3.82 بديهةال حلى بسرعةيت 5

   فعمرت 71. 3.83 بالموضوعية ميتس 6

 متوسط  72. 3.53 تهارة إدارة الوقيمتلك م  7

 رتفعم 55. 3.89 الكلية الدرجة          
 
 

الواردة  ن      البيانات  خالل  من  الجدولالحظ  اا  أن(  2.4)  في  المشرفين    كفايات   يينلتربو متالك 

ا ، وذلك بداللة  مرتفع  ات الشماليةظحاففي الم  يةالحكوم  ري المدارسوجهة نظر مديمن    خصية ش
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 أن (  2.4)  لو ل البيانات الواردة في الجد كما نالحظ من خال(.   3.89)الذي بلغ    لحسابي لمتوسط اا

بلغ  و   ية،الحساب  وسطات لت على أعلى المتحص  ، "ح قياديةبرو يتمتع  "  التي تتحدث عن (  1)  الفقرة

يمتلك "(  7)  ، أما الفقرةةمرتفعوبدرجة  ،  (64.)ي  يار حراف المع ، واالن(4.15)  لهاوسط الحسابي  المت

  ، (3.53)حسابي  ط  وستإذ حصلت على م  ؛(طا  حسابيا  متوس)ل الفقرات  "، فهي أقدارة الوقت هارة إم

 . متوسطةجة ودر ، (72.)وانحراف معياري 

 

 : ت معرفيةيافاربويين كن التامتالك المشرفي مجال (ب

حسا التربويين  تم  المشرفيين  امتالك  لمستوى  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  ب 

 ( يوضح ذلك.3.4)ة والجدول لمعرفيكفايات الل

  ربويينين التالمشرف تالك املمستوى  ات المعياريةرافنحبية واال المتوسطات الحسا: (4.3)جدول 

 معرفية  ايات كف

 الفقرات الرقم 
الوسط 

 لحسابي ا

االنحراف  
 المعياري 

 ة رجد      
 االمتالك     

 مرتفع   71. 3.74 عن األفكار بوضوح  يعبر 1

 مرتفع   71. 3.78 افيةة وشفبصراح حاوريت 2

 ع  مرتف 77. 3.72 تابيتصال اللفظ ي والكااليجيد  3

 مرتفع   73. 3.83 مةبية السلير ة العستخدام اللغمن ايتمكن  4

 ع  تفر م 80. 3.71 واقف السلبية بفاعليةمع الميتعامل  5

   متوسط 73. 3.64 لديه القدرة في التعبير عن الذات   6

 رتفعم 71. 3.74 ةالكليلدرجة ا          
 
 

م      انالحظ  البيانات  خالل  المشرفيا  أن(  2.4)  الجدول  فيلواردة  ن  التربويينمتالك  يات  كفا  ن 

المدارس  عرفيةم مديري  نظر  وجهة  الشمالي  كوميةالح  من  المحافظات  وذلك   اءج  ةفي  مرتفعا ، 

الذي الحسابي  المتوسط  الو ل الالمن خحظ  كما نال(.   3.74)بلغ    بداللة  الار بيانات    جدول دة في 

 على  حصلت   ،"ليمةربية السة الع خدام اللغمن استتمكن  ي"  عنتتحدث    التي(  4)  الفقرة  نأ(  3.4)

الحسابية،  أعلى ا  المتوسطات  المتوسط  لهاوبلغ  واالنحر (3.83)  لحسابي  ،  (73.)معياري  الف  ا، 
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الفقرةةمرتفعوبدرجة   أما  ال"(  6)   ،  في  القدرة  عن تعبيلديه  أقلالذات   ر  فهي  متوسطا   )لفقرات  ا  "، 

 . رجة متوسطةود ، (73.)اري نحراف معيوا ،(3.64) حسابيمتوسط  إذ حصلت على ؛(يا  حساب 

 :اريةامتالك المشرفين التربويين كفايات إد( مجال ج

حسا التربويين  تم  المشرفيين  امتالك  لمستوى  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  ب 

 ( يوضح ذلك.4.4)والجدول  الداريةاللكفايات 

  المشرفين التربويينمتالك المستوى  المعياريةطات الحسابية واالنحرافات وسمت لا(: 4.4)جدول 

 ية ار ات إدفايك

 الفقرات م الرق 
الوسط 

 بي الحسا

النحراف  ا
 اري المعي

 ة درج      
 االمتالك     

 متوسط  76. 3.50 ية لزيارات الميدانقارير ات ق يوث 1

 رتفع  م 76. 3.74 مية والتعل  يالترب   ورؤى وزارةطط بخ ُيلم 2

 متوسط  88. 3.38  ضع خطط إجرائيةي 3

 متوسط  86. 3.24 فةمختل ويمب ووسائل تقيأسال   يستخدم 4

5 
و ي رؤية  واضحخطط  رسم  العممستقبل ة  لتطوير  لية  ة 

 يةاإلشرافية والتعليم
 متوسط  79. 3.66

6 
لتحسين  خطة    ُيعد المتكاملة  المدرسة  مستوى  بين  عالقة 

 والمجتمع المحلي 
   متوسط 87. 3.08

 متوسط  91. 3.03 ة المتباينةي المواقف التعليمي قرارات ف يتخذ  7
 متوسط 69. 3.38 لكليةا الدرجة          

 
 

من      البيانا   نالحظ  الجدولخالل  في  الواردة  المشرفأن    (4.4)  ت  الامتالك  كفايات  ين  تربويين 

اللة ، وذلك بد متوسطا  ظات الشمالية  افمحل في ا  الحكومية  ة نظر مديري المدارسمن وجه  ةإداري

  أن (  3.4)  ي الجدولات الواردة فل البيانالن خالحظ منكما    (.  3.38)وسط الحسابي الذي بلغ  المت

عن(  2)  الفقرة تتحدث  وزاورؤ بخطط    ُيلم"  التي  واليالترب    رةى  أعلى    ،"مي تعل  ة  على  حصلت 

الحسالمتوس الحسابي له  ابية،طات  المتوسط  المعياري  (3.74)  اوبلغ  درجة وب،  (76.)، واالنحراف 
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توسطا  م)ت  هي أقل الفقرالمتباينة"، فعليمية التف االمواق  ات فيقرار   "يتخذ  (7)  ، أما الفقرةةعمرتف

 . ودرجة متوسطة، (91.)اري وانحراف معي ،(3.03) ابيإذ حصلت على متوسط حس ؛(ا  حسابي

 : اديةقيت اك المشرفين التربويين كفايامتال جال ( مد

حسا واالتم  الحسابي  المتوسط  التر ب  المشرفيين  امتالك  لمستوى  المعياري  بويين  نحراف 

 .( يوضح ذلك5.4)والجدول كفايات القيادة ل

  ينويرفين التربالمش  امتالكلمستوى حرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالن(: 4.5)جدول 

 يادية  ت قكفايا

 الفقرات رقم لا
ط الوس

 الحسابي 

النحراف  ا
 المعياري 

 جة در       
 متالك الا     

 مرتفع  69. 4.36 ون سلوكية يتعامل بها المشرف خطةر ُيطو  1

2 
اي على  للعمل وا  جوال  جاديعمل  المناسبة  التعليمية  لبيئة 

 الجماعي 
 مرتفع   79. 3.71

 مرتفع  70. 3.70 رة ت المعاصرا مع المتغي جابيةتعامل بإيي 3

 سط و مت 77. 3.66 ية والطموح نحو التطويرافعية العالالدلديه  4

 متوسط  77. 3.61 االفراد للعمل بروح الفريقاقات ط يستثمر 5

 مرتفع   73. 3.76  يةيبر البرامج التد ينفذ 6

   مرتفع 71. 3.92 الفردية والجماعية  يقدر الجهود والمنجزات 7
 مرتفع 58. 3.82 ليةالكالدرجة           

 
 

خ      من  انالحظ  في  الواردة  البيانات  الامتال  مستوى   أن(  5.4)  لجدولالل  التربويين ك  مشرفين 

المدارس  قياديةكفايات   مديري  نظر  وجهة  جاء    في  ةميو الحك  من  الشمالية  ، مرتفعا  المحافظات 

بد  بلغ وذلك  الذي  الحسابي  المتوسط  ن(.   3.82)  اللة  منالكما  في ت  البيانا   لخال  حظ  الواردة 

عن(  1)  الفقرة  أن(  5.4)  الجدول تتحدث  يتعامل  سلوك   خطةُيطور  "   التي  اية   ،"ون لمشرفبها 

أعلى   على  الحسابية،حصلت  الحس  المتوسطات  المتوسط  واالنحراف  (4.36)  هال  بياوبلغ   ،

فهي   "،ح الفريقرو ل بللعم  اد اقات االفر ط  ثمر "يست  (5)  ، أما الفقرةةمرتفعة  وبدرج،  (69.)المعياري  
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،  (77.)  عياري وانحراف م  ،(3.61)ط حسابي  إذ حصلت على متوس  ؛(سابيا  متوسطا  ح)أقل الفقرات  

 .ودرجة متوسطة

 : كفايات النمو المهنين ييبو ر امتالك المشرفين الت( مجال هــــــــ

حسا التربويين  تم  المشرفيين  امتالك  لمستوى  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  ب 

 ( يوضح ذلك.6.4)والجدول  مو المهنينفايات الكل

  التربويين نمشرفي ال كامتال وى ت سلمارية سابية واالنحرافات المعيات الحالمتوسط(: 4.6)جدول 

 ني  كفايات النمو المه

 الفقرات  الرقم
الوسط 
 الحسابي 

النحراف  ا
 عياري الم

 ة درج      
 االمتالك     

 رتفع م 72. 3.89 ة  ات الصعبمع المرؤوسين ألداء المهم يتعاون  1

 مرتفع   71. 3.76 وظ ف التقانة الحديثةيو يستخدم  2

 متوسط  81. 3.17 نيهوالم رفيمعج النمو البرام يعمل على تفعيل 3

 متوسط  81. 3.28 تربوية المتميزة  للكفاءات ار ايختا 4

 متوسط  80. 3.20 الزمني لتنفيذها  مهام، واإلطارالاز ر إلنجضع معاييي 5

6 
ديد احتياجات العملية التعليمية من تحل  ة خطة شاملضع  ي

 بشريةالقوى ال
 متوسط  80. 3.40

 متوسط 64. 3.45 ةدرجة الكليال          
 
 

خالل        من  الجدولاالبيانات  نالحظ  في  الامتال  أن(  6.4)  لواردة  المشرفين  كفايات  ربويي تك  ن 

، وذلك متوسطا  ظات الشمالية  افمحلي اف  حكومية ال  من وجهة نظر مديري المدارس  النمو المهني

المت البداللة  الحسابي  بلغ  وسط  البيانالنالحظ من خكما    (.  3.45)ذي  فلو ات ال  الجدول اردة    ي 

حصلت   ،"بة الصع  ت ن ألداء المهمامع المرؤوسي  ن يتعاو "  حدث عنالتي تت (  1)  الفقرة  أن(  6.4)

،  (69.)، واالنحراف المعياري (3.89) اهحسابي لوبلغ المتوسط ال على أعلى المتوسطات الحسابية،

فهي أقل الفقرات هني"،  لمي واو المعرفنمبرامج الل  تفعي  "يعمل على (3)   ة، أما الفقر ةفعمرتوبدرجة  
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متإ  ؛(حسابيا    متوسطا  ) على  حصلت  حسابي  ذ  م  ،(3.17)وسط  ودرجة  ،  (81.)ياري  عوانحراف 

 . متوسطة

 :نيالثا لؤاالسالنتائج المتعلقة ب 2.1.4      

تطبيقما   التربويين  درجة  من  للمم  المشرفين  اإلشرافية  مارسات  نظر  مدارس ديري  وجهة 

 ؟ الية في فلسطين ملشمحافظات اية في الومالحك

تلبيان  و  لالمشرفي  طبيق درجة  التربويين  و اإلشرافية    لممارسات ن  المدارس ن جهة  من  مديري   ظر 

الشمالية  الحكومية المحافظات  التا(7.4الجدول )  ،في  م،  ذلك لكل  الذي يوضح  المجاالت  لي  ن 

 والدرجة الكلية. 

مشرفين التربويين تطبيق الستوى لمفات المعيارية ابية واالنحر ات الحساسطالمتو  (:7.4ول )جد
 ية رافت اإلشللممارسا

 

الجدولالبيانا   حظ من خاللنال      الواردة في  الت  مستوى    أن(  7.4)  ت  المشرفين    ن ربويي تطبيق 

نظة  اإلشرافيت  للممارسا وجهة  امن  مديري  جاء ف  لحكوميةا  رسلمدار  الشمالية  المحافظات    ي 

. كما نالحظ من خالل البيانات الواردة  (3.64)ي بلغ  حسابي الذ سط اللك بداللة المتو ، وذ متوسطا  

مجات  (7.4)  لدو لجافي   التربو الت  رتيب  المشرفين  اإلشرافية تطبيق  للممارسات  فقد  يين  حصل  ، 

الفعالةالتربوي   دةالقيا"  الجم أعلى  "،  ة  الحسابيوسطا المتعلى  لت  الحسابي  المتوسط  وبلغ  ه  ة، 

و (3.74) المعيا،  مرتفع وبمس  ،(56.)ري  االنحراف  ".  توى  مجال  أداء  أما  جودة  على  التركيز 

الرقم في 
 ةستباناال

 المجال  ترتيبال
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة
 ة  س ممار  

 متوسط  0.62 3.49 ة أداء المعلمينعلى جود التركيز 4 1

 مرتفع  0.61 3.67 اعيالجم االهتمام بالعمل 2 2

 مرتفع  0.56 3.74 لة ربوية الفعاالت القيادة 1 3

 ع مرتف 0.61 3.67 ميزر والتالتحسين المستم 2 4

 متوسط 56. 3.64 الدرجة الكلية                              
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على    قد ف  ،"المعلمين المجحصل  حسابيا  )االت  أقل  حسابي  إ  ؛(متوسطا   متوسط  على  حصل  ذ 

  .متوسطستوى ، وم(62.) اف معياري ر وانح ،(3.49)

المسحية، أخذت الباحثة بما يعرف  راسات  الدراسة، وهذا هو هدف الد   ائج على مجتمعالنتولتعميم  

م علبال تقدير  ويعني  النقطي،  التقدير  إحصاءة  من  نأخذها  بقيمة  المجتمع  )أب مة  سمرة  عينة  و 

لل2019والطيطي،   ممثلة  العينة  أن  اعتبار  وعلى  وعليه،  المتوسط (.  إن  القول  يمكن  مجتمع، 

لتق الدراديراالحسابي  مجتمع  لواقعت  ا  سة  المشرفين  اإلشرافلتربويتطبيق  للممارسات  هو    يةين 

 . (3.64)، أيالحسابي المحسوب من العينةالمتوسط 

التربويين للممارسات   درجةوضح  ( ي8.4الجدول )وفيما يلي        اإلشرافية من    تطبيق المشرفين 

 :سةراد ت السب مجاالفي المحافظات الشمالية ح الحكومية يري المدارسمد ظر جهة نو 

 ة أداء المعلمين:على جود ينتربويالمشرفين ال ال تركيزمجأ( 

 التربويينلمشرفين ا تركيز لمستوى رية رافات المعياة واالنحبيسطات الحسالمتو ا(: 8.4)جدول 
 على جودة أداء المعلمين

 الفقرات م الرق 
ط الوس

 ي سابالح

االنحراف  
 المعياري 

 درجة       
 ممارسة      

 متوسط  81. 3.18 يط علمين في مهارة التخطء المداأ نيسهم في تحسي 1

2 
علمين لمسب حاجات اوعة حية متنفيستخدم أساليب إشرا

 مهنية ال
 متوسط  82. 3.34

 متوسط  83. 3.53 على القيام بالبحوث اإلجرائية لمعلمين يحث ا 3

 مرتفع   69. 3.83 قراءات المسلكية الموجهة مع المعلمينال أسلوبيوظف  4

 متوسط  77. 3.36 ياس أداء المعلمينير لقايمع عيض 5

 توسط م 74. 3.60 المعلمين أداء ضع مؤشرات أداء لكل معيار يقيسي 6

7 
مية الخاصة بالمعلمين ة التراك السجالت اإلشرافي يوظف

 في متابعة أدائهم
 متوسط  74. 3.60

 متوسط 62. 3.49 الدرجة الكلية          
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على   شرفين التربويينالم  تركيز  توى مس  أن(  8.4)  ردة في الجدولالوا  ات اني بحظ من خالل النال     

أداء وج  لمينالمع  جودة  مدي  هةمن  المدارسنظر  المحا  لحكوميةا  ري  الشظففي  جاء    ماليةات 

كما نالحظ من خالل البيانات الواردة  (.   3.49)لغ  الحسابي الذي ب  ، وذلك بداللة المتوسطمتوسطا  

لمسلكية الموجهة مع وب القراءات اف أسليوظ "   التي تتحدث عن(  4)  ةر قلفا  أن(  7.4)  لجدولفي ا

الحسا وب  الحسابية،متوسطات  الأعلى  على    حصلت   المعلمين"، المتوسط  لهابلغ  ، (3.83)  ي 

سهم في تحسين أداء المعلمين في ي"(  1)  لفقرة، أما اةمرتفعة  وبدرج،  (69.)واالنحراف المعياري  

 ،(3.18)ابي  على متوسط حس   حصلت   إذ   ؛(متوسطا  حسابيا  )ات  ر قلفاخطيط"، فهي أقل  مهارة الت

 .طمتوس، (81.)وانحراف معياري 

 : الجماعيالعمل ب شرفين التربوييناهتمام المل مجاب( 

 اهتمام المشرفين التربويين لمستوى  يةمعيار واالنحرافات ال المتوسطات الحسابية(: 9.4)جدول 
 بالعمل الجماعي 

 اتر الفق رقم ال
لوسط ا

 ي بالحسا

االنحراف  
 المعياري 

 درجة       
 ممارسة      

 مرتفع  74. 3.81 مبحثالزمة للجان الال يفوض الصالحيات 1

 مرتفع  64. 3.87 لمسؤوليات ر وا ل األدوابتباديسمح للمعلمين  2

3 
المجموعات عند   يف أسلوبى توظيحث المعلمين عل

 تعليم الطلبة
 متوسط  74. 3.65

 سط متو  75. 3.48 اعية كإشراف الفريق مج إشرافية يبالسيمارس أ 4

 متوسط  72. 3.64 قرانألوب توجيه اة أسل يشجع المعلمين على ممارس 5

 توسط م 74. 3.56 المختصة بأنشطة المبحثلطالبية جان ايشجع تكوين الل 6

 مرتفع 61. 3.67 ةجة الكليالدر           
 
 

البيا       خالل  من  الوار نالحظ  المشر   أن(  9.4)  الجدول  فية  د نات  التر فاهتمام  بالعمل    بويينين 

ل و   لمعلمينالجماعي  مد من  نظر  المدار ير جهة  المحافظف  الحكومية  سي  الشماي  جاء    ليةات 

ل البيانات الواردة  ا نالحظ من خالكم.   (3.67)الذي بلغ  ذلك بداللة المتوسط الحسابي  ، و تفعا  مر 
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 "، لمسؤوليات ادوار و ألللمعلمين بتبادل ا  يسمح"   ني تتحدث علتا  (2)  ةالفقر   أن(  9.4)  في الجدول

ال أعلى  على  الحسابيمتوسطحصلت  ال  ة،ات  الحساب متوبلغ  لهاوسط  واال(3.87)  ي  نحراف  ، 

عية كإشراف الفريق"، جما   إشرافيةب  أسالي"يمارس  (  4)  قرة، أما الفةمرتفعوبدرجة  ،  (64.)عياري  الم

معياري  انحراف  و   ،(3.48)وسط حسابي  على مت  إذ حصلت   ؛(يا  ب حسا  متوسطا  )فهي أقل الفقرات  

 .ودرجة متوسطة، (74.)

 :فعالةلتربوية الا القيادة سةممار  مجال ج(

المتو  بحساب  الباحثة  الحقامت  القيادة سطات  ممارسة  مجال  لفقرات  المعيارية  واالنحرافات  سابية 

 .(10،4)التربوية ، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول 

التربوية  يادة الق ممارسةمستوى   لحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ا(: 10.4)جدول 
 عالة الف

 

 الفقرات الرقم 
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 ري االمعي

 ة درج      
 ممارسة      

 فع مرت 0.65 4.10 ن ية في التأثير على جهود اآلخريته الشخصايوظف طاق 1

 متوسط  0.74 3.58 خريني تؤثر في اآلالعمل الت اتيجياتاستر  بتحديد ومقي 2

 رتفع م 0.67 3.80 بناءةراء النقدية اليتقبل اآل 3

 سط و مت 0.72 3.56 يمتلك القدرة على حل المشكالت  4

 مرتفع  0.67 3.69 تتخاذ القرارا المعلمين في اارك يش 5

 مرتفع  0.72 3.69 ها يق رسالتحقمدرسة في تية اليعمل على تحقيق رؤ  6

 مرتفع  0.66 3.71 ة على تفويض الصالحيات دارة المدرسييشجع اإل 7
 مرتفع  0.69 3.79 المعلمينن ق الفردية بيالفرو يراعي  8

 مرتفع 0.56 3.74 ةيالكل الدرجة          
 
 

البياننالحظ من خال      ادة  للقي  تربويينشرفين اللمممارسة ان  أ(  10.4)  ات الواردة في الجدولل 

الفع المدارس من وجهة نظر مد الة  التربوية  الم  الحكومية  يري  الشماليةحافظفي  ، مرتفعا  جاء    ات 

بدال بلغ  وذلك  الذي  الحسابي  المتوسط  نال(.   3.74)لة  ال   نم   حظكما  في بيانخالل  الواردة   ات 
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د  أثير على جهو ة في التصياقاته الشخ وظف طي"   التي تتحدث عن(  1)  الفقرة  نأ(  10.4)  الجدول

المتوسطات حصلت    اآلخرين"، أعلى  الح  الحسابية،  على  المتوسط  لهاوبلغ  ، (4.10)  سابي 

المعياري  واال الفقرة ةمرتفعوبدرجة  ،  (65.)نحراف  أما  ا(  4)  ،  ا  رةقد ل"يمتلك  الت"،  لمشكعلى حل 

ياري  نحراف معوا  ،(3.56)ي  حساب  إذ حصلت على متوسط  ؛( حسابيا  سطا  و مت)الفقرات    فهي أقل

 .ودرجة متوسطة، (72.)

  :مر والتميزالتحسين المست مجال( د

  مرالتحسين المست  مجالقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  

 (11،4)ئج كما هو موضح في الجدولنت النتا، وكا والتميز

التحسين  لمستوى رافات المعيارية ت الحسابية واالنحتوسطاالم(:  11.4)دول ج            
 ز مي المستمر والت

 الفقرات قم لر ا
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 ي معيار لا

 درجة       
 ممارسة      

1 
مية ادة العلعلمين في المومات الم عللى تحديث م شجع عي

 يعلمونها  التي
 متوسط  75. 3.64

2 
المت الزيارات  المعليشجع  بين  لبادلة  الخبرات  مين  تبادل 

 لتربويةا
 مرتفع  70. 3.68

 مرتفع  69. 3.75 جويدها المعلمين وتم ويقت يعمل على تطوير نظم 3

 سط متو  78. 3.47 يز هود المعلمين ذوي األداء المتمقدر جي 4

 متوسط  75. 3.55 ه وية ذات الصلة بعملبوات التر ات والندك في المؤتمر يشار  5

 مرتفع  72. 3.68 ية حديثةبني أساليب إدار على تدارة المدرسية يشجع اإل 6

7 
ا تنمية  على  مهنيا  ا   لمعلميساعد  الوسائلجديد  بمختلف  ل   

 المتاحة  
 مرتفع  69. 3.82

8 
ال النشاطات  للمنهاج  مصاحبيعزز  تعمل  الة  التي تي 

 لبة طمواهب الى تنمية تعمل عل
 ع مرتف 74. 3.75

 مرتفع 61. 3.67 الدرجة الكلية          
 
 

  لتربويين المشرفين اة  رسامم  مستوى أن  (  11.4)  ل البيانات الواردة في الجدولنالحظ من خال     

المس اللمعلمين    التميزو تمر  للتحسين  مديري  نظر  وجهة  المحافف  الحكومية  سلمدار من  ات ظي 
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المتوسط  ذل، و تفعا  مر جاء    الشمالية بداللة  بلغ  ك  الذي   ا نالحظ من خاللكم(.   3.67)الحسابي 

فالبي الواردة  الجدولانات  عن(  7)  الفقرة  أن (  11.4)  ي  تتحدث  اع  عد ا يس"   التي  تنمية  لمعلم  لى 

متوسط وبلغ ال  ة،ات الحسابي متوسطحصلت على أعلى ال  "،ئل المتاحةالوسا  فمختلالجديد مهنيا  ب

لهاالحساب و (3.82)  ي  المعياري  اال،  الفةمرتفعوبدرجة  ،  (69.)نحراف  أما  ج(  4)  قرة،  هود "يقدر 

ذوي ا الفقرات  األ  لمعلمين  أقل  فهي  المتميز"،  حساب)داء  على    إذ   ؛(يا  متوسطا   متوسط حصلت 

 ..ودرجة متوسطة، (78)ري ف معيااانحر و  ،(3.47)حسابي 

الثالسؤا تو الث:  ل  إحصاذافروق    جد هل  داللة  بت  ين المشرف  امتالكرجة  د   متوسطات   ينئية 

اإلشرالالتربويين   من  لكفايات  نظرفية  فيالحك  مدارسالي  مدير   وجهة  ال  ومية  شمالية المحافظات 

 والمديرية(؟دارة، ي اإلي، والتخصص، والخبرة فمؤهل العلمالو  ،جنستعزى لمتغيرات )ال

 تالية: ات الفحص الفرضي تمل الثالث السؤاولإلجابة عن      

   دراسة المتعلقة بفرضيات الالنتائج  2.4 

 األولى فرضيةئج المتعلقة بالالنتا 1.2.4

المشرفين   امتالكمتوسطات  ي  ف  (α>.50داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ال توجد فروق ذات 

ا ل  ويينالترب من  لكفايات  نظر إلشرافية  فال  مدارسالي  مدير   وجهة  ،  شماليةالالمحافظات    يحكومية 

 الجنس. تغير تعزى لم 

الا المتوسطات  لمجاالستخرجت  الالمشرف  امتالكت  حسابية  اإلشرافية  لتربويين  ين  لكفايات 

رية،  ياالمعوكذلك االنحرافات    ،يةشمالت اللمحافظاا  في  الحكومية  مدارسالوجهة نظر مديري    من

لمجمو واست )ت(  اختبار  النتاوجاء  ، (Independent Sample t-test)  مستقلتينعتين  خدم  كمت  ا  ئج 

 (.12.4)ح بالجدول هو موض 
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  امتالكاللة فروق نتين مستقلتين الختبار مستوى د( لعينتائج اختبار)ت (:12.4) الجدول
 ية تبعا لمتغير الجنساإلشراف لكفاياتل ينيالمشرفين التربو 

 لةمستوى الدال  (ت) قيمة أنثى ذكر  ال المج

المتوسط 
سابي لحا  

نحراف  اال 
ري المعيا  

 المتوسط
ي بالحسا  

االنحراف  
 المعياري 

يات شخصية للمشرف كفا
 تربوي ال

3.83 .56 3.94 .53 -1.79 .07 

للمشرف  كفايات معرفية 
 التربوي 

3.69 .58 3.77 .57 -1.21 .23 

 54. 61.- 69. 3.40 68. 3.35 اإلدارية الكفايات

 74. 33.- 59. 3.83 57. 3.81 الكفايات القيادية

 30. 1.04- 63. 3.49 64. 3.41 نمو المهني كفايات ال

 28. 1.09- 53. 3.69 54. 3.62 رجة الكليةالد

 

توجد    ال  " أنه  بمعنى    ة،ريفقبل الفرضية الص تُ (  12.4)  الجدول  من خالل البيانات الواردة في

يين  شرفين التربو الم  تالكامسطات  ي متو ف(  α>05.وى الداللة )ة عند مست ئي إحصافروق ذات داللة  

عزى لمتغير  ، تية شماللمحافظات الا  الحكومية في   مدارسالر مديري  وجهة نظة من  رافي شلكفايات اإلل

الكل"الجنس -07.ا بين )لة لها ممستوى الدال  وحراتالمجاالت، فقد  جميع  ية وعلى  ، حسب الدرجة 

 (.05.) داللةكبر من مستوى اليم جميعها أالق ، وهذه(74.

 الثانية الفرضية ج المتعلقة بالنتائ 2.2.4

المشرفين   امتالكت  توسطافي م(  α>05.لة )ند مستوى الدالداللة إحصائية ع جد فروق ذات   تو ال

من  لكفايلالتربويين   اإلشرافية  نات  فيالحكو   مدارساليري  مد ر  ظوجهة  الا  مية  ،  شماليةلمحافظات 

 .ل العلمي المؤهمتغير زى لتع
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المتوسطاستخر  لمجاالت  الحسابي   ات جت  الت  تالكام ة  اإلشر لليين  ربو المشرفين  افية  كفايات 

الا  في  الحكومية  مدارسلار مديري  وجهة نظمن   عيارية،  وكذلك االنحرافات الم  ،شماليةلمحافظات 

اختبار مستقلتي (  )ت   واستخدم  النتائجوج  ، (Independent Sample t-test)  نلمجموعتين  كما    اءت 

 .(13.4)لجدول ضح باهو مو 

  امتالكق مستوى داللة فرو تين الختبار ن مستقلنتيائج اختبار)ت( لعينت (:13.4) لالجدو
 لعلمي المؤهل الكفايات اإلشرافية تبعا لمتغير لويين المشرفين الترب

 الداللةمستوى  (ت) قيمة تير فأعلى جسما بكالوريوس  المجال 

 المتوسط
سابي الح  

االنحراف  
لمعياري ا  

 متوسطال
 الحسابي 

نحراف  ال ا
معياري ال  

 ايات شخصية للمشرفكف
 تربوي ال

3.89 .56 3.90 .52 -.24 .81 

عرفية للمشرف  كفايات م 
 تربوي ال

3.74 .58 3.72 .58 .30 .76 

 11. 1.59 66. 3.29 70. 3.42 داريةالكفايات اإل

 21. 1.27 52. 3.76 60. 3.85 القياديةالكفايات 

 07. 1.84 61. 3.36 64. 3.50 ني النمو المهكفايات 

 26. 1.12 49. 3.61 55. 3.68 الكلية الدرجة

 

  ال توجد   " بل الفرضية الصفرية، بمعنى أنه  قتُ (  13.4)  في الجدولالواردة  خالل البيانات    من

التربويين  فين  المشر   الكامتمتوسطات    في(  α>05.مستوى الداللة )  ند ع  ةفروق ذات داللة إحصائي 

ر  ، تعزى لمتغيشمالية لحافظات االم  الحكومية في   سمدار المديري  جهة نظر  و   شرافية منات اإللكفايل

ا ما بين  المجاالت، فقد تراوح مستوى الداللة لهجميع  لى  ية وعحسب الدرجة الكل،  "المؤهل العلمي

 (.05.)الداللة ن مستوى ذه القيم جميعها أكبر موه، (81.-07.)
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 الثالثة  فرضيةة بالائج المتعلقالنت 3.2.4

توجد      دال  ال  ذات  مفروق  عند  إحصائية  الد لة  )ستوى  متو α<.05اللة  في  امتالك سطات  ( 

التربوي لما للشرفين  الحكومين  المدارس  مديري  نظر  وجهة  من  اإلشرافية  المحافكفايات  في   ات ظية 

 .لشمالية، تعزى لمتغير التخصص ا

المتو استخرج الحسابية  ت  التربو المشر   امتالكالت  لمجاسطات  اإلشرافية لكفاي لن  يي فين    ات 

رية،  لمعيااالنحرافات ا  لكوكذ   ،شماليةالالمحافظات    يكومية فالح  مدارسالي  وجهة نظر مدير من  

مستقلتين لمجموعتين  )ت(  اختبار  كما    ، (Independent Sample t-test)  واستخدم  النتائج  وجاءت 

 (.14.4)جدول موضح بالهو 

  كامتال ى داللة فروق الختبار مستو ستقلتين  م  ت( لعينتينتبار)نتائج اخ (:14.4) الجدول
 التخصصمتغير ل إلشرافية تبعالكفايات الن لتربوييالمشرفين ا

 لةمستوى الدال  (ت) قيمة تخصصات علمية  تخصصات إنسانية  ل المجا

 طالمتوس
سابي لحا  

االنحراف  
 المعياري 

وسط المت
ابي الحس  

نحراف  اال 
 المعياري 

شرف ة للمكفايات شخصي
 ي التربو 

3.92 .53 3.85 .57 1.10 .27 

رفية للمشرف  كفايات مع
 لتربوي ا

3.76 .58 3.69 .58 1.07 .29 

 93. 09. 67. 3.37 70. 3.38 داريةالكفايات اإل

 61. 51. 57. 3.80 58. 3.84 الكفايات القيادية

 22. 1.23 65. 3.39 63. 3.48 كفايات النمو المهني 

 37. 89. 54. 3.62 53. 3.68 ة الكليةلدرجا

 

ال توجد    " ه  رية، بمعنى أنالفرضية الصفقبل  تُ   (14.4)  الجدوليانات الواردة في  من خالل الب

مشرفين التربويين  ال  كامتالات  في متوسط(  α>05.داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ق ذات فرو 

زى لمتغير  ، تعالية شممحافظات الال  في كومية  الح  مدارسالة نظر مديري  جهو فية من  لكفايات اإلشرال
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-22.ين )لها ما ب لداللة  مستوى ا  ت، فقد تراوحالمجاالجميع  الكلية وعلى    ، حسب الدرجة"تخصص ال

 .(05.)، وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الداللة (93.

 الرابعة ائج المتعلقة بالفرضية نتال 4.2.4

المشرفين  كامتال ت ي متوسطاف  (α>05.)لة الدالمستوى عند ذات داللة إحصائية  وق توجد فر  ال

، شماليةالافظات  المح  في  الحكومية  ارسمد لانظر مديري    وجهةمن  لكفايات اإلشرافية  ليين  التربو 

 .الخبرة في اإلدارةتعزى لمتغير 

اإلشرافية  لن  وييالتربالمشرفين    امتالكلمجاالت   الحسابية طات وسمتلا استخرجت       من  لكفايات 

نظجو  مدي هة  فيالحك  ارسمد الري  ر  الالمح  ومية   ية،المعيار  االنحرافات  كذلكو  ،شماليةافظات 

مستقلتين،   One Way ANOVA))  اديألحا التباين يلتحل  اختبار تخدمواس مجموعتين  من    ألكثر 

 (.16.4(، )15.4) ضح بالجدولينمو و ها  وجاءت النتائج كم

 لكفاياتليين ن التربو فيالمشر  تالكام وق ر فت توسطات الحسابية لمجاالالم (:15.4جدول )
 ةالخبرة في اإلدار لمتغير تبعًا اإلشرافية 

 سنوات  10 ثر منأك سنوات 10-5 ت نواس 5أقل من  ل المجا
 3.92 3.88 3.68 كفايات شخصية للمشرف التربوي 

 3.77 3.72 3.51 ية للمشرف التربوي رف مع اتكفاي

 3.41 3.33 3.21 داريةاإل فاياتالك

 3.85 3.82 3.59 اديةالقي فاياتكال

 3.49 3.37 3.22 النمو المهني  كفايات

 3.69 3.63 3.45 ليةالدرجة الك

 

 ينويبتر المشرفين ال امتالكفروق  الختبار األحادي، التباين تحليل تبار اخ ئجنتا (:16.4دول )ج
 دارةاإل رة فيالخبلمتغير تبعًا اإلشرافية لكفايات ل

  مجموع باين مصدر الت المجال 
 بعات المر 

جات در 
 يةالحر 

متوسط 
 مستوى  ف ربعات الم

 اللة  الد

كفايات شخصية 
 ربوي شرف التللم

 74. 2 1.49 عاتجمو بين الم
2.50 

 

.08 

 30. 316 94.14 داخل المجموعات  

  318 95.63 المجموع
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  مجموع باين مصدر الت المجال 
 بعات المر 

جات در 
 يةالحر 

متوسط 
 مستوى  ف ربعات الم

 اللة  الد

يات معرفية فاك
 للمشرف التربوي 

 92. 2 1.84 اتبين المجموع
2.78 

 

.06 

 33. 316 104.46 ات مجموعلخل ا دا 

  318 106.30 المجموع

 ايات اإلداريةالكف

 55. 2 1.10 وعاتبين المجم
1.17 

 

.31 

 47. 316 148.37 ت جموعاالمداخل  

  318 149.47 المجموع

 يةالكفايات القياد

 95. 2 1.91 المجموعاتن بي
2.89 

 

.06 

 33. 316 104.36 عات جمو ل المداخ 

  318 106.27 جموعمال

ت النمو كفايا
 نيالمه

 1.13 2 2.27 بين المجموعات
2.84 

 

.06 

 40. 316 126.23 المجموعات داخل  

  318 128.50 علمجمو ا

 الدرجة الكلية
 81. 2 1.61 بين المجموعات 

2.87 

 

.06 

 
 28. 316 88.71 داخل المجموعات 

  318 90.32 علمجمو ا

 

 ال توجد  " ية، بمعنى أنه قبل الفرضية الصفر تُ ( 16.4) ول في الجد  دة الوار انات البي لخال من     

المشرفين التربويين    امتالكفي متوسطات  (  α>05.)اللة  الد ة عند مستوى  ائي ات داللة إحصفروق ذ 

ر  ، تعزى لمتغيشمالية ال  لمحافظات ا  الحكومية في   مدارسالوجهة نظر مديري  ية من  افشر لكفايات اإلل

ا بين  ة لها ماالت، فقد تراوح مستوى الداللالمججميع  ية وعلى  الدرجة الكل  ، حسب "رةدابرة في اإلخال

 (.05.)يعها أكبر من مستوى الداللة جم يم، وهذه الق(31.-06.)
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 الخامسة ة ضير النتائج المتعلقة بالف 5.2.4

إحصائي      داللة  ذات  فروق  توجد  مسال  عند  الداللة  ة  متف  (α>05.)توى   ك تالامسطات  و ي 

ت لمحافظاا  في   لحكوميةا  مدارسالوجهة نظر مديري  رافية من  لكفايات اإلشليين  شرفين التربو الم

 .المديريةى لمتغير عز ، تيةشمالال

التربويين  ا   كالمتا لمجاالت  الحسابية  المتوسطات  استخرجت       منللمشرفين  اإلشرافية    لكفايات 

مدي   وجهة فالحكو   مدارسالري  نظر   المعيارية، حرافات االن وكذلك ،ماليةشالت  محافظا ال  يمية 

مجألكثر    One Way ANOVA))  حادياأل التباين تحليل اختبار واستخدم مستقلتين، مو من    عتين 

 (.18.4)(، 17.4) وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدولين

ات كفايللين المشرفين التربوي امتالك فروق  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:17.4جدول )
 مديرية اللمتغير ًا تبعة افيشر اإل

 المجال 
ب جنو 

رام هللا   بيت لحم  الخليل 
ي ضواح طولكرم والبيرة 

 القدس 
 4.08 3.98 3.85 3.91 3.78 للمشرف التربوي ة شخصي كفايات

 3.90 3.74 3.73 3.67 3.72 وي تربالف ر كفايات معرفية للمش

 3.49 3.30 3.37 3.36 3.41 يةإلدار الكفايات ا

 3.86 3.89 3.81 3.74 3.83 يةيادلقايات االكف

 3.54 3.44 3.41 3.42 3.50 ت النمو المهني كفايا

 3.78 3.67 3.63 3.62 3.65 يةجة الكلالدر 

 

المشرفين التربويين  امتالكفروق  تبارالخ  ،ديااألح التباين تحليل اختبار  نتائج (:18.4جدول )
 رية المديلمتغير تبعًا ية اإلشراف فاياتلكل

مجموع   اين التب صدرم المجال 
 مربعات ال

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
 مستوى  ف المربعات 

   الداللة

صية ات شخكفاي
 بوي شرف التر للم

 71. 4 2.82 المجموعات ينب
2.39 

 

.06 

 30. 314 92.81 داخل المجموعات  

  318 95.63 المجموع

 86. 29. 4 1.16 بين المجموعاتكفايات معرفية 

 

.49 

 34. 314 105.14 المجموعات  داخل 
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مجموع   اين التب صدرم المجال 
 مربعات ال

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
 مستوى  ف المربعات 

   الداللة

  318 106.30 المجموع التربوي مشرف لل

 ةاإلداريالكفايات 

 24. 4 95. عاتالمجمو  بين
.50 

 

.74 

 47. 314 148.52 داخل المجموعات  

  318 149.47 المجموع

 الكفايات القيادية

 19. 4 75. بين المجموعات
.56 

 

.69 

 34. 314 105.51 ت داخل المجموعا 

  318 106.27 موعالمج

مو كفايات الن
 المهني

 18. 4 72. بين المجموعات
.44 

 

.78 

 41. 314 127.78 لمجموعات داخل ا  

  318 128.50 المجموع

 الدرجة الكلية
 15. 4 61. ت عاو بين المجم

.54 

 

.71 

 
 29. 314 89.71 داخل المجموعات 

  318 90.32 المجموع

 

جد ال تو  " قبل الفرضية الصفرية، بمعنى أنه تُ ( 18.4) في الجدول نات الواردة البيال خالمن      

ين  وي ربتالمشرفين ال  امتالكفي متوسطات  (  α>05.ند مستوى الداللة )ع  صائيةداللة إحوق ذات  فر 

غير  متلعزى  ، تية شماللالمحافظات ا  ومية في الحك  مدارسالوجهة نظر مديري  يات اإلشرافية من  لكفال

-06.ا بين )ة لها مالمجاالت، فقد تراوح مستوى الداللجميع    لدرجة الكلية وعلى، حسب ا"يريةالمد 

 (.05.)جميعها أكبر من مستوى الداللة  ه القيم، وهذ (78.

الرابع:   بين  ذافروق    جد تو   هلالسؤال  إحصائية  داللة  ا  طبيقتمتوسطات  ت    لتربويين المشرفين 

نظو   مناإلشرافية    رسات للمما مديجهة  في  ارس مد الري  ر  الا  الحكومية  تعزى  لمحافظات  شمالية 

 إلدارة، والمديرية(؟والخبرة في اص، خصعلمي، والتهل المؤ لمتغيرات )الجنس، وال

 التالية:فحص الفرضيات  تم عولإلجابة عن السؤال الراب     
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 ادسةلساائج المتعلقة بالفرضية النت 6.2.4

ت المشرفين    تطبيق في متوسطات  (  α>.05ى الداللة )ستو حصائية عند ماللة إ د   ات وجد فروق ذ ال 

،  شماليةالمحافظات ال  لحكومية فيا  مدارسال مديري  وجهة نظر  من  افية  اإلشر   مارسات للمالتربويين  

 غير الجنس. متل ى تعز 

ية  افاإلشر   رسات لممال  المشرفين التربويين  تطبيقالت  الحسابية لمجا   استخرجت المتوسطات 

ية،  يار وكذلك االنحرافات المع  ،شماليةالمحافظات ال  في  الحكومية  مدارسال  هة نظر مديري جو من  

لمجموعاختباواستخدم   )ت(  مستقلتينر  ا  ، (Independent Sample t-test)  تين  كما  ائنتلوجاءت  ج 

 .(19.4)هو موضح بالجدول 

  تطبيقة فروق  ل دال  توى مس ن الختبار قلتيتسنتائج اختبار)ت( لعينتين م (:19.4) الجدول
 اإلشرافية تبعا لمتغير الجنس للممارساتين ن التربويالمشرفي

مستوى  (ت) ةقيم أنثى ذكر  ال المج
 لة الدال 

المتوسط 
حسابي ال  

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
بي ساحال  

االنحراف  
 المعياري 

ء  ز على جودة أداالتركي
 المعلمين

3.51 .62 3.46 .61 .77 .44 

 42. 80.- 58. 3.70 62. 3.64 الجماعي لعملبا اماالهتم

 94. 07.- 53. 3.74 57. 3.74 القيادة التربوية الفعالة 

 36. 92.- 57. 3.71 63. 3.65 التميزين المستمر و التحس

 93. 09.- 54. 3.65 58. 3.64 الدرجة الكلية

 

  ال توجد   " نه  أ عنى  بم  ة،ضية الصفريالفر   ل قبتُ (  19.4)  لواردة في الجدولالل البيانات امن خ

يين  لتربو فين االمشر   قتطبيفي متوسطات  (  α>05.حصائية عند مستوى الداللة )ت داللة إفروق ذا

من    ت للممارسا مديري  اإلشرافية  نظر  ال  فية  يالحكوم  مدارسالوجهة  تعزى شماليةالمحافظات   ،
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ا بين  لة لها ملدالمستوى ا  وح، فقد ترات مجاالالجميع  سب الدرجة الكلية وعلى  ، ح"الجنسلمتغير  

 .(05.)وهذه القيم جميعها أكبر من مستوى الداللة ، (93.-36.)

 ابعة السبالفرضية علقة المت النتائج 7.2.4

ن  شرفيالم  تطبيق في متوسطات  (  α>05.اللة )لد ا  ى وق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد فر 

،  اليةمشالمحافظات ال  في  ميةلحكو ا  ارسمد ال يري  مد نظر  ة  وجه  ية مناإلشراف  للممارسات التربويين  

 .المؤهل العلمي تعزى لمتغير 

اإلشرافية    ت للممارساربويين  المشرفين الت  تطبيقالت  لمجا   يةتوسطات الحساباستخرجت الم

كذلك االنحرافات المعيارية،  و   ،ةشماليالمحافظات ال  الحكومية في  مدارسال  ري ديموجهة نظر  من  

)ت بااخت  ستخدموا مستلمجموعتي (  ر  كما    ، (Independent Sample t-test)  نقلتي ن  النتائج  وجاءت 

 (.20.4)هو موضح بالجدول 

  يقطبتختبار مستوى داللة فروق  نتين مستقلتين ال ختبار)ت( لعينتائج ا (:20.4) لالجدو
 المؤهل العلمي عا لمتغير ة تباإلشرافي للممارساتالمشرفين التربويين 

توى مس (ت) قيمة ير فأعلى ستماج وس لوريبكا ل المجا
 الداللة 

وسط تالم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
ي الحساب  

االنحراف  
ياري معال  

اء  على جودة أد التركيز
 المعلمين

3.54 .62 3.38 .60 2.17 .03 

 35. 93. 60. 3.62 61. 3.69 تمام بالعمل الجماعيهاال

 03. 2.15 52. 3.64 57. 3.79 القيادة التربوية الفعالة 

 08. 1.73 57. 3.58 62. 3.71 المستمر والتميزين لتحسا

 05. 1.99 53. 3.55 57. 3.68 الدرجة الكلية

 

البيانات  من خال الجد ل  أنه  فر لصاالفرضية    ُترفض (  20.4)  ولالواردة في  بمعنى  توجد   "ية، 

  ين ويرفين التربالمش  بيقطت   سطات ي متو ف(  α>05.ة عند مستوى الداللة )صائيفروق ذات داللة إح
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مديري  من  رافية  اإلش  للممارسات  نظر  في  مدارسالوجهة  الا  الحكومية  عزى ت  ،يةشماللمحافظات 

العلميالمؤ لمتغير   الكل،  "هل  الدرجة  المجاالت حسب  وعلى  أداءكيتر لا)  ية  جودة  على  القيادة ز   ،

لداللة لها  ا وى تراوح مست فقد يوس، ر و لرجة البكالون د وذلك لصالح المدراء الذين يحم التربوية الفعالة(

 (.05.)الداللة من مستوى  أقل، وهذه القيم جميعها (05.-03.ين )ما ب

الج  ومن يبين  أخرى  فروق    (20.4)جدول  هة  وجود  عن ذ عدم  إحصائية  داللة  وى  ستم  د ات 

( متوسطات  (  α>05.الداللة  التربويين  لمشرفيا  تطبيقفي  من  إلشراا  للممارسات ن  ر  نظة  وجهفية 

الالمحافظ  فيمية  حكو ال  مدارسالي  مدير  لمتغير  شمالية ات  تعزى  العلمي،  ت  لمجاال  المؤهل 

 . تمر والتميز(اعي، التحسين المسلجمعمل ااالهتمام بال)

 الثامنة ة ضير المتعلقة بالف النتائج 8.2.4

  لمشرفينا  تطبيق سطات  في متو (  α>05.الداللة )  مستوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

،  شماليةظات الالمحاف  الحكومية في  مدارسال ري  وجهة نظر مديمن    رافيةاإلش   ممارسات لللتربويين  ا

 . تخصص المتغير عزى لت

اإلشرافية    للممارسات تربويين  الن  يالمشرف  يقتطببية لمجاالت  توسطات الحسااستخرجت الم

ارية،  رافات المعيحنذلك االوك  ،شماليةالفظات  المحا  الحكومية في  مدارساليري  وجهة نظر مد من  

اختستخد وا لمجموعتي م  )ت(  مستقلتينبار  النوجاء  ، (Independent Sample t-test)  ن  كما ت    تائج 

 (.21.4)هو موضح بالجدول 

  بيقتطينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة فروق  لع( تج اختبار)نتائ (:21.4) ولالجد
 التخصص را لمتغيبعإلشرافية ت ا ساتللممار ن التربويين المشرفي

مستوى  (ت) مةقي تخصصات علمية  سانية ت إنتخصصا ال المج
 الداللة 

ط المتوس
 الحسابي 

راف  االنح
لمعياري ا  

المتوسط 
 الحسابي 

النحراف  ا
ياري المع  
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مستوى  (ت) مةقي تخصصات علمية  سانية ت إنتخصصا ال المج
 الداللة 

ط المتوس
 الحسابي 

راف  االنح
لمعياري ا  

المتوسط 
 الحسابي 

النحراف  ا
ياري المع  

  اءأد على جودة التركيز
 المعلمين

3.51 .62 3.46 .61 .77 .44 

 42. 80.- 58. 3.70 62. 3.64 الجماعيمام بالعمل االهت

 94. 07.- 53. 3.74 57. 3.74 فعالة التربوية ال ةالقياد

 36. 92.- 57. 3.71 63. 3.65 التحسين المستمر والتميز

 93. 09.- 54. 3.65 58. 3.64 جة الكليةالدر 

 

ال توجد    " نه  ية، بمعنى أ قبل الفرضية الصفر تُ (  21.4)  واردة في الجدولالت  ال البيانمن خال

التربويين  المشرفين    تطبيق  وسطات ي متف(  α>05.ى الداللة )و تعند مس   ية اللة إحصائ ذات د فروق  

من  اإلش  للممارسات  نرافية  مد وجهة  فيا  مدارساليري  ظر  الالمحاف  لحكومية  تعزى شماليةظات   ،

لة لها ما راوح مستوى الدالالمجاالت، فقد تجميع  سب الدرجة الكلية وعلى  ح  ،"ص لتخصالمتغير  

 (.05.)ة مستوى الدالل كبر منأ يعهاالقيم جمه ، وهذ (94.-36.) بين

 التاسعة متعلقة بالفرضية النتائج ال 9.2.4

ن  فيشر مال  تطبيقوسطات  في مت  (α>05.)د مستوى الداللة  لة إحصائية عنت دالال توجد فروق ذا 

،  يةشمالالظات  لمحافا  مية فيالحكو   مدارسال ر مديري  وجهة نظاإلشرافية من    للممارسات التربويين  

 .في اإلدارة ةبر الخ متغير تعزى ل

التربويينالم  تطبيقلمجاالت   ةالحسابي  المتوسطات  رجت استخ        اإلشرافية من   ارسات للمم  شرفين 

مديري   نظر  فيالحكو   مدارسلاوجهة   المعيارية، االنحرافات  وكذلك ،شماليةالت  ا المحافظ   مية 

م  One Way ANOVA))  ياألحاد  نالتباي  تحليل اختبار مواستخد  مجموعتيألكثر    ستقلتين، من  ن 

 (.23.4(، )22.4) نكما هو موضح بالجدولي تائجنوجاءت ال
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  للممارساتن فين التربوييالمشر  تطبيقفروق  ت الحسابية لمجاالتتوسطاالم (:22.4دول )ج
 الخبرة في اإلدارةلمتغير تبعًا ية افشر اإل

 سنوات  10من  أكثر واتسن 10-5 سنوات  5قل من أ المجال 
 3.52 3.44 3.30 لمعلميناء جودة أدا ركيز علىلتا

 3.71 3.60 3.39 ماعياالهتمام بالعمل الج

 3.78 3.69 3.50 لفعالة وية االقيادة الترب

 3.71 3.61 3.42 تمر والتميزالتحسين المس

 3.68 3.59 3.42 رجة الكليةلدا

 

ربويين تالالمشرفين  تطبيقق رو ف الختبار حادي،األ باينالت تحليل اختبار  تائجن (:23.4جدول )
 برة في اإلدارةالخلمتغير تبعًا  افيةإلشر ا للممارسات

ع  مجمو  مصدر التباين  ال المج
 المربعات 

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 مستوى  ف عات المرب

 الداللة  

لى جودة  ع يزكالتر 
 أداء المعلمين

 68. 2 1.36 بين المجموعات
1.80 

 

.17 

 38. 316 119.81 عات ل المجمو داخ 

  318 121.17 مجموعال

مل  بالع االهتمام
 الجماعي 

 1.47 2 2.94 عاتبين المجمو 
4.08 

 

.02 

 36. 311 111.97 وعات المجمداخل  

  313 114.91 المجموع

ة يالقيادة التربو 
 فعالة ال

 1.08 2 2.16 بين المجموعات
3.53 

 

.03 

 31. 311 95.23 داخل المجموعات  

  313 97.39 المجموع

المستمر  ينالتحس
 والتميز

 1.23 2 2.47 مجموعاتن اليب
3.37 

 

.04 

 37. 311 113.83 مجموعات داخل ال 

  313 116.29 المجموع

 ة الكليةالدرج
 96. 2 1.92 المجموعات  بين

3.09 

 

.05 

 
 31. 316 98.27 داخل المجموعات 

  318 100.19 المجموع

 

وجد ي  "ه  ضية الصفرية، بمعنى أن الفر   ُترفض (  23.4)  جدوللا  لواردة فيبيانات االمن خالل       

تربويين  المشرفين ال  تطبيق  في متوسطات   (α>05.وى الداللة )د مستاللة إحصائية عنفروق ذات د 

من    ات سار مملل مديري  اإلشرافية  نظر  فيال  مدارسالوجهة  ال  حكومية   تعزى   ،يةشمالالمحافظات 
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على جودة ما عدا مجال التركيز    االت ى المججة الكلية وعلدر ال، حسب  "دارةرة في اإلخب اللمتغير  

تراالمعلمأداء   فقد  بين  وح مس،  لها ما  الداللة  ا(05.-02.)توى    وى تمن مس  أقللقيم جميعها  ، وهذه 

 (. 05.)داللة لا

حسب  مواطن إلى وللتعرف والمجاالت    الفروق  الكلية  اإلد   رةالخب تويات لمس بعا  ت الدرجة   ،ارةفي 

)ش دال  فرق  أقل باراخت دمُأستخ فقد  ها،هتوج وتحديد  للمقارنإحصائي  وكا ات يفيه(،  نت البعدية، 

 (.  24.4) جدولنتائج كما هي موضح في الال

لدرجة الكلية حسب االبعدية  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات الد رق ف  أقل تباراخ (:24.4جدول )
 إلدارةا الخبرة في توياتمس بين والمجاالت

 ابية المتوسطات الحسالفرق بين  (Jإلدارة )في الخبرة ا (Iاإلدارة )ي ف  الخبرة لمجال ا

 *32457. ات سنو  5أقل من   رسنوات فأكث 10 ل الجماعيبالعماالهتمام 

 *28156. سنوات  5أقل من   سنوات فأكثر 10 الفعالة ة ويبيادة التر الق

 *29624. نوات س 5ل من  أق وات فأكثرسن 10 يزالتحسين المستمر والتم

 *25908. سنوات  5أقل من  كثر ت فأسنوا 10 درجة الكليةال

 (. α  ≤.05) وىمست  عند  حصائيا  إ دال* 

الجدول   التربويين  لمشا  يقبتطت  متوسطا بين فروق ال أن إلى  (24.4)يشير   للممارسات رفين 

الخبرة  تعزى لمتغير  ،  شماليةالالمحافظات    فية  الحكومي  مدارسالجهة نظر مديري  و اإلشرافية من  

الدر "اإلدارة  في ا، حسب  المجاالت،  جة  الذين  حلصال كانت لكلية وعلى  سنوات   10م  لديه  المدراء 

 دارة. فأكثر خبرة في اإل
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 :عاشرةال يةرضفبال لنتائج المتعلقةا 10.2.4

ن  المشرفي  يقتطبت  سطاتو في م  (α>05.)ند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع 

  ، شماليةالافظات  المح  الحكومية في  مدارسال   ديري وجهة نظر مية من  رافش اإل  للممارسات التربويين  

 . المديريةلمتغير  تعزى 

اال   قيتطبلمجاالت   يةالحساب متوسطات ال استخرجت       اإلشرافية من    للممارسات لتربويين  مشرفين 

مديري  وج نظر  الما  في  الحكومية  مدارسالهة   ة،المعياري فات االنحرا  كذلكو  ،ماليةشلحافظات 

من    One Way ANOVA))  األحادي لتباينا يلتحل  اختبار ستخدموا مستقلتين، مجموعألكثر    تين 

 .(26.4(، )25.4) ينو موضح بالجدولوجاءت النتائج كما ه

 

  تسالممار لالمشرفين التربويين  تطبيقوق فر المتوسطات الحسابية لمجاالت  (:25.4)جدول 
 رية المديلمتغير تبعًا ة فياإلشرا

 المجال 
ب نو ج
  م هللا را بيت لحم  لخليل ا

حي ضوا طولكرم والبيرة 
 لقدس ا

 3.65 3.45 3.47 3.52 3.46 المعلمين أداءدة لى جو التركيز ع

 3.87 3.66 3.63 3.69 3.60 عيماجالهتمام بالعمل الا

 3.91 3.79 3.69 3.75 3.67 ة الفعالة القيادة التربوي

 3.85 3.74 3.61 3.69 3.59 لتميزمستمر واالالتحسين 

 3.83 3.67 3.60 3.65 3.58 الدرجة الكلية

 

ن ييو المشرفين الترب يقتطب فروق  ارالختب األحادي، التباين تحليل تبار اخ ئجنتا (:26.4دول )ج
 المديرية لمتغير تبعًا  اإلشرافية رساتللمما

مجموع   مصدر التباين  المجال 
 ربعات الم

رجات د
 ةريالح

متوسط 
 ستوى م ف المربعات 

   الداللة

تركيز على جودة  ال
 المعلمينداء أ

 27. 4 1.07 تبين المجموعا
.70 

 

.59 

 38. 314 120.10 داخل المجموعات  

  318 121.17 المجموع

 1.34 49. 4 1.95 بين المجموعاتمل  بالع امتمهاال

 

.26 

 37. 309 112.96 داخل المجموعات  
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مجموع   مصدر التباين  المجال 
 ربعات الم

رجات د
 ةريالح

متوسط 
 ستوى م ف المربعات 

   الداللة

  313 114.91 المجموع الجماعي 

ية ربو لتالقيادة ا
 الفعالة 

 42. 4 1.68 وعاتلمجمبين ا
1.36 

 

.25 

 31. 309 95.70 عات داخل المجمو  

  313 97.39 المجموع

ين المستمر التحس
 زوالتمي

 55. 4 2.21 موعاتالمج ينب
1.50 

 

.20 

 37. 309 114.08 مجموعات داخل ال 

  313 116.29 مجموعال

 جة الكليةالدر 
 40. 4 1.61 ن المجموعات بي

1.28 

 

.28 

 
 31. 314 98.58 اخل المجموعات د

  318 100.19 المجموع

 

وجد ال ي " الصفرية، بمعنى أنه  فرضيةال لبُتق( 25.4) الجدول الواردة في من خالل البيانات      

مشرفين التربويين  ال  تطبيقتوسطات  م  في(  α>05.)اللة  ت داللة إحصائية عند مستوى الد فروق ذا

م   ممارسات لل مديري  وجن  اإلشرافية  نظر  في  مدارسالهة  المحافظال  الحكومية  تعزى شماليةات   ،

-20.وح مستوى الداللة لها ما بين )ت، فقد تراالجامكلية وعلى الب الدرجة ال، حس"المديريةلمتغير  

 (.05.) لةدالستوى المن م أكبر، وهذه القيم جميعها (59.

الخام عالقة    :سالسؤال  توجد  إحصائيا  ار هل  دالة  المشرفين بين    تباط  ايات  لكفل  ويينالترب  امتالك 

اإلشرافيةاإلشرافية   نظر والممارسات  وجهة  من  لمحافظات ا  في  يةومكالح  ارسمد المديري    ، 

 شمالية؟ لا

 لتالية: ضية افحص الفر ب قمنا الخامس  ولإلجابة عن السؤال
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 عشرة  الحاديةبالفرضية  ائج المتعلقةنتال 11.2.4

  امتالك المشرفين التربويين   بين(  α<.05لة )الند مستوى الد  صائي ا  عة إحعالقة ارتباطية دال  جد ال تو 

المحافظات    الحكومية في  مدارسالر مديري  من وجهة نظ ،  رسات اإلشرافيةاملماو رافية  لكفايات اإلشل

 . ةشماليال

معاملاس التربويينامتال   مجاالت   بين  (رسون بي)الرتباط  ا   تخرج  المشرفين  اإلشرافية  ل  ك  لكفايات 

 ولالجد   شماليةالمحافظات ال  الحكومية في  مدارسالجهة نظر مديري  و   من  ،ةارسات اإلشرافيمالمو 

 : وضح ذلك( ي27.4)

  المشرفينك امتال  درجة االتبين مج (ماتريكس)بطريقة  (رسون بي)ارتباط  معامل(: 27.4جدول )
 والممارسات اإلشرافية  لكفايات اإلشرافية ل ينالتربوي

 

 المجال 
 الكفايات 
 الشخصية

 الكفايات 
 المعرفية 

 الكفايات 
 اإلدارية  

 الكفايات 
 القيادية  

فايات النمو  ك
 المهني

 الدرجة الكلية  

 للكفايات 

ممارسات  ال
 اإلشرافية 

.64** .69** .72** .71** .78** .81** 

 

توجد عالقة    نى أنه  مع الصفرية، ب  فض الفرضيةر تُ (27.4) الجدول ة فيت الواردالبيانا  لخال  من     

إحصابارت دالة  )ع  ئي ا  اطية  الد اللة  مستوى  التربويي بين  (  α<.05ند  المشرفين  فايات  لكل  نامتالك 

اإلشرافيةوالممارسااإلشرافية   و ت  من  مديري  ،  نظر  فيالحكومي  مدارسالجهة  المحافظات   ة 

وج   ؛شماليةال يتضح  قوية ارتباط عالقة د و بحيث  الكليا بين موجبة  ايات الكف  المتالكة  لدرجة 

 ويتضح(،  81.) اهم نبحيث بلغ معامل االرتباط بي   والممارسات اإلشرافيةن  فين التربويي للمشر فية  شرااإل

بينإيجابي عالقة وجود  التربويا  امتالكت  جاالم ة  اإلللين  لمشرفين  ممارسات  والافية  شر كفايات 

بتراوح  رافيةاإلش ما  المجال    (64.)  ينت  النمو  لمجال  (78.)و  لشخصيةالكفايات  هني  مال  كفايات 

  كلما فايات اإلشرافية  لكل  التربويين  ينرفشامتالك الم  زاد  كلما ئيا ، مما يعني أنهوجميعها دالة إحصا

 ية. شرافممارسات اإللزادت ا
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 س الفصل الخام

 تفسير النتائج ومناقشتها

الفضت هذا  امن  النتائج  مناقشة  تصل  إليهالتي  أسئللدراسة،  ا  وصلت  خالل  انبثق  من  وما  تها 

بالعنه بمقارنتها  وذلك  التي  ا من فرضيات،  الدراسصتو نتائج  إليها  في هذه ساالات  لت  الواردة  بقة 

 ج. ئ يمكن طرحها في ضوء هذه النتاالتوصيات التي ى إل دراسة، إضافة إلى تفسير النتائج، وصوال  ال

شتهانتائج األسئلة ومناقتفسير   1.5 

ناقشتهؤال األول ومتائج السن تفسير   1.1.5 

لمدارس الحكومية  ا  ري مديية من وجهة نظر  فراكفايات اإلشجة امتالك المشرفين التربويين للدر ما  

 ؟ محافظات الشمالية في فلسطينفي ال

في  خالن  م يظهر        النتائج  أن  ل  الرابع،  للكفايات  المشرفين    كامتال  درجةالفصل  التربويين 

انظر مدي  هةافية من وجاإلشر  المدارس  المحافري  الشمالية جاء لحكومية في  متوسطا ، وذلك   ظات 

لحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  وتراوحت األوساط ا(،  6.63)لغ  الحسابي الذي ب  طوسبداللة المت

المشت  اال مج   عن  اإلامتالك  للكفايات  التربويين  ب   رافيةش رفين  )ما  إذ  3.38-3.89ين  م(،  جال  جاء 

للت  كفايا" التربوي شخصية  األول"،  مشرف  )بالمرتبة  بلغ  بمتوسط حسابي  وبتقد 3.89ى  ير مرتفع،  ( 

ر  ديق(، وبت3.38الخامسة، بمتوسط حسابي بلغ )  في المرتبةاإلدارية"،  ت  ياكفا" الا جاء مجال  مينب

 متوسط.

ية  خصكفايات الشمن الإنسان لديه الكثير  المشرف  دير يرى في  المعزى هذه النتيجة إلى أن  وتُ      

ظي  هنأل تماعية،  واالج مع  العمل،  تكيف  وظروف  الحياة  أتو ي فهو  روف  معظم  مع  طراف  اصل 

التعليمية   و العملية  معلم  و من  ومدير  المأحياطالب  أفراد  والتي  جنا  المحلي  كفاياته  تتمع  من  زيد 
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اإللمام بقدر كبير من المعرفة العلمية   لب طتتة ومهنة،  الشخصية. والمشرف التربوي صاحب رسال

ليبوالت باستمرار؛  وتحديثها  بما  على  ىقربوية  ننته،  بمهستجد  ي   تواصل   ربما ستمرار  بافسه  ويطور 

الكفاي المرتبجاءت  في  اإلدارية  ترتي ات  من  األخيرة  الة  الكفايات  لإلب  المهمة  هذه  يترك  دارة نه 

 ر. والمدي

النت هذه  اتفقت  دراسوقد  مع  )لطا  ت ايجة  )2017راونة  والرويلي  أظهرت 2015(،  والتي   ،) 

 . بويينلتر المشرفين اى توسطة لد م فرت بدرجةاية تو شراف نتائجهما أن الكفايات اإل

رت نتائجهما  ي أظه(، والت2017ان )(، والطجع2018)  يجة مع دراسات العتيبيهذه النت  واختلفت 

 ى المشرفين التربويين.لد ة ر ي رة جدا  وكبأن الكفايات اإلشرافية توفرت بدرجة كبي 
 

  2.1.5 تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشته

الم  درجة  ما اإلللممار بويين  التر فين  شر تطبيق  من  سات  مدير شرافية  نظر  مدارس وجهة  ي 

 ؟ ن ية في فلسطيشماللمحافظات الالحكومية في ا

النتائجأش للمم  درجةأن    الى  ارت  التربويين  المشرفين  اإلتطبيق  نظر  افشر ارسات  وجهة  من  ية 

ا الحكومية في  المدارس  الشمالية جاءمديري  وذلمتوسطا    لمحافظات  ا،  بداللة  سابي  الح  توسطلم ك 

بلا الحس  وتراوحت   .(3.64)غ  لذي  عاألوساط  أفراد  لتقديرات  الدراسةابية    درجة مجاالت  عن    ينة 

اإلشرافيةتطبي للممارسات  التربويين  المشرفين  بين    ق  مجالح  قدف،  (3.49-3.74)ما  "القيادة   صل 

جاء   بينما  ،(.743)  لهط الحسابي  لمتوسلى المتوسطات الحسابية، وبلغ االتربوية الفعالة"، على أع

"م على  الجال  المتركيز  أداء  أعلمينجودة  على  حصل  فقد  المجاالت "،  حسابيمت)  قل  إذ   ؛(ا  وسطا  

 .  ، وبتقدير متوسط(3.49)حصل على متوسط حسابي  

  يطبق كفايات المشرفقائدا تربويا   يرى في المشرف  مدير  الن  أ  هذه النتيجةن السبب في  و قد يك

ق المشرفين  تطبيفي  متوسطة    درجةعلى  ول  الحصفي    بب ما كان السرب و    ،  ،يدعو اليهاأن  قبل  
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، المحافظات الشمالية    ية فيالمدارس الحكوم  للممارسات اإلشرافية من وجهة نظر مديري   تربويينال

فعد   هو التنويع  األساليب م  الزيفراشاال  ي  أسلوب  على  والتركيز  الصفية،ية،  ب  و  ارات  عض  عقد 

 .ات الدور 

هذهولدى        ملنتيجا  مقارنة  الة  نتائج  تبي در ع  السابقة،  أناسات  تتفقن  بت لهل  دراسات   مع   ها 

يب  والغر   (،2017وشلش وحرزهللا )  (،2017والخطيب)  ،(2019وشريعة )  (،2020وحراحشه )  (،2020)

)وا  ،(2016)  والصويلح )  (،2013لبابطين  أظهو   (،2013والدجاني  أالتي  نتائجها  تطبيق  رت  ن 

 .وسطا  مت رافية جاء اإلش الممارسات 

  (، 0192)  شراب لوا  و  (،2019)  حتاملة وعليمات و كشك و وأب  ،(2020الحاج )اسة  در اختلفت مع  و 

(،  2015)(، ودبوس  1520)والقدرة  ن  دالوش  (،2016والكلباني )  (،2016والكومي )  (،2017والقططي )

 ة كبيرة  فيمارسات االشرالمفي تطبيق اتائجها نوالتي جاءت ( ، 2013) والزيانقيطة 

قشتهاومناألولى ج الفرضية اائتفسير نت  1.2.5 

 نامتالك المشرفيفي متوسطات  (  α>05.اللة )ة عند مستوى الد ائيإحص  ال توجد فروق ذات داللة

اإللتا للكفايات  من  ربويين  مدير و شرافية  نظر  فجهة  الحكومية  المدارس  الي  المحافظات  ،  شماليةي 

 الجنس. ر متغيتعزى ل

أنه  ظهأ      النتائج  داللفروق  جد  تو ال  رت  مستإحصائية    ةذات  )عند  الداللة  في  (  α>05.وى 

مديري المدارس الحكومية ر  نظ  وجهةمشرفين التربويين للكفايات اإلشرافية من  امتالك ال  ات طمتوس

 ية، تعزى لمتغير الجنس. الشمال ي المحافظات ف

  فهو   مية،ية التعليفي العملدورا  بالغ األهمية    رفير يرى أن للمشد المأن    الى  عزى ذلكوقد يُ      

ال  وموجه،  ميسر، وتقدم  تطور  على  التعليميعملومعين  مد   ،ةية  يراه  ما  بغض  هذا  المدارس  يري 

 النظر عن جنسه .
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ال      هذه  مقارنة  نتانتي ولدى  مع  تبينجة  السابقة،  الدراسات  تت  ئج  معأنها  الطعجان  دراسة    فق 

ذات داللة   فروق وجد  ت  الي بينت أنه  (والت2201بو سمرة ومعمر)وأ  ،(5201والسويدان )  (،6201)

الإحصائ  مستوى  عند  )دالية  د (  α>05.لة  متوسطات  التربويين    متالكا  جةر في  لكفايات  لالمشرفين 

،  ير الجنس زى لمتغ، تعاليةشمالمحافظات ال  ية فيالحكوم  رسمداالمديري    وجهة نظرة من  اإلشرافي

 . (2015)  واقطيش(، والسوالمة 2017الطراونة ) مع دراسة ت فواختل

 

 انية ومناقشتها تائج الفرضية الثير نتفس 52.2.

امتالك المشرفين   في متوسطات (  α>05.عند مستوى الداللة )  يةائ صتوجد فروق ذات داللة إح  ال

للكا من  فايالتربويين  اإلشرافية  مديري وجهة  ت  في  داالم   نظر  الحكومية  الشمالية،  محاف الرس  ظات 

 العلمي.زى لمتغير المؤهل تع

النتا      وجو   جئأظهرت  ذات  د  عدم  ع فروق  إحصائية  مستوى داللة  )  ند   يف(  α>05.الداللة 

للكفاي تو م التربويين  المشرفين  امتالك  درجة  من  سطات  اإلشرافية  مديري وجات  نظر  دارس  الم  هة 

 العلمي.ؤهل لم، تعزى لمتغير ايةشمالحافظات الالحكومية في الم

النتيجة  ويمكن أن المدير    تعزى هذه  النظر عن  غبأن  العلمؤ ض  الى تحقيق    ما  دائيسعى    يمهله 

اا والمألهداف  المشلها  خطط  لمرسومة  مع  التربوي  ر بالتعاون  ، ف  العريضة  الخطوط  يرسم  الذي 

مع وصل  المكنة النه حلقة  لمول اويشارك في وضع الحليقوم  والمشرف    ،راقب عن كثب  يوالمدير  

 اسات التعليمية . وزارة والسيال

م      الن ولدى  هذه  نتتي قارنة  مع  الدراساجة  تبينائج  السابقة،  تت  ت  مع أنها  العتيبي    اسةدر   فق 

أنه    ئجها  نتا  تي أظهرت وال  (2015)  اند والسوي  (،2017(، والطراونة )2016،والطعجان )  (2018)

داللة  ق  فرو توجد  ال   الد ئيإحصاذات  مستوى  عند  )ال ة  متوسط(  α>05.لة  امتالك  افي  درجة  ت 
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التربالم للكفايات شرفين  نظمن    إلشرافيةا  ويين  المدارسوجهة  مديري  المالحكومي  ر  في  حافظات ة 

   .المؤهل العلميالشمالية، تعزى لمتغير 

 شتها لثالثة ومناقائج الفرضية انتر  يتفس 3.2.5   

رفين امتالك المش  ت في متوسطا(  α>05.ة )لعند مستوى الدال  يةذات داللة إحصائ   ال توجد فروق 

للكفا  اإلشرافية التربويين  نمن    يات  المدارس    ظر وجهة  المحمديري  في  الشمالية،  االحكومية  فظات 

 تعزى لمتغير التخصص. 

 امتالكمتوسطات  إحصائية بين  جود فروق ذات داللةو  دمعأظهرت نتائج الدراسة       

 ارس الحكومية في المحافظات مد هة نظر مديري الجو ايات اإلشرافية من فكلل ينويين التربالمشرف   

 ير التخصص. متغ تعزى ل الشمالية،   

امات  تماه  أن تطوير أداء المعلم، والحرص على استمرار تطوره من أرقى  جة إلىهذه النتي  ى د تعز ق

ظر عن تخصصه، نلبغض اة  التربوي  جميع عناصر العملية، يقوم  يخطط، يتابع  فالمديرالتربويين،  

ليمية  العملية التعاح  قدم ونجخصصات يهتم بتأو األدبي أو غيره من الت  في الجانب العلمي  يرمد فال

 التعلمية. 

نتائجو       مع  الدراسة  هذه  اتفقت  العتيبي)  قد  والطراونة 6201)ن  جاع(،والط2018دراسات   ،)

ستوى  م  داللة إحصائية عند   ت اروق ذ ف  ال توجد   "والتي أظهرت أنه    ( 2015)  (، والسويدان2017)

  وجهة نظر افية من  كفايات اإلشر لل  تربويينالمشرفين ال   كامتالفي متوسطات درجة  (  α>.05الداللة )

ة واختلفت مع دراس،  "ص خصتال، تعزى لمتغير  شماليةالمحافظات ال  الحكومية في  مدارسال  مديري 

 .(2013سم )القا
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 ا هناقشتومالرابعة سير نتائج الفرضية تف 4.2.5

لمشرفين  ا  امتالكي متوسطات  ف  (α>05.)ستوى الداللة  لة إحصائية عند مالد ال توجد فروق ذات  

اإلشالتربوي للكفايات  من  ين  المحافظات  وجرافية  في  الحكومية  المدارس  مديري  نظر  ،  ةالشماليهة 

 رة.زى لمتغير الخبرة في اإلداتع

نتأظه      وجرت  عدم  الدراسة  د ائج  ذات  فروق  متوسطا  ةلالود  بين  امتالك در   ت إحصائية  جة 

التربويين للكفايات اإلالمش افظات الحكومية في المحلمدارس  مديري ا  ظرشرافية من وجهة نرفين 

 لية، تعزى لمتغير الخبرة في اإلدارة.الشما

ال    ،يةعليمية التعلمميز في العملية التا المسية لها دورهاإلدارة المدر تيجة إلى أن  لن ا  هوُتعزى هذ      

  قدم أداء وت  يإنما تسعى لرق  اليومية، والحفاظ على النظامشؤون المدرسة    سيرتيتوقف دورها على  

فهي على اتصال مباشر مع المعلمين والطالب والمجتمع   يل الطالب ،، ورفع مستوى تحصالمعلم

يكون دور المديرحللما ا  ي ، وبهذا  يزي  لمشرفمتمم لدور  ذلك فهوالتربوي، البل  ف ر شم  د على 

زائر، وليس   ، المدير  طال  مقيم  أن   اما  نقس  لتحقيق  يسعيان  لوالمشرف  تأثير  فال  وات سنلهدف 

 رة هنا  الخب

اتفقت        الدراسةوقد  دراسات   هذه  نتائج  )  مع  )  (،6201الطعجان  (،والسعدية  2015،السويدان 

ة عند مستوى  يئصاإحذات داللة    ال توجد فروق   "أنه  على    ،والتي أجمعت (2013م )(،والقاس 2015)

نظر  وجهة  ن  م   شرافيةإللكفايات ا لبويين  المشرفين التر   امتالكت درجة  في متوسطا(  α>05.)الداللة  

واختلفت مع    ،" الخبرة في اإلدارةتغير  لمى  ز ، تعشماليةالمحافظات ال  فيالحكومية    مدارسالمديري  

 .(2015)الرويلي ة دراس
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 ا هشتاقالخامسة ومنتفسير نتائج الفرضية  2.55.

ذات        فروق  عندال  توجد  إحصائية  )لة  الداللة  مستوى  ف05α.>د  متوسطات  (  ك  امتالي 

اللمشا وجهةتر رفين  من  اإلشرافية  للكفايات  ا  بويين  المدارس  مديري  المحافظات ومحكلنظر  في  ية 

 يرية.الشمالية، تعزى لمتغير المد 

نتائج        يات  تربويين للكفا المشرفين ال   كامتالات  ق بين متوسطالدراسة عدم وجود فرو أظهرت 

المدارس مديري  نظر  وجهة  من  المالحكومية    اإلشرافية  الحافي  لمتغير  شمافظات  تعزى  لية، 

 المديرية. 

  س الظروف ويخضعون كل المديرين الذين شملتهم العينة يواجهون نفن  أ  ىقد ُيعزى ذلك إلو      

القوان  اإل لنفس  واألنظمة  والتين  وز   ت اعليم شرافية  واار من  التربية  ويطبقة  ملتعليم،  اإلدارة  ؤ سها  ول 

ليمية  وأيضا يعيشون في بيئة تع  دون غيرها،ية  لمدير ز  ييدون تم المديرين    التربوية والمشرفون على

وله نو النتائج وافق  تتا  ذ واحدة  الفلسطيني  المجتمع  في  ونحن  التحديات ،  نفس  جميع    اجه  في 

 (. 2201) رة ومعمروأبو سم(، 2020) صافي ت راسامع نتائج د  واختلفت ، حافظات الم

 

 ومناقشتها تفسير نتائج الفرضية السادسة  6.2.5

فر   ال      الداللوق  توجد  مستوى  عند  إحصائية  داللة  )ذات  مت(  α>.05ة  تطبيق    ات سطو في 

ات في المحافظ  س الحكوميةمديري المدار وجهة نظر  إلشرافية من  المشرفين التربويين للممارسات ا

 لجنس.متغير ال مالية، تعزى شلا

في  (  α>.05لة )دال ستوى العند م  صائيةفروق ذات داللة إحوجود  تائج الدراسة عدم  نأظهرت       

الحكومية وجهة نظر مديري المدارس  ارسات اإلشرافية من  مملل  بويينتطبيق المشرفين التر متوسطات  

 الجنس.  متغيرالية، تعزى لفي المحافظات الشم
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إعوتُ       النتيجة  هذه  العملية    نأ  لىزى  المعلم،التعلي متابعة  أداء  وتقويم  مشاكلها،  وعالج   مية، 

المهني وتطوي التربوي من أجل تحسين مخأهم ممارس  من   ره  فالمشرف عللتارجات  ات اإلشراف  يم، 

رف مشال  من    ما يأمله و ،  يرد مال  ه ما يرا ، هذا  الحاجة الى تطبيقها    الذي يمتلك الكفاءة يجد في نفسه 

ق  عناصر المنظومة التعليمية تسعى الى تحقي  ن كلألنس المدير ، وذلك  ج   عنض النظر  غب  ،  

 . شود نالم فالهد 

هذه  و  دراسات اتفقت  نتائج  مع  )  الدراسة  و 0202الحاج  وحتاملة  كشك  وأبو   ،)( (،  2019عليمات 

( والك2017والخطيب  والدجاني  2016)  مي و (،  ولهل2013)(،   ،)( وأب0102بت  سمرة(،  العسيلي  و   و 

 . (0072)  لوأبو هلي

مع   )ش  سات درانتائج  واختلفت  هللا(،  2019ريعة  وحرز  (،  0172)  والقططي(،  1720)  وشلش 

 (.2013لزيان ) ن وا(، وقيطا 2015(، ودبوس )2016ني )والكلبا

 تفسير نتائج الفرضية السابعة ومناقشتها  7.2.5

ذا      فروق  توجد  إحصاال  داللة  عت  مستوى  ئية  متوسط(  α>05.)ة  الداللند  تطبيق    ات في 

ت ي المحافظاحكومية فالمدارس الديري  وجهة نظر مممارسات اإلشرافية من  لل  ينن التربويالمشرفي

 لمي.لمؤهل العالشمالية، تعزى لمتغير ا

( α≤.05)  صائيةند مستوى الداللة اإلح ع   يةئ أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة إحصا     

متو  التسطات  بين  المشرفين  المدارس  جهو من    اإلشرافيةلممارسات  ل  ربويينتطبيق  مديري  نظر  ة 

لون درجة  دراء الذين يحمؤهل العلمي لصالح الملمتغير المشمالية، تعزى ات الفي المحافظالحكومية 

 . البكالوريوس
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لصالح النتيجة  هذه  جاءت  ا  ربما  درجة  يحملون  اللذين  ال المدراء  العلمية  لبكالوريس  الدرجة  نها 

ال تؤهل  التي  غالبية    واإلحتمال  مركزال  لهذاتربوي  األولى  أن  هذ مدير   األخر  يحمل  المدارس  ه  ي 

 . الدرجة العلمية 

الدراسةوات      هذه  دراس  فقت  نتائج  الامع  )ت  )(2017خطيب  والقططي  وا2017،  لدجاني  (، 

(2013)" حيث  إحصائي  ،  داللة  ذات  فروق  متوجد  عند  متوس(  α>05.)الداللة  ى  تو سة  طات في 

  ومية في لحكا  سمدار لار مديري  وجهة نظشرافية من  اإل  للممارسات ربويين  لترفين االمش  طبيقتدرجة  

التركيز )  االت على المج، حسب الدرجة الكلية و "هل العلميالمؤ ، تعزى لمتغير  ةشماليمحافظات الال

 ريوس.جة البكالو الذين يحملون در المدراء ح الصوذلك ل ، القيادة التربوية الفعالة(على جودة أداء

والكومي    (،2017ن )خشالوال(،  1920وأحمد )(، وعبدالقادر  0202الحاج )  مع دراسات   ت لفواخت     

(، ولهلبت  2013والزيان )وقيطة    ،(2013(، والبابطين )2015ودبوس )  (، 1620، والكلباني )(2016)

(2010) . 

 مناقشتها و  نةمية الثاتفسير نتائج الفرض 8.2.5

تطبيق    في متوسطات درجة(  α>05.مستوى الداللة )د  ئية عناللة إحصا فروق ذات دال توجد        

المدارس الحكومية في المحافظات يري  وجهة نظر مد من    ارسات اإلشرافيةبويين للمملتر ن امشرفيال

 تعزى لمتغير التخصص. لشمالية،ا

وجود        عدم  الى  النتائج  ذات فأشارت  إحصائي لدال  روق  الد ة  مستوى  عند  اإلحص ة  ائية  اللة 

(α≤.05  )الم  في تطبيق  درجة  التربويين  توسطات  نظمن  ية  رافاإلش  للممارسات مشرفين  ر  وجهة 

 ص. ظات الشمالية، تعزى لمتغير التخصمحافالحكومية في ال مديري المدارس

إلى        النتيجة  هذه  ُتعزى  و األة  فلكا  رك  مد   الناجح    التربوي   المديرأن  وقد  التي  ساليب  الطرق 

 بوي ع المشرف التر ون مبالتعا  نحو األفضلير والتطوير والسير  يتغعلى الالمعلمين  أن تساعد    يمكن
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يقو و  ا الذي  إحداث  عملية  والتطويرد  الجديدة  فهوربوي  الت  لتغيير  األساليب  للمواقف تب  يمارس  عا  

ين من  علموتحسين أداء المن ناحية  ج التعليمي م رنام لبا  نهو تحسي   الهدفالتعليمية الطارئة ما دام  

 .بوي ير أو المشرف التر منهم المد  أي ن تخصصهكا مهما  احية أخرى ن

 ، وأبو سمرة والعسيلي (2017شالن )والخ(، 2020الحاج ) ات ع نتائج دراسماسة ه الدر هذ  واتفقت      

 (.2015ة دبوس )ت مع دراسواختلف، (2007وأبو هليل )

 ا تهقش اومن التاسعة تائج الفرضية تفسير ن 9.2.5

سطات درجة تطبيق  في متو   (α>05.)لة  مستوى الدالائية عند  حصروق ذات داللة إال توجد ف     

محافظات  ظر مديري المدارس الحكومية في الهة نوجاإلشرافية من  يين للممارسات  و لتربرفين المشا

 تغير الخبرة في اإلدارة.الشمالية، تعزى لم

  (α≤.05)  داللة اإلحصائية د مستوى الئية عن صاإح  اللةوق ذات د الى وجود فر   أشارت النتائج

در   في المشرفينمتوسطات  تطبيق  للممار   جة  مد من    افيةاإلشر   سات التربويين  نظر  يري  وجهة 

المدراء الذين   صالح لمتغير الخبرة في اإلدارة  الشمالية، تعزى لة في المحافظات  كوميالمدارس الح

  إلدارة.ثر خبرة في اسنوات فأك 10لديهم 

درسة مصنع  ية التربوية، فالمركائز العملة من أهم  سياإلدارة المدر   نتيجة إلى أذه الن ه  زى عوتُ 

ومهم،  ر ودو   قادمة،ال  لألجيال كبير  كفاءةها  على  حجم  اإل  يتوقف  مع  تتناسب  أن  يجب  التي  دارة 

عات على  الملقاة  والتالمسؤولية  والتغيير،  التطوير،  أساس  فهي  مقها،  ولعل  مهحسين،  أهم    ارات ن 

  ، كل هذا ال يتأتى المعلمين، والطالب ء األمور، و ت، وأوليارالتواصل مع اإلدااالتصال واير هي مد ال

   . تشخيص األمور من حوله  على قادرجعل المدير ت   الخبرة حكمةف ،برة بالخ اال

 ق و الفر  أن إلى  (423.)يشير الجدول    ،(2019الشراب )  مع نتائج دراسةت هذه الدراسة  واتفق

التربويين  المشرفي  يقتطبدرجة  توسطات  م بين مديري  وج  منة  ياإلشراف  رسات ماللمن  نظر  هة 
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كلية جة ال، حسب الدر ة"دار الخبرة في اإلير  ، تعزى لمتغاليةشمظات الافلمحا  الحكومية في  ارسمد ال

ت مع  فواختل،  دارةسنوات فأكثر خبرة في اإل  10المدراء الذين لديهم    لصالح االت، كانت وعلى المج

 (. 2010ت )لب(، وله2015بوس )د ائج دراسة نت

 العاشرة ومناقشتها ير نتائج الفرضية تفس 10..52

تطبيـق  ي متوسـطات درجـةفـ( .>05αتوى الداللـة )إحصـائية عنـد مسـ ق ذات داللـةفرو  ال توجد      

افظـات ي المحوميـة فـكوجهـة نظـر مـديري المـدارس الحالمشرفين التربويين للممارسات اإلشرافية من  

 .يةى لمتغير المدير مالية، تعز الش

ــال أشـــارت       التربـــويين  فينر بيـــق المشـــمتوســـطات درجـــة تط نيبـــ ق فـــرو إلـــى عـــدم وجـــود  ائجنتـ

الشــمالية، تعــزى وميــة فــي المحافظــات ي المــدارس الحكدير مــ نظــر افية مــن وجهــةللممارســات اإلشــر 

 لمتغير المديرية.

 مــونلــم علــى الالمعة يعمــل علــى مســاعد  تربــوي  رخبيــ ير المــد ن إلــى أ وقــد ُتعــزى هــذه النتيجــة     

 ائص مجتمــع المعرفــة،وء خصــي ضــفــ ويتــابع مــع المشــرف التربــوي لتحقيــق الهــدف التربــوي هنــي، لما

ــواء ــي الجنـــوب أ سـ ــان فـ ــط، أ ،كـ ــي الوسـ ــي أو فـ ــن محافو فـ ــمال مـ ــوطن الشـ ــات الـ ــا  ،ظـ ــع فيهـ ويخضـ

لتـــي ميـــة اليت، والرؤيـــة التعتحـــدياهـــة نفـــس الومواجورات، د فس الـــالمشـــرفون التربويـــون لـــنن و المـــديرو 

وأبــو ســمرة  (،2010)لهلبــت دراســة ئج اواختلفــت مــع نتــ ،لتربويــةالعمليــة ا ات دة مخرجــجــو ى الــ تهــدف

 (.2007سيلي )والع

 ومناقشتها  الحادية عشرة رضيةنتائج الف  فسيرت .2.511

م       عند  إحصائي ا   دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  درجة  (  α<.05)لد اللة  ا  ى ستو ال  امتالك  بين 

للكفا  مشرفينال والممارسااإلت  يا التربويين  نشرافية  وجهة  من  اإلشرافية،  مظت  المدارس  ديري  ر 

 . الشمالية ية في المحافظات الحكوم
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المتالك الكفايات اإلشرافية  الدرجة الكلية   بين موجبة قويةارتباط   عالقة النتائج وجود   أظهرت      

 .(81.) مانهبي   عامل االرتباطم غبحيث بلشرافية  لممارسات اإلتربويين والا مشرفينلل

ل  تعامل مع العق ت مهنة  إنها    ها البشرية، المهن التي عرفت أرقى   من  م لتعلي مهن ا ى النتيجة إلى أن وتعز       

ند  ا يس و ف المقيم الذي يدعم  والمدير هو المشر ذي كرم هللا به بني آدم على كافة المخلوقات،  البشري،  ال 

ر  التطو قها ليقدم العون و الذي يمتلك الكفاية يمارسها ويطب أن المشرف    دير يرى الم لتربوي ، عمل المشرف ا 

، مهن ال  للمعلم وللطالب  قا   فبتعاون   ي  والمشرف  التعليمية  المدير  المسيرة  العملي ي   ئدا  التعليمية  تم نجاح  ة 

) واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة    التعلمية ،  التي جمعت    (5120شاهين  الوحيدة  الدراسة  النها 

 كفاية وممارستها .ين امتالك الب

 

 ات التوصي 3.5

 ا يلي: بم ة يوص راسة، فإنه يمكن التالد توصلت إليها هذه   في ضوء النتائج التي     

 واإلشراف. دارةمعلمين من قبل اإللى جودة أداء الالتركيز ع -

م مع  ءوغيرهم من الطلبة ليتال   ند المشرفينع  العملي  لجانب التطبيقيا  امعات أن تعزز الج -

 ي. الواقع العمل

األ - في  اإلشسالتنويع  األ  االعتماد وعدم  ،  يةرافاليب  التقليدية  على  الصفية، )الساليب  زيارة 

 (.ات ور د ا أحيان 

المدير  ،  لمعلماده أساسا  للترقية  )اواعتم  ختلف المستويات،حث العلمي على ماالهتمام بالب -

 ، المشرف(. 

 . ي مهارة التخطيط في تحسين أداء المعلم هم المشرف فان يس -

 بكاملها . للعملية التربوية ميز، وذلك دعما  لمتام المعل شرف ويعززأن يدعم الم -
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 ها . يستطيع أن يمارس ت اإلشرافية حتىالتربوي الكفايا رفمشلا ن يمتلكأ -

دورات   االستمرار  - عقد  للمشرفين تدريبي   في  تركز  ة  االتج  التربويين  واألساعلى  ليب   اهات 

التربوي  لإلشراف  مج  المعاصرة  من  مجال  كل  وتزويد في  العلمية   دات لمستجباه  االته، 

 .تكنولوجيةوال

ع  ية التربوية بجمي لك إلثراء العملي هذا المجال، وذ ف  اث حبسات واألالمزيد من الدرااجراء   -

 صرها . عنا 
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 ية واألجنبيةبة العر المراجع باللغ

 راجع باللغة العربية: الم -أوالً 

الجديد في المعلم    عمد   فياف التربوي  (. دور اإلشر 2013)أبو سمرة، محمود ومعمر، مجدي.    -

 . 310 -273( :27) 2، نية(سانال ا )العلومالنجاح لألبحاث مجلة جامعة سطين، فل

والع أبو    - محمود  فوزي.  سيلي،سمرة،  هليل،  وأبو  اإلشرا(2007)  رجاء  الممارسات  واقع  فية  ، 

،  يلخللة جامعة المجنظر المعلمين،    نوية في محافظة الخليل من وجهةلمديري المدارس الثا

3(1 :)161- 188. 

عبد أ  - كامل  شملة،  )  بو  فيساأل اة  فعالي.  (2009الفتاح.  االشرافية  معل  ليب  أداء  مي  تحسين 

ا وكالة  و لغوث  مدارس  نظرهم  وجهة  من  غزة  تطفي  غييرهاو سبل  ماجستير  )رسالة  ر  ، 

 . المية، غزةمنشورة(، الجامعة اإلس

: ية اإلشرافيةي والعملبو تر الفي اإلشراف  المرجع    (.2005د.)أبو عابد، محمو   -   . األردن، اربد، 

 قافي.دار الكتاب الث

على    إدارة اإلشراف التربوي   ات فيكنولوجيا المعلومدور ت(.  2015)    اذرة، سهام غازي.ع  بوأ  -

 يا، غزة. اديمية اإلدارة والسياسات العلماجستير غير منشورة(، أك، )رسالة  مدارس الحكوميةلا

  تربويين رسة المشرفين ال(. مما2019صالح. )بس وعليمات،  املة، حاحتو   يفشك، محمد نا أبو ك  -

اإلش ألا  يف ألساليب  إلكردن  التربوي  خاللراف  )من  وعالقتهالحا  ترونيا   واإلنترنت(  ا  سوب 

 . 210- 177( : 1)  132، جامعة الكويت، ويةالمجلة التربالمتغيرات،  ببعض 

بوك  لتربويين بمنطقة ت ة للمشرفين ااإلشرافي  ات رسما(. واقع الم2007عبدالرحيم. )  أبو هاشم،  -

ر  ير غي رة، )رسالة ماجستاإلشرافية المعاصفي ضوء األساليب    يةود علسعربية ابالمملكة ال
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 . ناألرد  منشورة(، جامعة مؤته،

، فلسطين،  العالي الفلسطينية(.وزارة التربية والتعليم 2020.) راف والتأهيل التربوي اإلدارة العامة لإلش

 /https://www.mohe.ps/home:  ر على موقعمتوف . هللا امر 

شرفين التربويين  ة الم (.  درجة ممارس2014ب بن سعود. )  حمن بن عبد الوهالر ا  د عبابطين،  الب  -

اإلش ألسالي بمدي ر ب  التطوري  التربوي  الرياض،  اف  العلوم  نة    -135(:  1)  26،  التربويةمجلة 

159 . 

عفاف  - )  بليل،  التربويينالمشرفيي  اتايكف(.  2019.  الش  ن  الجودة  ظل  بالمرحلة  في  املة 

سطبتدائاال بلدية  بمدارس  )يفية  دكتوراه    ،  محرسالة  جامعة  منشورة(،  دباغين،  غير  مد 

 ر. ئاز سطيف، الج

 يع.وز تلان: دار اسامة للنشر و ، عمالوجيا المعلوماتو تكن (.2005عفر.)سم، جلجاا -

-  ( محمد.  ناديه  اإلش(.  2019الجيدي،  المعلميناف  ر أساليب  كفاءة  وتطوير  دراسة    التربوي 

ة(، جامعة موالنا  ماجستير غير منشور ، )رسالة  ار الثانويةخيألى مدرسة قصر اقية علتطبي

 ا. ليبي ية،إبراهيم اإلسالم مالك 

مدارس "األونروا" بمحافظات  في    ري و طتق اإلشراف التربوي الواقع تطبي(.  2020ر. )مالحاج، س  -

التربية،سالة ماجستير غير منشورة (، كل)ر   ،وسبل تحسينهغّزة    األقصى، غزة،  جامعة  ية 

 طين. لسف

إلشراف   رات امهارف تربوي مقيم لمارسة مدير المدرسة كمش(. درجة م  2020)    حراحشة، خلف.  -

المعلمين  التربوي  نظر  وجهة  المفر    من  قصبة  لواء  التربوية  ،  ردناألب  ق في  العلوم  مجلة 

 .74-55( :26)4، والنفسية

صبري حريزي   - غربي،  و  موسى  د (2013).  نه،  الم .  لبعض  نقدية  الوصفية  راسة  ناهج 
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  واإلجتماعية   إلنسانيةامجلة العلوم  ،  النفسيةو وموضوعاتها في البحوث االجتماعية والتربوية  

 ،2013 (13  : )23- 34 . 

 ر المسيرة. دا: عمان، لتربويةاإلدارة ا(. 2007مد. )حسان، حسن والعجمي، مح -

 ،دار   1، طالتربوي ت حديثة في اإلشراف  اتجاها  :(  2006)  ين، سالمة، عوض هللا عوض حس  -

 . الفكر، عمان، األردن

اللطيف  - عبد  مومني،  و  محمد  قاسم   ، التدر   .(2010)  خزعلي  معلمات يالكفايات  لدى  سية 

الدنيا األساسية  ضوء  المدارسفي    المرحلة  في  ا  الخاصة  المؤهل  ت وسنوا  لعلميمتغيرات 

 . 592 –  553( : 3)26، قمجلة جامعة دمش ،  خبرة والتخصص ال

راها  قات اإلنسانية كما ي لمشرف التربوي للعال(. ممارسة ا2017سعد. )  ن، عبد العزيز بن  الخشال   -

المعل المرحلة  الرياض نثا مو  بمدينة  الفجلم  ،وية  جامعة  للعلو ة  التربيوم  والنفسيةم  ،  وية 

 .1-34(:  3)7 الملك سعود،جامعة 

م العالي الفلسطينية: ة التربية والتعلي ر ، وزاإلشراف التربوي ا  دليل(.  2016دائرة اإلشراف التربوي. )   -

 لسطين، رام هللا .   ف

طالب.   محمد  ادرجة  (.  2015)دبوس،  اإلنسانيةشلمممارسة  العالقات  التربويين  مجال    رفين  في 

مد ربلتا  اإلشراف في  ناوي  وجهةينة  من  المعلم  بلس  دبوس،  ين،  نظر  طالب  مجلة  محمد 

 .  81-67(: 17)5، التربوية والنفسية ة لألبحاث والدراساتوحقدس المفتجامعة ال

)ال  - مصطفى.  لينا،  ممارس(.  2013دجاني،  المشرف درجة  الة  اإلشراف للستربويين  ين  وك 

،  ة نظرهملمين من وجهة المعوى فعاليست بم  هوعالقت   اصمة عمانالتشاركي في محافظة الع

 ، قبرص.سطلشرق األو ماجستير غير منشورة(، جامعة ا سالة)ر 

)  الرويلي.  - حبيب.  بن  التربو 2015سعود  المشرف  دور  يدركه  (.  كما  المعرفة  عصر  في  ي 
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وا مدلمعلمات  المعلمون  عرعرفي  السعو ج،  ينة  عرعر،  الشمالية،  الحدود   مجلةدية،  امعة 

 .55 -27 : (1)2سعود، امعة الملك ، ج نيةم اإلنسالو لعل الشمال

توراة غير منشورة(، لمعرفة، )رسالة دك العلمية في ظل مجتمع  ا  . المعرفة(2017زايدي، فتحية. )    -

 عة الشهيد حمه الخضر، الجزائر.جام

مأمون الزرع  -  )  زهير  ي،  للمشر   (.2011.  التربوية  الحاجات  درجة  التربتحديد  فيفين   ويين 

ر ، )رسالة ماجستية نظر المديرينووجهوجهة نظرهم  الغربية من  الضفة  ات شمال  فظحام

 طين.وطنية، نابلس، فلسلة (، جامعة النجاح اور غير منش

فتحي  - منا (.2011.)الزيات،  نحو  المعرفة:  أشملظ قتصاد  ال  ور  القاهر معرفيةلألصول  دار ،  ة: 

 لنشر للجامعات. ا

  ف التربوي اإلشرا(.  2009سليمان. )  ية و عليان،الالريش، عوأبو  زيدان، رائد  وسنداوي، خالد    -

 :، دار زهران للنشر. عمان ،والتطبيقة ريظنبين ال

عالمي  المؤتمر الدم الى  ق، بحث مي بناء المعرفةودورها ف   الجامعة(.  2007م، سالم حميد. )سال   -

 . 2007ي العراق، أربيل،العالي فللتعليم 

ا2014د. )  السعدية ، حمدة بنت حم  - التربو لدى المشرفي  ئية الالزمةفاءات األدالك(.  يين من  ين 

السوي لمداا  ظر مديري ن  هةجو  بسلطريس ومساعديهم بوالية  الباطنة  نة  ق في محافظة شمال 

 . 415-381(:15)1،  النفسيةو مجلة العلوم التربوية عمان، 

-  ( عبدالرحمن.  امتال2015شاهين،  درجة  ك  ك(.  فيوممارسة  المعاصر  اإلشراف  ضوء   فايات 

مجتمعائخص بمنطقا  ص  المنورة،  لمعرفة  المدينة  الدولية  المتخصصةالمجلة  التربوية  ، ة 

4(6 :)76 – 100 . 

فرحان   - أسمى   ، فاع2019)  .الشراب  درجة  الت(.  اإلشراف  األداي  بو ر لية  تطوير  ء في 
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التربية االجتماع  التدريسي البادية الشمرية تربية  ديية في مدارس ملمعلمي  الية  وتعليم لواء 

في  غر ال المفرق،محبية  كلي م  افظة  للجلة  األساسية  التربية  واإل عة  التربوية    ،نسانيةلوم 

 .19 – 1: (42ردن، )ألا ،المفرق 

محمد.شر   - اإلشرا2019)  يعة،  التا  ف(.  بمديرية  والو ربوي  الطيبة  للواءي  والتعليم  ية  سطلتربية 

فإر بمحافظة   ودوره  منبد  المعلمين  أداء  تحسين  نظر  ي  جلة المأنفسهم،    ينالمعلم  وجهة 

 .136 -109: (9، جامعة عين شمس، ) فسيةالعربية للعلوم التربوية والن

والشلدا  - كمال  فايز  نعقن،  )درة،  م(2017يم.  ممارسة  درجة  األسا  ي  رفش.  األولية   المرحلة  سية 

عة القدس مجلة جامة وسبل تطويرها.  ات المعاصر اهفي ضوء اتج  وي ألساليب اإلشراف الترب

 .207-189( :17)5، راسات التربوية والنفسيةلألبحاث والدة المفتوح

ي  مطور المهني لمعلقته في التوي وعالب(. االشراف التر 2018)  ، حسام.شلش، باسم وحرز هللا  -

ألبحاث المفتوحة لس  جامعة القد  لةمج رحلة األساسية العليا في فلسطين،  رياضيات في المال

   .311- 293( :5) 17،  ة ة والنفسيوالدراسات التربوي

ف التربوي في  شراءة نظام اإلحسين مستوى كفاصور مقترح لتت.  (  2020صافي، فاتن فريد. )    -

فلسمحا الجنوبيةفظات  غزة،  طين  األقصى،  جامعة  منشورة(،  غير  ماجستير  )رسالة   ،

 ين. فلسط

ن لدى المشرفي  ية اإلشراف ايات  كفال  درجة توافر(.  2017ين عبد القادر.)د ، روان عبد النةالطراو   -

في الخاصة  المدارس  في  العاصمةمح  التربويين  وعالقتها  افظة  ال  عمان  ية  معنو بالروح 

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان،  مجهة نظرهللمعلمين من و 

 األردن.

 دار،  1، ط  بهراف التربوي مفاهيمه، أهدافـه، أسسـه، أسـالياإلش.  (2005)   ن.الطعاني، حس  -

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=244584
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=244584


135 

 

 .لنشر والتوزيع، عمانالشروق ل

)  جان،الطع  - كفا2016عايد.  اإلشراف(.  المعاالترب  يات  لدى  وي  في  ن  التربوييفين  شر لماصر 

 .284-265(:217)2المفرق، مجلة األستاذ، محافظة المفرق، 

جمي  - الرحمن،  )عبد  درجة2018ل.  لتط  (.  األردنية  والتعليم  التربية  وزارة  اال جاهزية  اف  شر بيق 

-278:(  1)  27  ،ة والنفسيةة للدراسات التربويالمي عة اإلسمجلة الجامإللكتروني،  التربوي ا

299 . 

العالمية عمان: الدار  ،  االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية(.  2008)ول، فتحي.  الرسد  عب  -

 للنشر.

  من وجهة نظر   وي ف التربلمشكالت التي تواجه عملية اإلشراا  .(2010ل .) خالد فضبد،  الع  -

الحكومية  مديري  الثانوية  فلسطين    المدارس  في  لحم  محافظتي  -ومعلميها   والخليل  بيت 

 .فلسطين،القدس  رة(منشو  رغي  رماجستيرسالة )

)تالع  - مطلق.  بن  لمشر 2018يبي،  الالزمة  الكفايات  توفر  الت(.  الشافي  بمنطقة  قويم  للمدرسة  مل 

نظر  وجهة  من  .الرياض  البحثمجلهم  التلمى  لعا  ة  جامعةبيةرفى  شمس،  ،  (:  7)19عين 

289-321. 

أسعد    - واقع  2015)  ن.سيحعطوان،  الرياضممارسات    (.  ألدوارهم مشرفي  في    يات  المأمولة 

 .18:186( 19)1مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(،، ةجتمع المعرفم

مان: دار ، عطبيقاتهالها وتأصو   ي:بو اف التر واإلشر   اإلدارة التعليمية(.  2015طوي، جودت. )ع  -

 ر والتوزيع. الثقافة للنش

 افة.عمان: دار الثق، اف التربوي ليمية واإلشر دارة التع اإل(. 2010ت. )ود ج ،عطوي  -

، عمان: دار يقاتهاولها وتطب أص:  وي االدارة التعليمية واالشراف الترب(.  2008، جودت. )ي عطو   -
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 وزيع. الثقافة للنشر والت

القاسم  - محمد  سلطي  )العوض،  ممارستها  لا(.  1996.  ومدى  التربوي  للمشرف  الالزمة  كفايات 

 ن.ألرد ا  د،وك، اربة اليرمشورة (، جامع، )رسالة ماجستير غير مننجهة نظر المعلميمن و 

)الغريب، طار   - غنام.  والصويلح،  درج2016ق  ال(.  التفيشر مة ممارسة  لمن  هام اإلشراف  ربويين 

ب الكو التربوي  دولة  العام في  كليت،  التعليم  التربيةيمجلة  اإلسكندرية،  ة   (:3) 26، جامعة 

367 -334   . 

المعرفة  أثر عمليات اد(.  2018ي. )الغفري، أمان  - ماجستير    )رسالة،  ميظيتنبداع العلى اإلارة 

 غزة، فلسطين.  ،األقصى  يا وجامعةالعل ات رساالسياسة للد إلدارة و أكاديمية ا  ر منشورة(،غي

ب   - ،منصور  )ن  القاسم  تفعيل  (.  2010محمد.  في  المدارس  مديري  التربوي  اإلشرادور  ف 

الحكومية في محار مدلاب القرى،   ، )رسالة ماجستيرافظة جدةس  غير منشورة (، جامعة أم 

 عودية. مكة المملكة العربية الس

محمد    - الكريمالقططي،  )  عبد  ممارسة(.  2017.  االمشر   درجة  أل وييتربلفين  الصديق  سن  لوب 

وع الغوث  وكالة  مدارس  في  جو الناقد  بمعايير  )  األداء  دةالقته  غير  ،  ماجستير  رسالة 

 ن. طيسلزهر، غزة، فعة األ جاممنشورة(، 

ب  - داليا  والزيان،  القادر  عبد  نهلة  )قيطة،  المشرفين2014شير.  ممارسة  درجة    التربويين   (.  

مجلة جامعة القدس لمعلمين والمعلمات،  انظر  هة  وج  نغزة موي في  ربلتايب اإلشراف  ألسال

 . 364-327:(6)2، ة والنفسيةسات التربويوحة لألبحاث والدراالمفت
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 التحكيم  قبل راسةالد أدوات( أالملحق ) 

     وحةالقدس المفت امعةج     
العلمي  ا والبحثعمادة الدراسات العلي  

 
 
 حكيم استبانة ت

  م ... المحتر ........................ ................ ..... .....مدير المدرسة الدكتور  حضرة 

التر )  عرفةم  إلىدف  ته  ةبدراس  ةباحثال  قومت      المشرفين  امتالك  للكدرجة  فايات  بويين 
وجهة نظر    المعرفة، منص مجتمع  ارسات اإلشرافية، في ضوء خصائقتها بالممة وعالاإلشرافي

لحصول اسة استكماال  لمتطلبات اهذه الدر ، و (اليةالشم  مديري المدارس الحكومية في المحافظات
اف تحقيق اهد ول  ة، في جامعة القدس المفتوح  بوي التر   راف إلشاارة و ي اإلد ف  ردرجة الماجستيعلى  

تم   تق   اعداد الدراسة  التر استبانة  المشرفين  امتالك  درجة  لليس  اإلشبويين  ومستوى  ر كفايات  اقية، 
هللا    القدس ورامتربية والتعليم في ضواحي  مديريات الفي  ين  تربوي الممارسات اإلشرافية للمشرفين ال

ير  ماجستإتمام رسالة التسنى لها  ا ترجو منكم تحكيم هذه األداة ليفإنه  كم،ة بقالمطلللثقة  و   ،والبيرة
المذكور،    المتعلقة ذلكبالبحث  اطل  ولتحقيق  بهذا  ع  ةالباحث   ت عفقد  المقاييس  من  مجموعة  لى 
    المجال.

 : هما ،قسمينستبانة من مت االوقد صم
 عامة.الو انات الشخصية ل على البيالجزء األول: ويشم

ويتانيالث  الجزء من  :  امتالك  لقياس  مقياس  كون  للكفالمشرفين  درجة  ، اإلشراقيةايات  التربويين 

مديريات التربية والتعليم في ضواحي القدس   يفالتربويين  لمشرفين  ومستوى الممارسات اإلشرافية ل
 . والبيرةم هللاورا

  لكم حسن تعاونكم  ً ةشاكر 
 د  جهاد عيسى محم: ةالباحث                                    فائق االحتراملوا بقبول  وتفض

 مد ندى يى محيح د. شراف: أ.إ     
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 يانات الُمحكم:ب
 

 
 
 مشرفين التربويينية للرافإلشارسات المما وى تلتربويين، ومسالمشرفين امقياس كفايات  

دراسة    ومنها  السابقة،  والدراسات   المراجع  من  د د ع إلى  مقياسال  تطوير  في   الباحثةاعتمدت    وقد      

 ،(2016جان، )طعلطه والزيان، اه، قي1436  ايات المشرفين التربويين،، وثيقة كف2015،  شاهين

)   صورته  في  بشقيه  مقياسال  ملش  د وق كم  فقرة(  50األولية  قياس  على  المشرفين    فايات نها 
من    ،لتربويينا ف41و)  مجاالت   5ويتكون  عل(  منها  اإلشرافية  قياس    ى قرة  الممارسات  ومستوى 

ال من  ينتربويللمشرفين  ويتكون    قا  وف  ستكون   المقياس  فقرات   على  اإلجابة  أن   علما  مجاالت،  4، 
 التالي: النحو  على خماسيال كرت يل درجلت
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 التخصص  ة يلرتبة العلما لجامعةا اسم المحكم 
    

A1 ثر      ) () ( ماجستير فاك       بكالوريوس   المؤهل العلمي 
A2 ثانوي  ( )ي            أساس مدرسةمستوى ال                ( ) 
A3 سنوات ) (      10من ت) (  اكثر سنوا 10الى  5( من  سنوات ) 5اقل من  الخبرة في اإلدارة 
A4 بيت لحم ) (     ل ) (يرة      ) ( ضواحي القدس    ) (   جنوب الخليب ام هللا والر  محافظةوال        

 جداً كبيرة  كبيرة  ةمتوسط  لة قلي قليلة جداً 
1 2 3 4 5 



144 

 

 يينلتربو يات المشرفين اأوال: كفا
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 ة للمشرف التربوي لشخصيت اسمالول: اال األ مجلا
        .ديةحية والجساللياقة الص 1
        .ديةبروح قياتع التم 2
        الثقة بالنفس. 3
        الحلم ولين الجانب و التواضع  4
        .ماعيل الجبروح العم التحلي 5
        .اء اآلخرينبالمرونة وتقبل آر  امتالك 6
        . ةلبديه ا ةسرعو  لحدسبا صافتال ا 7
        .حيزوعدم الت  بالموضوعية االتسام 8
        .واإلخالص والعدل باألمانة ليالتح 9

        . واستثماره الوقت إدارة مهارة امتالك 10

 العامة واالتصال قات المجال الثاني: العال
        ةوضوح وبساطالتعبير عن األفكار ب 11
        ةافيوشف صراحةحاور بلتا 12
        ن الذاتإجادة الحوار والتعبير ع 13
        الشخصيات المختلفةإيجابيه مع امل بالتع 14
        ي والكتابيظً التصال اللفإجادة ا 15
        عربية الفصحىغة الالتمكن من استخدام الل 16
        ل االعامة واالتصالعالقات  الكفايات في مجال 17
        .التي تواجه المعلمين شكالتالمحل  18
        .بفاعلية سلبيةمع المواقف ال التعامل 19
        .المعلمين ردية بينمراعاة الفروق الف  20

 الكفايات اإلدارية الثالث:المجال 
        الميدانية  تقارير الزيارات توثيق 21
        م لتعلٌ ٌبة واتر لا ورؤى وزارة لمام بخططاال  22
        عليمية االلمام بالسياسة التربوية والت 23
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        ذها رائية وتنفيطط إجوضع خ 24
        ة فتقويم مختل ب ووسائلاستخدام أسالٌ  25
العملية طوير رسم رؤية وخطط مستقبٌلة واضحة لت 26

 ة والتعليمية اإلشرافي
       

ن بي ةلعالق ستوى ام نمتكاملة لتحسيإعداد خطة  27
 .ة والمجتمع المحليلمدرسا

       

        .تباينةتعليمية المقف الرارات في الموااتخاذ الق  28
لوائح المنظمة  لالمدرسة وا تصال بينتنظيم اال  29

 .للعمل
       

        .ستيعابهاليمية القائمة واالتع  فهم البرامج  30

 ية دلكفايات القياالرابع: ا المجال
        تعامل بها المشرفينكية يسلو طة خ طوير ت 31
        ة والجماعية لفرديود والمنجزات اقٌدر الجهت 32
سبة للعمل اٌليمية المنيئة التعٌإيجاد الجو والب 33

 الجماعي
       

        ث التغير إلحداتقٌدم المساعدة  34
        المعاصرةالمتغيرات التعامل بإيجابية مع  35
        ية والطموح نحو التطوير العالية افعديه اللد 36
        ريقمل بروح الفد للعر طاقات االفرااستثما 37
        لمتباينة افي المواقف تفاعلية اتخاذ قرارات  38
        .رتهاوإدا تنفيذ البرامج التدريبية 39
كل منطقي األفكار بشاجادة يجيد الحوار وعرض  40

 .عومقن
       

 كفايات النمو المهني  :خامسال جالمال.
        الصعبة   مهماتؤوسين ألداء ال ن مع المر التعاو 41
        ديثةقانة الحاستخدام وتوٌظيف الت 42
        البحث وتوفير فرص التعلم الذاتي 43
        هني. برامج النمو المعرفي والمشاركة والتفعيل لالم 44
        متميزة ية الربو الت فاءاتار الكخياإعداد و  45
 لزمنيا هام، واإلطارالمنجاز وضع معايير إل  46

 لتنفيذها  
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 ةاجات العمليديد احتيوضع خطة شاملة لتح 47
 التعليمية من القوى البشرية

       

م كفرد وتطوير  ضحة لتنمية المعل طة واوضع خ 48
 كاناتهقدراته وإم

       

وأثر تلك البرامج  يبية  تدر ال جلبرام ريجي اخ ةمتابع 49
 .ينفي أداء الخريج

       

        .مينر لدي المعللتفكيتنمية ا  50
 

   ين التربويين فرافية للمشر سات اإلشثانيا: الممار 
 ء المعلمين ة أداالمجال األول: التركيز على جود

ة ين في مهار سهم في تحسين أداء المعلمي  1
 التخطيط 

       

ية متنوعة حسب حاجات  إشراقيب سالأتخدم يس 2
 مهنية المعلمين ال

       

        بالبحوث اإلجرائية  على القيام علمينيحث الم 3
        فيذ دروس توضيحيةنعلمين على تيحث الم 4
ع  مسلكية الموجهة مات اليوظف أسلوب القراء 5

 المعلمين
       

        نمي لياس أداء المعمعايير لق يضع 6
        ين أداء لكل معيار يقيس أداء المعلمشرات مؤ  يضع 7
        ستمرة ألداء المعلمينلمراجعة الميات اقوم بعملي 8
رافية التراكمية الخاصة  شالسجالت اإليوظف  9

 دائهمبالمعلمين في متابعة أ
       

 الجماعي  الثاني : االهتمام بالعملالمجال 
        مبحثال جانلزمة لت الال ياحيفوض الصال 10
        والمسئوليات األدوار  يسمح للمعلمين بتبادل 11
        وتطويره  تكوين فرق عمل لتحليل المنهاجقوم بي 12
يحث المعلمين على توظيف أسلوب المجموعات  13

 الطلبةعليم عند ت
       

لمين التي مهنية للمعيوظف أساليب التنمية ال 14
 ا جماعي عماًل ب لتتط

       

        فريقيإلشراف الجماعية كا إشراقيةيمارس أساليب  15
        ران على ممارسة أسلوب توجيه األق  جع المعلمينيش 16
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        في تشكيل المجالس المدرسية وتفعيلها  كيشار  17
الطالبية المختصة بأنشطة جع تكوين اللجان يش 18

 المبحث
       

 فعالةية الربو الت قيادةلث: الثالالمجال ا
على جهود   ي التأثيريوظف طاقاته الشخصية ف  19

 ريناآلخ
       

ثر في التي تؤ  العمل استراتيجياتوم بتحديد قي 20
 نياآلخر 

       

        يتقبل اآلراء النقدية البناءة  21
        على حل المشكالت يمتلك القدرة 22
        اراتذ القر خاتالمعلمين في ايشارك  23
        ينتبادل عالقات اجتماعية مع المعلمي 24
سة في تحقيق  رؤية المدر  تحقيقيعمل على  25

 رسالتها 
       

غرس بذور التغيير في المدرسة   القدرة على يمتلك 26
 ها ورفع مستوى كفاءت

       

        الصالحيات  دارة المدرسية على تفويضيشجع اإل 27
تعليمية تفي بيئة اد إيج ع علىالجمي جعشي 28

 ن باحتياجات المستفيدي
       

        ألفرادفردية بين ا وق اليراعي الفر  29
 تميز لالمستمر وا  : التحسنالمجال الرابع

ة الماديشجع على تحديث معلومات المعلمين في  30
 علمونهاالعلمية التي ي

       

ليب  ة وأساويبالمفاهيم التر على تحديث يشجع  31
 لمعلمينعند ايس تدر لا

       

لف بمخت م الجديد مهنيامية المعليساعد على تن 32
 المتاحة الوسائل 

       

لمعلمين لتبادل اتبادلة بين ارات الميشجع الزي 33
 الخبرات التربوية

       

تسهيالت المدرسة   معلمين على توظيفحث الي 34
 م في التعلي المادية

       

        لمعلمين وتجويدها ويم اتق نظم تطويرل على عمي 35
        لمتميز داء امعلمين ذوي األر جهود اليقد 36
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على   ج التي تعملة للمنهايعزز النشاطات المصاحب 37
 تنمية مواهب الطلبة

       

        بة اإلبداعية الطل يرعى أعمال 38
مور  ألاة بين أولياء القات مميز يعمل على إقامة ع 39

 ة لمدرسوا
       

ت الصلة تربوية ذايشارك في المؤتمرات والندوات ال 40
 بعمله

       

رية  اليب إدااإلدارة المدرسية على تبني أسيشجع  41
 حديثة

       

 
 انتهت االستبانة 

 مع خالص شكري واحترامي 
 
 

 محمد ندىمشرف: أ.د. يحيى ال

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 مة المحكمين (: قائ بحق) مل

 حة فتو مدس العة القامج
الدراسات العليا والبحث العلمي  عمادة  

 تخصصال الوظيفة  سماال الرقم

بد اإلله محمد عد.  .أ  -1

 الطيطي 

ر في جامعة  الماجستيمنسق برنامج 

 لقدس المفتوحة ا

دكتوراه في اإلدارة  

 تربوي والتخطيط ال

 لتربية أصول ا وية عميد كلية العلوم الترب  ل مجدي الزام د. .أ  -2

اإلدارة التربوية، جامعة  ر في كتوذ د اأست يقروان لد اد. خ .أ  -3

 لفيت لمفتوحة سالقدس ا

 ية لتربو اإلدارة ا

  ة العلومعضو هيئة تدريس في كلي ل بحيص د. جما  -4

 جامعة القدس المفتوحة  يالتربوية ف

دكتوراه في التربية  

 التربوي  تخطيطوال

في جامعة   ول التربيةرئيس قسم أص  ال أبو منشار مند.   -5

 يللالخ

ق  وطرهج  ا من اهدكتور

 يس تدر

تربية  رة البوية/ رئيس دائعلوم التر ال كلية إبراهيم الصليبي د.   -6

مج  سية ورياض األطفال ومنسق برنااألسا

في جامعة القدس أبو   رة التربويةاالدا

 ديس

مناهج وأساليب تدريس  

 يات  لرياضا

ى س نور الهد المدير العام لمدار  لدراجأحمد اد.   -7

 التطبيقية 

 ية تربو  ةار إد 
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الهدى نائب المدير العام لمدارس نور  ي الكركرم ك. د   -8

 طبيقية الت

 ربوية إدارة ت

 بدوي  عودة هللاد.  -9

  المشارقة

 مكلية العلو  تدريس فيعضو هيئة  

االدارية واالقتصادية في جامعة القدس 

 ة المفتوح

 رة موارد بشريةإدا

  -ناهج والتدريس دائرة الم  استاذ مساعد  محسن عدس د.   -10

جامعة القدس أبو   ية فيربو الت لعلوملية اك

 ديس 

س  اليب تدريمناهج وأس

 العلوم 

 التربوية  اإلدارة ديس قدس أبو أستاذ مساعد في جامعة ال يرانمحمد أبو خ أشرف  د.  -11
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 التحكيم  دبع سةالدرا أدوات ( ت الملحق)

 انة االستب

 
     ةالقدس المفتوح جامعة

  لميعحث الوالب الية الدراسات الععماد

 لمديرين/ات المحترمين/اتضرة اح

الباحثقت      تهدف    ةوم  للدرجة  )  عرفةم  إلىبدراسة  التربويين  المشرفين  كفايات  امتالك 

ظر  معرفة، من وجهة نمع القتها بالممارسات اإلشرافية، في ضوء خصائص مجتالإلشرافية وعا

لمتطلبات الحصول اال   تكماس  ةلدراسهذه او ،  (فظات الشماليةة في المحامديري المدارس الحكومي

داف ولتحقيق اه  ة، ة القدس المفتوحفي جامع  بوي التر   دارة واإلشراف تير في اإلعلى درجة الماجس

اعداالدر  تم  التربويين  د اسة  المشرفين  امتالك  درجة  تقيس  اإلشراللكف  استبانة  ومستوى  ية،  فايات 

في ضواحي القدس ورام هللا    تعليموالية  بالتر   يريات د م  فين التربويين  ية للمشرفي الممارسات اإلشراف

ير  تسالة الماجسإتمام ر   تحكيم هذه األداة ليتسنى لها  ا ترجو منكمفإنه  ة المطلقة بكم،، وللثقرةوالبي

المذكور،   بالبحث  فقد  المتعلقة  ذلك  مجم  ةالباحث   ت اطلعولتحقيق  بهذا  على  المقاييس  من  وعة 

    جال.الم

 : ماه  مين،قسمن  نةد صممت االستباوق

 ة.ية والعاممل على البيانات الشخصتألول: ويشجزء اال
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الثا  و الجزء  من  ني:  المشرفلقياس  ياس  مقيتكون  امتالك  التربدرجة  للكفايين  اإلشر اويين  ،  ةافيت 

دس ضواحي الق  ريات التربية والتعليم فيمديفي  التربويين  رفين  ومستوى الممارسات اإلشرافية للمش

 . ت لحم ، وبييل لخلاجنوب ، يرةبالورام هللا و 

 
  لكم حسن تعاونكمة ً شاكر 

 والتقدير م حترابقبول فائق اال وتفضلوا
 

   محمد دسه ىاد عيسهج :ةالباحث                                     
 ىيحيى محمد ند د. إشراف: أ. 

 
 
 
 

 بيانات الشخصية والعامة. الجزء األول: ال
   ) (             (    أنثى)           كر   ذ                      الجنس    1

          
 ) ( ماجستير فاكثر      ) ( ريوس       بكالو  المؤهل العلمي 2

 
 نية      ) (  علوم طبيعية       ) ( اعلوم إنس  صص التخ 3

 
 ( وات )نس 10(  اكثر من  سنوات) 10 الى 5سنوات ) ( من  5من  اقل ة في اإلدارةالخبر    4   

 
     
5 
 

 الخليل ) (جنوب قدس      ) (  ضواحي ال رام هللا والبيرة      ) ( يرية المد 
  ) (            طولكرم   ) (        بيت لحم 
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الثاني:   االجزء  المشرفين  كفايات  المملتربو مقياس  ومستوى  للمشرفين يين،  اإلشرافية    ارسات 
 التربويين

 يين ربو ت ين اللمشرفات كفايا أوال:  

 العبارة  مالرق
بدرجة 
كبيرة  
  جدا   

رجة بد 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

 بدرجة
 قليلة

ة بدرج
قليلة 

 جدا
 التربوي  فشخصية للمشر لسمات الالمجال األول: ا

      .بروح قياديةيتمتع  1
      بالنفس.  الثقةلديه  2
      .يبروح العمل الجماعيتحلى  3
      .ةالمرون يمتلك  4
      .لبديهةا رعةسب لى حيت 5
      .ةبالموضوعي يتسم  6
      .الوقت  إدارةيمتلك مهارة  7

 ات معرفية (ي)كفا لاالتصاالعامة و المجال الثاني: العالقات 
      .عن األفكار بوضوح  يعبر 8
      افيةبصراحة وشف حاور يت 9

      . ي والكتابيصال اللفظً االت يجيد  10
      ربية السليمة . للغة العدام استخن امتمكن ي 11

      .فاعليةبية بع المواقف السلميتعامل  21
      ات ر عن الذلديه القدرة في التعبي   13

 الكفايات اإلدارية الثالث:مجال لا
      زيارات الميدانية ير التقار يوثق  14
      م ية والتعلٌ يربٌ الت وزارة ورؤى بخطط  ُيلم 15
      ة جرائيط إخط عضي 16
      مختلفة ئل تقويم ب ووسايأسالٌ  يستخدم 17
     مستقبٌلة واضحة لتطوير   م رؤية وخططرسي 18



154 

 

 ميةيافية والتعلية اإلشر العمل
ة بين لعالق خطة متكاملة لتحسين مستوى اُيعد  19

 .لمجتمع المحليالمدرسة وا
     

      .نةبايتة المعليميتالات في المواقف  قرار  يتخذ  20
 دية المجال الرابع: الكفايات القيا

      .ون شرف امل بها المة يتعخطة سلوكيطور يُ  21
يمية المناسبة  علتالوالبيئة  جاد الجويعمل على اي 22

 . للعمل الجماعي
     

      . رات المعاصرةيجابية مع المتغيمل بإتعاي 23
      . يرو التط ح نحوو طمية العالية والالدافعديه ل 24
      .وح الفريقطاقات االفراد للعمل بر  يستثمر 25
      . يبية برامج التدر ال ذ ينف 26
      لجماعية .ات الفردية و والمنجزايقدر الجهود  27

 ي المهنكفايات النمو : الخامسالمجال 
      الصعبة  المرؤوسين ألداء المهمات مع  يتعاون  28
      يثة لحدة انالتقاٌظيف و يو يستخدم  29
      في والمهني.نمو المعر برامج اليعمل على تفعيل  30
      فاءات التربوية المتميزة ر الك يختا 31
الزمني  المهام، واإلطارجاز نع معايير إل ضي 32

 لتنفيذها  
     

د احتياجات العملية خطة شاملة لتحدي ضعي 33
 قوى البشريةيمية من الالتعل

     

 رافية للمشرفين التربويين اإلش سات مار م ا: الثاني

 العبارة  الرقم
درجة ب

كبيرة  
     جدا

درجة ب
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة 

بدرجة 
 قليلة

جة بدر 
 قليلة
 جدا

 األول: التركيز على جودة أداء المعلمين  لالمجا
      علمين في مهارة التخطيط ي تحسين أداء المسهم ف ي  1
ت  اجاب حسوعة حة متنيفاإشر خدم أساليب يست 2

 علمين المهنية الم
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      ائية اإلجر لقيام بالبحوث مين على ايحث المعل 3
هة مع  ية الموجيوظف أسلوب القراءات المسلك 4

 ينمالمعل
     

      يضع معايير لقياس أداء المعلمين 5
      علمين لكل معيار يقيس أداء الم يضع مؤشرات أداء 6
خاصة  ية الاكملتر اافية اإلشر  تيوظف السجال 7

 بالمعلمين في متابعة أدائهم
     

 الجماعي مام بالعمل االهتمجال الثاني : ال
      جان المبحثالزمة لليفوض الصالحيات ال 8
      ياتلمسؤوليسمح للمعلمين بتبادل األدوار وا 9

جموعات لمين على توظيف أسلوب الميحث المع 10
 تعليم الطلبة عند

     

جماعية كاإلشراف   يةافإشر ب اليأس سيمار  11
 الفريقي 

     

وجيه رسة أسلوب تى مماجع المعلمين عليش 12
 األقران 

     

المختصة بأنشطة  ةجان الطالبيكوين الليشجع ت 13
 المبحث

     

 الةدة التربوية الفعالقياالمجال الثالث: 
أثير على جهود  صية في التيوظف طاقاته الشخ 14

 خريناآل
     

في  العمل التي تؤثر استراتيجياتديد م بتحو قي 15
 يناآلخر 

     

      ية البناءة آلراء النقدقبل ايت 16
      تحل المشكال قدرة علىيمتلك ال 17
      يشارك المعلمين في اتخاذ القرارات 18
ق رؤية المدرسة في تحقيق  يعمل على تحقي 19

 رسالتها 
     

      الصالحيات فويض ى تعل ةمدرسي رة الاديشجع اإل 20
      المعلمينبين الفردية  يراعي الفروق  21

 المستمر والتميز التحسين بع: المجال الرا
     علومات المعلمين في المادة معلى تحديث  يشجع 22
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 نهاالعلمية التي يعلمو 
ل لمين لتباد يارات المتبادلة بين المعيشجع الز  23

 ةيبو الخبرات التر 
     

      وير نظم تقويم المعلمين وتجويدها لى تطل عيعم 24
      المتميز  ذوي األداء علمينيقدر جهود الم 25
تربوية ذات لوالندوات ا لمؤتمراتيشارك في ا 26

 الصلة بعمله
     

اليب إدارية  رسية على تبني أسالمد يشجع اإلدارة 27
 حديثة

     

لف مخت باً مهني لجديد ام لى تنمية المعليساعد ع 28
 وسائل المتاحة ال

     

تعمل   التي مصاحبة للمنهاجنشاطات اليعزز ال 29
 تعمل على تنمية مواهب الطلبة التي 

     

 
 انة بانتهت االست 

 مع خالص شكري واحترامي، 
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 الدراسة  ألداة ة لسيكومتريفحص الخصائص اث( )  لحق الم

الدرالتحق      أهداف  بعدراال  تواأد   طورت   ،ةسيق  األدب سة  على  االطالع  د 

اإلشرافية  الكفامن    لكلالتربوي   اإلشر والمميات  فحص  ارسات  خالل  من  وذلك  ئص  الخصاافية، 

  .169ص  الملحق)ث( ) يذلك ف، ويتبين لألداة ، بفحص الصدق والثبات الدراسة ة ألدا ومترية  السيك

 : يقتينبطر  اة د ثة بفحص صدق األقامت الباح :اةاألد صدق 2.5.3 

اصد -1 أد   ين:لمحكمق  مجموع   اة عرضت  على  المحالدراسة  من  عددهمة  بلغ  من    (11)  كمين 

)ث(. وذلك لمعرفة آرائهم حول   قتماعية، ملحية واالج ين في العلوم التربوية والنفس المتخصص

األد  وضوم  اة فقرات  علىدى  وقدرتها  هذا  وحها  الدراسة.  أهداف  معرفة  باإلضافة    قياس  إلى 

نافقرات  لاصحة   صيسالية  ح من  وضعت مة  الذي  للغرض  ومالئمتها  أجله،  اغتها  وقد   من 

على   فق المحكمون ودة، واتخرى، وأضيفت فقرات لم تكن موجات، وحذفت أالفقر عدلت بعض  

 ( مما جاء في فقرات األداة.85%)

 لبناء الداخلي:يقة االصدق بطر  -2

ب           المقاي للتحقق من صدق  استخدم معاناء  بير ارتبا  لميس،  قيم معامالت    تخراجالس ون  سط 

بال الفقرات  الذيارتباط  إليه، و   مجال  ا  قورنت تنتمي  الفقرة حسب ما جبالمعيار  لقبول  اء في لمعتمد 

)لرسيا وجونزاجا قيمة معاGarcia & Gonzalez, 2006س  وتعتبر  اال(،  إذامل  كانت   رتباط ضعيفة 

(، وتعتبر قوية إذا .70  ساوي و ين أم أقل    -.  30)  نإذا تراوحت بي   تبر متوسطة(، وتع .  30أقل من )

 . (.70زادت عن )

ت اإلشرافية  اتالك الكفايامدرجة  ل فقرة والدرجة الكلية لمقياساالرتباط لكمالت معا (4.3جدول )ال
 لدى المشرفين التربويين 

 معامل االرتباط الفقرة رقم  مل االرتباطمعا ة رقم الفقر 

1 .72** 18 .74** 

2 .80** 19 .73** 
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3 .72** 20 .89** 

4 .80** 21 .80** 

5 .83** 22 .78** 

6 .79** 23 .79** 

7 .73** 24 .79** 

8 .78** 25 .70** 

9 .71** 26 .82** 

10 .76** 27 .80** 

11 .77** 28 .73** 

12 .79** 29 .87** 

13 .76** 30 .86** 

14 .84** 31 .85** 

15 .77** 32 .80** 

16 .82** 33 .78** 

17 .80**   
        

الجدول      من  معا3.4)  يتضح  أن  لل(  االرتباط  لم  فقرات مل  الكفايات  درجة    قياسالتابعة  امتالك 

لعمل بروح طاقات االفراد ل  ستثمر"ي  (25)  ( للفقرة70.تراوح ما بين )  التربويين  نلدى المشرفيشرافية  اإل

باط  يتضح أن معامل االرتو لمتباينة"، مية اعليالت  مواقففي ال ت اقرار  "يتخذ ( 20) ( للفقرة89.، و)"الفريق

 .(01.)  لداللةمستوى ا يع الفقرات دالة إحصائيا  عند وأن جم ةقويقياس فقرات هذا الم لجميع

دى  الممارسات اإلشرافية لاس درجة الكلية لمقية والمعامالت االرتباط لكل فقر  يبين (5.3الجدول )
 ن التربويين المشرفي

 معامل االرتباط قم الفقرة ر  باطرتاال  لمعام الفقرة  مرق 

1 .74** 16 .71** 

2 .73** 17 .78** 

3 .77** 18 .80** 

4 .78** 19 .83** 

5 .73** 20 .83** 

6 .77** 21 .81** 

7 .84** 22 .80** 

8 .81** 23 .83** 

9 .79** 24 .83** 

10 .90** 25 .78** 

11 .70** 26 .76** 

12 .80** 27 .86** 

13 .74** 28 .85** 

14 .82** 29 .85** 

15 .82**   
 



159 

 

إلشرافية لدى  االممارسات    ة لمقياسعامل االرتباط للفقرات التابع( أن م5. 3)  لجدوليتضح من ا     

 ( 10)  ( للفقرة90.، و) "اءةتقبل اآلراء النقدية البن ي"  (16)  ( للفقرة 71.)  تراوح ما بين  المشرفين التربويين

ال" تعل   نمعلمييحث  الطلبوظيف  ى  تعليم  عند  المجموعات  االر   يتضحو ة"،  أسلوب  معامل  تباط  أن 

 (.01.)  عند مستوى الداللة  لة إحصائيا  فقرات داهذا المقياس قوي وأن جميع ال لجميع فقرات 

 

 : األداة مقياس ثبات

انية  ة ثمر  ة األدا م نفس اد في حال تم استخس النتائج اة إمكانية الحصول على نفيقصد بثبات األد      

ب مجاالت الدراسة  لفا وذلك حسباخ أمل الثبات كرونحساب معا  تم   مقياس األداة وللتحقق من ثبات  

الك لجميوالدرجة  الفقرات لية  اإلشرافية  كل  ع  الكفايات  مقياسي  من  ا  كم  شراقيةاإلوالممارسات  ل 

 : (7.3)، (6.3) يندوليوضحه الج

حسب يات اإلشرافية تالك الكفاام ياسقلملفا أ باخل ثبات كرونمعام  (6.3)رقم  جدول
 الكليةوالدرجة  المجاالت

 المجال  الرقم 
  عدد
 ود البن

معامل كرونباخ ألفا 
(α) 

 داللة ال

 **00. 89. 7 شرف التربوي مات شخصية للكفاي 1

 **00. 87. 6 لتربوي ة للمشرف اكفايات معرفي 2

 **00. 92. 7 اريةالكفايات اإلد 3

 **00. 89. 7 قياديةلاات الكفاي 4

 **00. 90. 6 فايات النمو المهني ك 5

 **00. 97. 33 ة الكليةالدرج            

     01.)ستوى )** دال إحصائيًا عند م

)  حيتض        الجدول  ألفا    (6.3من  كرونباخ  معامل  لفقر أن  مقياس  الكلي  الكفايات  تالك  ام ات 

ال  اإلشرافية المشرفين  م و وترا  (97.)  بلغ  تربويينلدى  معامح  الثبات  بين  ل  كفايات   لمجال  87.))ا 
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إحصائيا     ل الثبات دالةوجميع قيم معام  ايات اإلداريةالكفل  لمجا  (92.)و    شرف التربوي عرفية للمم

 .  المقياسفقرات ضمون والفهم لم (، وهو ما يؤكد وضوح الفقرات 01.د مستوى )نع

ى المشرفيين شرافية لداإل ساتر المما سامقيلنباخ ألفا معامل ثبات كرو  (7.3)جدول رقم 
 التربويين 

 ل المجا قم الر 
 عدد 
 البنود 

باخ  معامل كرون
 ( αفا )أل

 الداللة 

 **00. 91. 7 لمعلمينى جودة أداء االتركيز عل 1

 **00. 92. 6 االهتمام بالعمل الجماعي 2

 **00. 93. 8 تربوية الفعالة القيادة ال 3

 **00. 94. 8 ميزلمستمر والتالتحسين ا 4

 **00. 98. 29 الدرجة الكلية            

     01.)مستوى )إحصائيًا عند   ** دال

  اإلشرافية الممارسات  لفقرات مقياس    يخ ألفا الكلمعامل كرونبا  أن  (7.3يتضح من الجدول )     

 ةلى جود ع  كيزلمجال التر   91.)ات ما بين )( وتراوح معامل الثب98.)  تربويين بلغ لمشرفين اللدى ا

إحصائيا   دالة    امل الثبات وجميع قيم مع  زمر والتمي التحسين المستلمجال    (94.)  المعلمين واء  أد 

 . لفهم لمضمون فقرات المقياساح الفقرات و و ما يؤكد وضو (، وه01.عند مستوى )
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ل المهمة  ب تسهيكتا  ( ملحق )ج

 
 


