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 اإلهـــــــــــــــــــــداء

 أرواح شهدائنا األبرار الذين خضبوا بدمائم الزكية ثرى فلسطين الطهور إلى

 روح والدي الحبيب رحمه هللاإلى 

والمثابرة، أمي الغالية حفظها هللا وأمّد من علمتني المعنى الحقيقي للكفاح إلى 

 في عمرها

 زوجتي العزيزة، وجميع بناتي وأبنائيإلى 

 خواتي وأخوتي األعزاءأإلى 

 أساتذتي األفاضل، وكل من كان له فضل عليّ إلى 

 كل األحرار والمخلصين في هذا الوطن الحبيبإلى 

 هؤالء جميعًا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضعإلى 
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 شكر وتقدير

العالمين، والصالة والسالم على رسوله الصادق األمين، ومن تبعه بإحسان  ربّ  هللالحمد  

 يوم الدين، وبعد:إلى 

بعد أن من هللا علّي بإكمال هذه الدراسة، يطيب لي ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر  

حيز النور.  إلىساهم في إخراج هذا العمل كل من كان لي عونًا وسندًا، وساعدني و  إلىوالتقدير 

وأخص بالذكر أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور تيسير أبو ساكور على تفضله باإلشراف على هذه 

الرسالة، وعلى ما قدمه لي من نصح وتوجيه وارشاد أعانني على تخطي الكثير من الصعوبات 

 وساعدني في إخراج هذه الرسالة في صورتها النهائية.

ممتحنًا الدكتور أشرف الصايغ أعضاء لجنة المناقشة إلى بوافر االحترام والتقدير  أتقدمو  

على ما قدموه من جهود طيبة في قراءة  ممتحنًا داخلياً واألستاذ الدكتور محمد الطيطي خارجيًا، 

الشكر كما أتقدم بفائق  هذه الرسالة، وإثرائها بمالحظاتهم القيمة، فجزاهم هللا عني خير الجزاء.

أساتذتي األفاضل في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، الذين ما توانوا يومًا  إلىوالتقدير 

بتقديم يد العون والمساعدة، وأخص بالذكر األستاذ الدكتور حسني عوض/ عميد الدراسات العليا 

 ل علّي.اتذتي الذين كان لهم فضوجميع أس الدكتور مجدي زامل،والبحث العلمي، واألستاذ 

لوزارة و  األساتذة الذين ساهموا في تحكيم االستبانةجميع إلى  كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير       

التربية والتعليم وللعاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، الذين ساهموا بتسهيل 

شكر الجزيل لكل من مديري الكذلك ، و وتحليلها مهمتي في توزيع استبانة البحث على المدارس

ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل، الذين تعاونوا معي 

 مروان زهد الذي ساهم في تحليل االستبانة. لألستاذوأتقدم بالشكر  ،لإلجابة عن أداة الدراسة

 الباحث: حامد خليل
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 ملخص

درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية  إلىهدفت الدراسة التعرف      

ج الوصفي ستخدم المنهامن وجهة نظرهم في محافظة الخليل،  األدوار اإلشرافيةوعالقتها بالثانوية 

، معتمدة طبقتي المديرية والجنس، عشوائية طبقية الدراسة على عينة أدواتقت االرتباطي، وطب

من  %( 13)معلمًا ومعلمة من المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل، بنسبة  (344)ضمت 

 .(2498)حجم مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

ى معلمي المدارس الحكومية إلى أن درجة توافر الكفايات األدائية لد أشارت نتائج الدراسة 

الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم جاء مرتفعًا، بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

، وحصل مجال التنفيذ على أعلى المتوسطات الحسابية، حيث بلغ المتوسط الحسابي له )4.27(

)متوسطًا حسابيًا(، إذ  ، وبمستوى مرتفع، أما مجال التقويم فقد حصل على أقل المجاالت)4.30(

  ، وبمستوى مرتفع.)4.24(حصل على متوسط حسابي 

من وجهة نظر معلمي المدارس  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةأن در  وأظهرت النتائج 

الحكومية الثانوية في محافظة الخليل جاء متوسطًا، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

أعلى المتوسطات الحسابية، حيث بلغ المتوسط الحسابي له  . وحصل مجال التنفيذ على)3.66(



 س
 

وبمستوى مرتفع، بينما مجال التخطيط فقد حصل على أقل المجاالت )متوسطًا حسابيًا( إذ  )3,72(

 ومستوى متوسط. )3.62(حصل على متوسط حسابي 

بين  ( 0α. ≥5)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما أظهرت النتائج 

متوسطات درجة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير  لجنس والمديرية(، بينما أظهرتتعزى لمتغيري )ا

تغير المؤهل سنوات(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى م 10الخبرة لصالح )أكثر من 

العلمي لصالح )ماجستير فأعلى(. وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةمتوسطات در 

 محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات )الجنس والخبرة والمؤهل العلمي(.

متغير المديرية وذلك لصالح لوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  ىاشارت إلبينما  

وجود عالقة ارتباط ذات لمديريات )الخليل، وشمال الخليل، وجنوب الخليل(. وأشارت نتائج الدراسة 

، وهي عالقة ارتباط خطية ة واألدوار اإلشرافيةداللة إحصائية بين درجتي توافر الكفايات األدائي

 .(37.) معامل االرتباط بينهماحيث بلغ  موجبة

أساليب  األدوار اإلشرافية من خالل وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بزيادة تفعيل 

 اإلشراف التربوي المتنوعة، وعدم االقتصار أو التركيز على أسلوب الزيارة الصفية.

 

 

 ، محافظة الخليل.شرافيةاألدوار اإلائية، اإلشراف التربوي، الكلمات المفتاحية: الكفايات األد
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 Abstract 

 The study aimed to identify the degree of availability of performance 

competencies for public secondary school teachers and their relationship to supervisory 

roles from their point of view in the Hebron Governorate, the descriptive correlative 

approach was used, and the study tools were applied to a stratified random sample, 

based on the directorate and gender layers, that included (344) male and female teachers 

from public schools. Secondary school in Hebron governorate, at a rate of (13%) of the 

study population, which numbered (2498). 

 The results of the research indicated that the degree of availability of 

performance competencies for teachers of public secondary schools in Hebron 

Governorate from their point of view was high, in terms of the arithmetic mean, which 

reached (4.27), and the field of implementation obtained the highest arithmetic 

averages, where the arithmetic mean was (4.30), and at a level of High, as for the 

evaluation domain, it got the lowest (arithmetic average), as it got an arithmetic average 

(4.24), and at a high level. 

 The results indicated that the degree of practicing supervisory roles from the 

point of view of secondary public-school teachers in Hebron governorate was average, 

in terms of the arithmetic mean, which amounted to (3.66). The field of implementation 

obtained the highest arithmetic averages, with an arithmetic mean of (3.72) and a high 

level, while the field of planning obtained the lowest areas (arithmetic average) as it 

obtained an arithmetic mean (3.62) and an average level. 



 ف
 

 The results also indicated that there were no statistically significant differences 

at the significance level (α ≤ .05) between the averages of the degree of availability of 

performance competencies among public secondary school teachers in Hebron 

governorate due to the two variables (gender and district), while it indicated that there 

were statistically significant differences attributed to The experience variable is in favor 

of (more than 10 years), and there are statistically significant differences due to the 

educational qualification variable in favor of (Masters and above). The results showed 

that there were no statistically significant differences between the average degree of 

practicing supervisory roles from the point of view of secondary government school 

teachers in the Hebron governorate due to the variables (sex, experience and educational 

qualification). 

 While it indicated that there were statistically significant differences due to the 

variable of the directorate in favor of the directorates of (Hebron, North Hebron, and 

South Hebron). The results of the study indicated the existence of a statistically 

significant correlation between the two degrees of availability of performance 

competencies and supervisory roles, which is a positive linear correlation, in which the 

correlation coefficient is (.37). 

 Based on the results of the study, the researcher recommended increasing the 

activation of the various supervisory roles through methods of educational supervision, 

and not limiting or focusing on the classroom visit method. 

 

 

Keywords: performance competencies, educational supervision, supervisory roles, 

Hebron Governorate. 
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 الفصل األول

 مشكلتهاو  الدراسة خلفية

 مقدمة 1.1

إن التطور الكبير والمتسارع في العصر الحديث في العلم والتكنولوجيا بشتى أنواعها         

الدؤوب والمتواصل من  وأشكالها الثقافية والتربوية، جعل على كاهل التربويين مهمات جسام للعمل

 ركب الحضارة العالمية في هذا التطور والتقدم في شتى ميادين الحياة عامة، وفي أجل مواكبة

ميدان العمل التربوي بشكل خاص، ولما كان اإلشراف التربوي ركنًا أساسيًا من أركان العمل 

التربوي، كان لزامًا على التربويين أن يولوه حقه من االهتمام والتطوير، لما له من أهمية كبرى في 

للمعلم بشكل  تحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية بشكل عام، وتحسين وتطوير األداء المهني

 خاص.

فقد ذهب الكثير من الباحثين والتربويين إلى االهتمام بهذا  مية الكفايات األدائيةونظرًا أله      

الموضوع، من خالل دراسات كثيرة، فهناك دراسات تناولت الكفايات بشكل عام، وهناك دراسات 

اصر المنظومة التعليمية فالمعلم هو أحد عن ،أخرى تناولت كفايات تدريس اإلبداع بصفة خاصة

ومن أهم مدخالتها، ولم يعد مجرد ملقنًا للمعلومات، مما يترتب عليه حاجة المعلم إلى التمكن من 

 والتطور التقدمتطورة من وقت آلخر في ظل المتجددة والم وظيفتهفايات الالزمة للقيام بمهام الك

 (2016العمصي، العلمي والتكنولوجي الذي يشهده القرن الحادي والعشرون. )

 في أخرى  عناصر لتشمل ذلك من أبعد تتجاوز فهي بالمعلمين الكفايات ربط يتوقف وال     

 والتعليم التربية منظومة في أخرى  أصناف إلى الكفايات حركة انتقلت إذ والتعليم، منظومة التربية

 ذلك ويعود التربويين، فينالمشر  كفايات بتحديد االهتمام ازداد فقد التربويين، مقدمتهم المشرفين وفي
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ونظام  نظام وبين ومشرف مشرف بين المهمات هذه واختالف ووظائفهم، وضوح أعمالهم عدم إلى

 (2011آخر. )أبو شاهين،

ومع التطورات والتغيرات التي تواجه المجتمعات اليوم، ومع ما ينعكس منها على العملية  

اس إيجابيًا أو سلبيًا، ظهرت ضرورة االهتمام التعليمية في شتى أركانها، سواء كان هذا االنعك

باإلشراف التربوي في العملية التعليمية، وضرورة نمو مفهومه بما يتناسب مع التغيرات الحديثة في 

 (2007العملية التعليمية، حتى يتمكن من القيام بوظيفته على أكمل وجه. )حسان والعجمي، 

ر عملية التطوير واإلصالح، وتأتي أهميته كونه شراف التربوي عنصر مهم من عناصفاإل       

حلقة الوصل بين التخطيط النظري في وزارة التربية، والتطبيق والممارسة العملية في الميدان 

التربوي، مما يتطلب التوافق بين المشرفين التربويين ومديري المدارس، ألن ذلك يؤدي إلى إحكام 

عملية ذات هدف أساسي وهو تحسين الموقف التعليمي  وحدة اإلشراف المبتغاة، حيث أن اإلشراف

وإحداث التغيير اإليجابي في كافة عناصره، من معلم ومتعلم ومنهاج وبيئة تعليمية. )العوران، 

2010 ) 

ومما يجدر ذكره أن األسلوب التقليدي لإلشراف التربوي، والذي كان يتمحور حول الزيارات         

ات ومناقشات تدور بين المشرف والمعلم قد تغير، وأصبح المفهوم الصفية وما يعقبها من لقاء

الحديث لإلشراف التربوي يعني أنه عملية ديناميكية فعالة قادرة على تحسين نوعية التعليم والتعلم، 

يتمتع بقيادة حيوية ومستنيرة وعلمية، ويهدف بشكل رئيس إلى إدراك القيمة الكامنة في الفرد، 

راف التربوي الحديث صار يرمي إلى االهتمام بكل الجوانب لشخصية التلميذ وبالتالي فإن اإلش

وتطوير العملية التربوية بكل جوانبها، ومن هذا المنطلق فهو أصبح يعني بأنه عملية تعاونية، 

تشخيصية، تحليلية، عالجية مستمرة. حيث يتم التفاعل البناء والمثمر من خاللها بين المشرف 

ير عمليتي التعليم والتعلم، وهكذا فقد تمكن األسلوب اإلشرافي أن ينسجم مع والمعلم بهدف تطو 
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االتجاهات الحديثة في اإلشراف والتدريب، والتي تقوم على أساس التعاون المشترك ما بين 

 (2016المعلمين والمشرفين التربويين. )الدليمي، 

عمليتي التعليم والتعلم، ومساعدة وبما أن هدف اإلشراف التربوي الحديث يتمثل في تحسين        

المعلمين على تحقيق األهداف التربوية، وتدريب المعلمين على عملية التقويم، وإثارة دافعية 

المعلمين واهتماماتهم بالعملية التعليمية، وتشجيعهم على إجراء البحوث التجريبية، ورفع كفاءة 

نه، فإن ذلك ينعكس على تنمية المجتمع وتحسي المعلمين مهنيًا، والعمل على تقدم نمو الطلبة

وتطوره، ومساعدة القيادات المدرسية على التكيف واالستمرارية في البرنامج اإلشرافي التشاركي، 

 ( 2015وإيجاد جو اجتماعي ونفسي مقبول للعملية التعليمية التعلمية. )لهلوب، 

ارات الصفية بأنواعها، والندوات، وقد تعددت أساليب اإلشراف التربوي وتنوعت، فمنها الزي       

والنشرات التربوية، وتبادل الزيارات، والعروض العلمية، وورشات العمل، والمؤتمرات، واللقاءات، 

 (.2017واالجتماعات )أبو عابد، 

وعلى الرغم  نجاحه،ولكل أسلوب من هذه األساليب مميزاته وأهدافه، وعوامل تساعد على  

أسلوبًا منها أفضل األساليب مع جميع  ال يمكننا القول أنّ شرافية تنوع في األساليب اإلمن ال

 (203: 2003المعلمين وفي كل المواقف والظروف وفي جميع المدارس. )الخطيب، والخطيب، 

 لنفس المفهوم التطور عن كثيًرا العالمي التربوي  اإلشراف لمفهوم التاريخي التطور يختلف لمو       

 الضفة والتعليم في التربية مسؤولية الفلسطينية الوطنية السلطة سلمتت أن فمنذ  .فلسطين في

 عدة في التطوير والتعلم، وتمثل التعليم عملية مفهوم تطوير عاتقها على أخذت غزة، وقطاع الغربية

 له التربوي  المشرف التدريبية، ومتابعة الدورات في إشراكه خالل من المعلم يلمسها مجاالت

 ة وزيدانسمر  )أبو اإلشرافية مهماتهم أداء على التربويين المشرفين بذلك تدرب حيث وتقييمه،

 (2006، والعواودة
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دراسات أخرى تناولت الكفايات، و وهناك العديد من الدراسات التي تطرقت لموضوع         

، اإلشراف التربوي. وسوف نتناول في هذه الدراسة الكفايات األدائية المتمثلة في )التخطيطموضوع 

من وجهة نظرهم  وعالقتها باألدوار اإلشرافيةوالتنفيذ، والتقويم( لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية 

 في محافظة الخليل.

  مشكلة الدراسة وأسئلتها.    2.1

، واالنفجار المعرفي الكبير الذي حصل في العصر الحديثالتطور  مما ال شك فيه أن         

، ر المعرفة وتنوع أساليبها وطرقها، من حيث تعدد مصادلحادي والعشرينلذي يشهده القرن االهائل ا

قادرين على  ، لنكون النفجار المعرفي في شتى الميادينجعل لزاما علينا مواكبة هذا التطور وهذا ا

أن أطفال اليوم هم ، وانطالقا من ايماننا العميق بإعداد جيل قوي بعلمه، رائد بأخالقه، عظيم بإيمانه

، المنشود لتحقيق كل ما نصبوا إليه، وأن المدرسة جسر تعبر عنه األجيال، واألمل لمستقبلدولة ا

، وتطويره بغية من أجل النهوض بواقعنا التعليمي وضع على كاهل التربويين مسؤوليات جسام

 وصولنا إلى األهداف المنشودة .

 بالغ األهمية لكي يستطيع المعلم فر الكفايات األدائية للمعلمين باتت أمراً اوال شك أن تو          

ونظرًا لكون الباحث  ،طورات المتسارعة في شتى الميادينالقيام بدوره على أكمل وجه، ومواكبة الت

يعمل في المدارس الحكومية فإنه يؤمن بضرورة توافر الكفايات األدائية لدى المعلمين حتى يتمكنوا 

ومن خالل  ،عالقتها باألدوار اإلشرافية وربط، من القيام بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه

والدراسات السابقة وجد أن الدراسات التي لها عالقة بموضوع  اطالع الباحث على األدب التربوي 

الدراسة الحالية  إذ لم تجمع الدراسات السابقة بين متغيرات اتصااًل مباشراً بها الدراسة ال تتصل 

 من هنا نبعت مشكلة الدراسة.   ،ه الدراسةإجراء هذ مما دفع إلى ضرورةمجتمعة 
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وتحديد المرحلة الثانوية على وجه الخصوص ينبع من كونها تمثل البداية الفعلية في مجال         

التنمية الشاملة لألجيال، وتحقيق النمو الشامل لشخصيات الشباب، باإلضافة إلى كونها تعتير 

 التعليم الجامعي للطالب.القاعدة األساسية والمرحلة األولى من سلم 

منطلق  من التربوي  المشرف فيها يسهم أن يمكن وتطويره تربوًيا المعلم مساعدة وعملية        

 العمل المدرسي، لتطوير منها مأمول هو ما لتفعيل التربوي  اإلشراف أدوار جهات تكامل ضرورة

 تكاملًيا عمال لتربوي والمعلما اإلشراف عمل كان ولما ومتطلبات تنفيذه، مستجداته مع والتعامل

 الرئيس السؤال عن اإلجابة في مشكلة الدراسة تحددت ة، فقدالتعلميّ  التعليمية بالعملية لنهوضل

لثانوية وعالقتها باألدوار درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية ا ما :التالي

 من وجهة نظرهم في محافظة الخليل؟ اإلشرافية

 ع عنه األسئلة الفرعية التالية:ويتفر 

درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم في  ما .1

 محافظة الخليل؟

لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم في  األدوار اإلشرافيةجة ممارسة ما در  .2

 محافظة الخليل؟

دائية لمعلمي المدارس الكفايات األ لدرجة توافر هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .3

 الجنس، متغيرات إلى الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى 

 ، والمديرية؟العلمي الخبرة، والمؤهلسنوات و 

لمعلمي المدارس  األدوار اإلشرافيةدرجة ممارسة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ل .4

من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات الجنس، الحكومية الثانوية 

 وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والمديرية؟ 
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دائية لمعلمي الكفايات األ درجة توافر بين إحصائية داللة ذاتتوجد عالقة ارتباطية  هل .5

 ؟من وجهة نظرهم في محافظة الخليل األدوار اإلشرافيةو الثانوية المدارس الحكومية 

 فرضيات الدراسة  3.1

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد الفرضية األولى:

دائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم الكفايات األ درجة توافر متوسطات

 الجنس. متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية ةدالل ذات فروق  ال توجد الفرضية الثانية:

دائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم الكفايات األ درجة توافر متوسطات

 .خبرةال متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد الفرضية الثالثة:

دائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم الكفايات األ جة توافردر  متوسطات

 .هل العلميمؤ ال متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد الفرضية الرابعة:

كومية الثانوية من وجهة نظرهم دائية لمعلمي المدارس الحالكفايات األ درجة توافر متوسطات

 .مديريةال متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد الفرضية الخامسة:

لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم  درجة ممارسة األدوار اإلشرافية متوسطات

 .جنسال متغير إلى ى في محافظة الخليل تعز 
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بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد الفرضية السادسة:

لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةدر  متوسطات

 .خبرةال متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة تذا فروق  ال توجد الفرضية السابعة:

لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةدر  متوسطات

 .مؤهل العلميال متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

بين  (α ≤ .05)عند مستوى الداللة  إحصائية داللة ذات فروق  ال توجد الفرضية الثامنة:

لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةدر  متوسطات

 .مديريةال متغير إلى في محافظة الخليل تعزى 

الكفايات درجة توافر بين  إحصائية داللة ذاتعالقة ارتباطية  ال توجد الفرضية التاسعة:

من وجهة نظرهم في  األدوار اإلشرافيةممارسة و لثانوية ادائية لمعلمي المدارس الحكومية األ

 .محافظة الخليل

 أهداف الدراسة     4.1

  التعرف على درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية من وجهة

 نظرهم في محافظة الخليل.

  ة من وجهة لمعلمي المدارس الحكومية الثانوي جة ممارسة األدوار اإلشرافيةالتعرف على در

 نظرهم في محافظة الخليل.

  بين متوسطات درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الكشف عن الفروق

الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات الجنس والخبرة 

 والمؤهل العلمي والمديرية.
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 لمعلمي المدارس  وار اإلشرافيةجة ممارسة األدبين متوسطات در الفروق  الكشف عن

الحكومية الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات الجنس والخبرة 

 والمؤهل العلمي والمديرية.

 درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية  ية بينرتباطاالعالقة الكشف عن ال

 من وجهة نظرهم في محافظة الخليل. فيةالثانوية ودرجة ممارسة األدوار اإلشرا

  أهمية الدراسة    5.1

درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي  بين العالقة معرفة في أهمية الدراسة هذه تكتسب 

من وجهة نظر المعلمين في محافظة  وعالقتها باألدوار اإلشرافيةالمدارس الحكومية الثانوية 

 الخليل.

 ة:األهمية النظري –أواًل  

تكمن األهمية النظرية للدراسة من خالل إعداد اإلطار النظري الخاص عن طريق االطالع       

على األدبيات المعاصرة والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، والتعرف على محتوياتها 

ي يمكن الفكرية واستخالص أبرز المحتويات المفيدة، من أجل بناء اإلطار العلمي للدراسة الذ

 اإلفادة من محتوى األدب التربوي النظري الوارد فيه.

 األهمية التطبيقية: –ثانيًا 

 تتطرق للحديث عن درجة توافر  أول دراسة تعد هذه الدراسة على حد علم واطالع الباحث

 وجهة منباألدوار اإلشرافية  وعالقتها الثانوية الحكومية المدارس لمعلمي األدائية الكفايات

 هذه الدراسة بداية لدراسات فلسطينية أن تكون  يأمل الباحثلذا  ،في محافظة الخليلنظرهم 

 الحكومية المدارس لمعلمي األدائية الكفاياتتهتم وتقيس اتجاهات المعلمين في درجة توافر

 .ات فلسطينفي محافظنظرهم  وجهة من باألدوار اإلشرافية وعالقتها الثانوية
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  في التأثير على رفع الكفايات األدائية للمعلمين ومدى تطورها أهمية دور اإلشراف التربوي

واستمرارها، ال سيما أن المدرسة الثانوية تحتاج أكثر من غيرها من المدارس إلى قادة 

 حقيقيين يمتازون بالمبادرة والتشجيع على االبتكار والتجديد واإلبداع.

 بداية الفعلية في مجال التنمية ية المرحلة الثانوية على وجه الخصوص كونها تمثل الأهم

الشاملة لألجيال وتحقيق النمو الشامل لشخصيات الشباب، باإلضافة إلى كونها تعتبر القاعدة 

 األساسية للطالب والمرحلة األولى من سلم التعليم الجامعي.

  إمكانية مساعدة المدارس على التطور وخلق قيادات مدرسية قادرة على تقديم أفضل الخدمات

أجل تحقيق األهداف الخاصة بالمدرسة بكفاءة عالية من خالل التركيز على الكفايات من 

مواكبة األدوار األدائية لمعلمي المدارس ودور المشرفين التربويين في ذلك حتى نستطيع 

 األساليب الحديثة لإلشراف التربوي من أجل االرتقاء بالمدرسة إلى المستوى الذي نصبوا إلية.و 

 التوصيات والمقترحات لصناع القرار في المؤسسات التربوية والتي قد تساهم في  أهمية تقديم

تطوير دور المعلم في المدارس بشكل عام وفي المدارس الثانوية على وجه الخصوص، األمر 

الذي قد يعمل أو يساعد على رفع كفاءة المدرسة من أجل تحقيق الجودة المطلوبة للعملية 

  التعليمية التعلمية.

 حدود الدراسة ومحدداتها.    6.1

 تسير هذه الدراسة في نطاق الحدود التالية: 

الثانوية  الحكومية المدارستتمثل في عينة طبقية عشوائية من معلمي  الحدود البشرية: 1.6.1

ات للتربية والتعليم وهي )شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل حيث أنها تشمل أربع مديريبمحافظة 

 طا(.الخليل، ي

 . الخليلمحافظة في الثانوية الحكومية المدارس : الحدود المكانية 2.6.1 
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 2021-2020الفصل الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانية 3.6.1

 اقتصرت الدراسة على الحدود المفاهيمية والمصطلحات الواردة في الدراسة. :الحدود المفاهيمية 4.6.1

اس ليكرت حسب مقي مكونة من قسمين تخدم في هذه الدراسة استبانةساالحدود اإلجرائية:  5.6.1

 الخماسي.
 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية 7.1

هي المعارف، والمهارات، والمعلومات، واالتجاهات، والقيم األساسية والضرورية التي " الكفايات:

جاح في تحقيق التكيف مع تمكن الفرد من القيام بأداء مهامه بشكل مقبول، وبما يؤدي إلى الن

 (478 :2007)حسان، والعجمي،  "المتغيرات المستجدة بتحدياتها المختلفة

( بأنه "مجموعة من الممارسات السلوكية التي يأتي بها المعلم في 15 :1993يعرفه صالح ) األداء:

 (10 :2012موقف معين، وتكون قابلة للمالحظة والقياس". )فرحان، 

 حقول في النفس حركية المهارات وتتضمن الفرد يظهرها التي األداء كفاياتهي " ات األدائية:الكفاي

 ما على يعتمد المهارات وأداء هذه ،والحركي البدني بالتكوين المتصلة والمواد ،التكنولوجية المواد

 فيه مستفيداً  ويؤديه يقدمه أن الطالب عرضًا يستطيع وتتطلب معرفية اتيكفا من سابقاً  الفرد حصله

 (13: 2010 )الحولي، ."والفنيات واألساليب الوسائل كل من

معلم من أجل تحقيق بأنها مجموعة المهارات األدائية التي يمتلكها ال ويعرفها الباحث إجرائياً       

ائية وهي التخطيط والتنفيذ التركيز في هذه الدراسة على ثالثة مهام أد التعليمية وقد تم أهدافه

ياسها من خالل حساب المتوسطات الحسابية على استجابات المعلمين لجميع يم، وسيتم قوالتقو 

 فقرات االستبانة الخاصة بهم.
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عملية فنية، قيادية، إنسانية، ديموقراطية، تعاونية، منظمة، تعنى بالموقف ": اإلشراف التربوي 

ى دراسة التعليمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب، وبيئة ومعلم وطالب، وتهدف إل

العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها، للعمل على تحسينها وتنظيمها، من أجل تحقيق أفضل 

 ( 231 :2008عطوي، ) "األهداف في عملية التعلم والتعليم

اإلجراءات والفعاليات واجبات والوظائف و المجموعة بأنها جرائيًا يعرفها الباحث إ: األدوار اإلشرافية

من اتصال وتواصل مع  من المشرفين التربويين القيام بها بحكم وظيفتهم قعالمتو  واألنشطة

المعلمين سواء كان ذلك وجاهيًا أو الكترونيًا من أجل ارشادهم وتوجيههم وتنمية قدراتهم المعرفية 

 واألدائية في جميع المواقف التعليمية التعلمية.

 (997)الضفة الغربية وتبلغ مساحتها إحدى المحافظات الفلسطينية تقع جنوب  محافظة الخليل:

كيلو متر مربع، وتحدها من الشمال محافظة بيت لحم ويحدها الخط األخضر والبحر الميت من 

الجهات األخرى، وهي أكبر محافظات الضفة من ناحية المساحة وعدد السكان، حيث تبلغ 

م،  2021نسمة سنة  (782.227)من أراضي الضفة الغربية،  وتعدادها السكاني  %( 16)مساحتها 

وفيها قبور بعض األنبياء إبراهيم خليل الرحمن ومنه أخذت تسميتها، وكذلك قبر يعقوب وإسحق 

وأزواجهم عليهم السالم، وقد أخذت المكانة الدينية بعد القدس لدى الديانتين اإلسالمية واليهودية 

، كزي لإلحصاء الفلسطينيمتر. )الجهاز المر  وتبعد عن مدينة القدس قرابة خمسة عشر كيلو

2021) 

أكبر  الضفة الغربية في فلسطين، وهي من هي إحدى محافظات الباحث إجرائيًا:ويعرفها       

وتشتمل محافظة الخليل على أربع  المحافظات على مستوى فلسطين في المساحة وعدد السكان،

ليل، ومديرية جنوب الخليل، مديريات للتربية والتعليم، وهي: مديرية شمال الخليل، ومديرية الخ

 ومديرية يطا.
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 لثانيالفصل ا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  1.2

 تمهيد: 1.1.2

 الدراسة، موضوع تناولت التي السابقة الدراسات وكذلك الدراسة خلفية الفصل هذا يتناول 

 وعن ،وأنواعها ومصادرها الكفاية تعريف ليعرض الكفايات على القائمة البرامج يتحدث عن حيث

بذة عن تطور اإلشراف التربوي، تناول ني ثم ،الكفايات على القائمة البرامج بناء وخطوات خصائص

اإلشراف التربوي، ومن ثم الوظائف اإلدارية لإلشراف التربوي، ثم يتعرض إلى تطور أدوار  ومفهوم

يب اإلشراف ل، وبعد ذلك أنواع اإلشراف التربوي، وأسااإلداري وي في المنظور اإلشراف الترب

 التي الجامعية والرسائل واألبحاث الدراسات من مجموعة مناقشة تم الفصل نهاية وفي ،التربوي 

 البيئة في سواءمن جانب آخر،  التربوي  اإلشراف عنو  من جانب الحديث عن الكفايات تناولت

 .العالم في وكذلك العربي الوطن في أو الفلسطينية، المحلية

 داخل يفرض نفسه العصر لروح مالءمته قوة بفعل أصبح حديث تربوي  كنموذج الكفايات إن       

 مع التكيف قادرين على أفراد تكوين على يساعد النموذج وهذا ،والتعليم التربية مجاالت مختلف

 ومن .المحتملة لف التحدياتمخت ولمواجهة ،واالقتصادية والثقافية العلمية المستجدات مختلف

 إلى التقليدية تربية المعلمين نظم من المعلمين تربية نظم على طرأت التي والتجديد التغيير جوانب

 أساس على وتدريبه المعلم إعداد إلى تدعو قوية حركة ظهرت الكفاية حيث مفهوم على االعتماد

 ومعطيات المستمرة التربية مفهوم مع االتساقه ملحوظاً نجاحًا  الحركة هذه نجحت ولقد ،الكفايات

 (2006الترتوري،) .الحديث العصر
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 ولقد توالى ،المعلمين لتدريب خاص برنامج ظهور مع 1968 عام الحركة هذه ظهرت لقدف 

 مالمح من أبرز البرامج هذه صارت حتى الكفايات أساس على القائمة التدريبية البرامج ظهور

 وامتدت الخدمة أثناءالمعلمين  تأهيل وتطوير تجديد في البرامج هذه استخدمت وقد التربوي، التقدم

  (2003حسن،أمريكا. ) في المعلمين إعداد كليات معظم شملت حتى

 ، وأصبحالمعلم وإعداد تدريب عملية في أساسياً  مرتكزاً  تشكل الكفايات حركة أصبحت لذا       

وقد اختلف الباحثون   .الكفايات على القائمة التربية من أساسياً  جزءاً  يشكل والتدريب اإلعداد

التربويون حول تعريف الكفاية التعليمية، ويرجع ذلك االختالف إلى حداثة الموضوع، فالكفاية 

نتهاء من التعليمية عبارة عن السلوك أو األداء أو المهارة المتوقع من المعلم امتالكها بعد اال

 (2016التدريس. )العمصي، 

الدالالت، من المفاهيم المركبة متعددة  Competencyأن مفهوم الكفاية  (2009)تيسي ويرى الرن     

ويرجع ذلك إلى أن كل باحث أو دارس ينظر إلى الكفاية من زاوية تختلف عن غيره بما يتناسب 

 Descriptiveمع طبيعة دراسته، مما دعا البعض إلى الذهاب للقول بأن الكفاية تعد مفهومًا وصفيًا 

 .Normativeمعياريًا  منه مفهوماً  أكثر

( في دراسته ما جاء في المعاجم العربية حول الفرق بين الكفاءة والكفاية 2002)وأورد مقاط       

موضحًا ما يلي: كفئة الشيء، يكفي كفاية، فهو كاف إذا حصل االستغناء عن غيره. واكتفيت 

ه فهو مكافئ له، وكلمة كفاءة تعني بالشيء: استغنيت به، وكل شيء ساوى شيئًا حتى صار مثل

المجازاة والتساوي، وقد جاء االستعمال العربي مفيدًا لذلك فقد ورد في القرآن الكريم: "لم يكن له كفوًا 

 أحد".
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ويقال: كافأ: على الشيء مكافأة: جازاه، ومعنى الكفاية في قوله تعالى: "َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي       

ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد". )فصلت، ُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم أنَُّه الَحقُّ أَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أنَُّه َعَلى اآلَفاِق َوِفي أنْ 

 (2003(. أي أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في الداللة على توحيده. )الفتالوي، 53

درة على عمل شيء بفعالية إلى أن الكفاية هي الق (2008)وذهب العجمي واللميع والشمري       

 وإتقان وبمستوى من األداء بأقل جهد ووقت وكلفة.

عرفت الكفاية على أنها مجموعة المعارف والمفاهيم  (2009)وفي دراسة الوحيدي        

واالتجاهات والمهارات التي توجه سلوك الفرد وتساعده على أداء مهامه بمستوى معين من التمكن، 

 ل معايير أو مؤشرات دقيقة.ويمكن قياسها من خال

 :الكفايات أنواع 2.1.2

 ويجمع ،مكوناتها حسب التعليمية الكفايات تنوع على والدراسات األبحاث من عديدال أكدت 

 (2007عبيدات وأبو السميد،) حدد ذلك على وبناء ،الكفايات من أنواع أربعة هناك أن على الباحثون 

 :وهي الكفايات هذه أنواع

 العقلية والمهارات والقدرات ،المعرفية والعمليات المعلومات إلى تشيرهي و عرفية: المات الكفاي

 وهذا ،المهام المتصلة بهذه واألنشطة المجاالت شتى في المهام للفرد ألداء الضرورية الفكرية

 هذا في المعلومات كفاية ويعتمد ،والفنيات والنظريات والعمليات الحقائقمجمل ب يتعلق الجانب

  .المعرفي الجانب في التعليمية لمؤسسةالمتبعة ل ستراتيجيةاال على بالجان

النفس  المهارات تشملو  الشخص يظهرها التي األداء كفايات إلى تشير وهياألدائية: ات الكفاي

 وأداء هذه ،والحركي البدني بالتكوين التي لها عالقة والمواد ،التكنولوجية المواد حقول في حركية

 الطالب عرضًا يستطيع وتتطلب معرفية اتيكفا من سابقاً  الفرد مدى تحصيل على يعتمد المهارات

  .والفنيات واألساليب الوسائل كل من فيه مستفيداً  يقوم بتقديمه وتأديته أن
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ومعتقداته  هوقيم واتجاهاته وميوله هاستعدادمدى و  الفرد أراء إلى تشير وهيالوجدانية:  الكفايات

 كثير من الجوانب وعدة عوامل تعطي وهذه ،في العمل أدائه على يؤثر يوالذ ،الوجداني وسلوكه

 التفاعل ومعامل الدراسات اإلنسانية وتسهم ،مهنته نحو واتجاهاته ،لنفسه وتقبله الفرد حساسية مثل

  .الكفايات هذه تحقيق في اإلنساني

 تلقى أن ينبغيو  ،الميدان في السابقة للكفايات الفرد أداء أثر إلى تشير وهياإلنتاجية:  الكفايات

 والتأهيل ،كفايةذي  معلم لتأهيل تعد البرامج هذه أن ذلك ،الفنية الكوادر إعداد برامج في االهتمام

 على يترتب ما ولكن ،يؤديهما  ليسو  عمله أداء في المتخصص نجاح إلى يشيران والكفاية هنا

 الذي المستوى  أي والتقويم التقديرمنظور  من األخير المستوى ا هذ إلى نظربو  ،من نتائج أدائه

 .الكفاية برنامج كل خالله من يقوم أن ينبغي

 -عام بشكل -تتأرجح مختلفة، زوايا من الكفايات إلى نظروا قد التربويين أن الباحثرى وي      

 إلى بعضهم يذهب إذ ،من جانب آخر المعرفي الذهني والفهم ،من جانب السلوكي الفهم بين

 اتيالسلوك من جملة أي للمالحظة؛ القابلة واألنشطة من األعمال سلسلة بأنها الكفاية تعريف

 بعض وفي المهني، التدريب :مجالين في األساس التفسير في هذا وينتشر الخاصة، النوعية

 أنها علي الكفاية إلى ينظر أخرى  وتارةً  بوساطة األهداف، التدريس بنموذج المتعلقة الكفايات

 الكفاية وتتضمن وشخصية، ذاتية طبيعة من ينبع مرئي غير ذهني داخلي داستعدا أو إمكانية

 .لمتعلمل الكفاية حدوث على تدل باعتبارها مؤشرات األداءات من عدداً  الفهم هذا حسب

 الجانب تعني فالكفاءة، وأشمل أعم هي بل الكفاءة تعني ال الكفاية فإن المعنى وبهذا 

 بعدين تتضمن الكفاية أن حين في وجهد، كلفة بأقل مكنم عائد أعلى على الحصول أي :الكمي

 دالالت من النسبة هذه تحمله ما وهو :وكيفياً  والمخرجات، المدخالت نما بي النسبة وهو :كمياً 

  .(2003وي، الفتال) والقدرة والجودة االكتفاء تحمل معاني
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      تصنيف الكفايات: 3.1.2

التي تدور حولها الكفايات على اعتبار أنها كفايات يقصد بالتصنيف تحديد المحاور         

، ويجب أن يراعى في هذا الموضوع عدة ، ومن ثم تحليل هذه الكفايات إلى كفايات ثانويةرئيسية

من أن يستفيد  : االنتباه إلى ضرورة االتساق مع طبيعة الدراسة وأهدافها، كما ال بدشروط من أهمها

تفقًا مع مبادئها العامة مع إمكانية تنفيذ البرنامج في الواقع م التصنيف من غيره من التصنيفات

 مالحظة وتقويم ألداء المعلمين في الموقف التعليمي، وتكمن أهمية وترجمته إلى استمارات

 التصنيف في تيسير مهمة التفكير المتعمق في كل جانب من جوانب اإلعداد مع ضرورة ضمان

 (2016)العمصي،  استيفاء جميع جوانبه.

على النحو  وهناك العديد من التصنيفات المتعلقة بحركة تدريب المعلمين القائم على الكفايات      

 التالي:

، بعض الباحثين الكفايات إلى: كفايات معرفة وتذكر، وكفايات فهم، وكفايات أداء صنف – 1

 وكفايات نتاجات.

كفايات أدائية، وكفايات ، و بينما صنفها آخرون إلى ثالثة أصناف وهي كفايات معرفية – 11

 إنتاجية.

كفايات للكفايات وهي: كفايات معرفية،  تثالثة تصنيفايظهر وفي تصنيف بلوم أيضًا  – 12

 وجدانية، كفايات أدائية.

باعتبار درجة التخصيص  تصنيف الكفايات التدريسية (2006)زاهي  ويذكر الشايب وابن      

 فسمت إلى ثالثة أصناف هي: والتعميم حيث

في جميع التخصصات  وهي الكفايات العامة الالزمة لجميع المعلمين: كفايات تربوية عامة – 1

 والمراحل التعليمية التي يعملون بها.
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للمعلم في مجال نوعي معين من التعليم  كفايات تربوية نوعية: وتشمل الكفايات الواجب توفرها – 2

 العام أو التعليم المهني. كالتعليم

المعلم في مجال تخصصه في المادة الدراسية، دة: وهي تلك الكفايات التي تلزم كفايات مساع –3

 .مثالً  مثل كفاية التشريح في مادة األحياء

 مع طالبه وهي: أيضًا تصنيف الكفايات انطالقًا من تصور أدوار المعلم (2011)وقد أورد سليمان 

 .المعلم ناقل للمعرفة – 1

 ي.المعلم مدير للنشاط التعليم – 2

 المعلم مصمم ومصدر لعملية التدريب على التعليم. – 3

 المعلم مصمم ومدير لمهام التعليم. – 4

 المعلم مشارك في اإلشراف. - 5

 المعلم في تفاعل مع اآلخرين. – 6

تصنيف الكفايات األدائية على النحو التالي: كفايات تخطيط  (2016)وقد أورد العمصي         

تحديد األهداف التعليمية الخاصة للمادة التعليمية ومضمونها والوسائل  الدرس وأهدافه: وتتضمن

والنشاطات المالئمة لها. وكفايات التنفيذ للدرس: وتشمل على تنظيم الخبرات التعليمية والنشاطات 

المرفقة لها وتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية. وكفايات التقويم وتشمل على إعداد أدوات 

لمناسبة للمادة التعليمية.  وأيضًا كفايات العالقات اإلنسانية: وتعني بناء عالقات إنسانية القياس ا

 إيجابية بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم في العملية التعليمية التعلمية.

 مصادر اشتقاق الكفايات: 4.1.2

 هي على النحو التالي: أن أهم المصادر في اشتقاق الكفايات (2010)يرى الحولي       
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: حيث يتم من خالل هذا المصدر إعادة تشكيل تحليل المقررات وترجمتها إلى كفايات – أوالً 

التدرج من األهداف  حيث يتم ،وترجمتها أو تحويلها إلى عبارات تقوم على الكفاياتالمقررات 

على النحو التالي: ة وذلك عبر خطوط متسلسلة وحلقة متصل التعليمية الخاصة مرورًا بالكفايات

 والمهارات. – األهداف التعليمية –الكفايات الفرعية  –األهداف  –المقرر 

التي تشتق منها الكفايات التي  تحديد الحاجات: حيث يعد تحديد الحاجات من المصادر – ثانياً 

التي والقائمون على عملية التخطيط للمطالب  تركز على حاجات الميدان، وعلى ما يراه الخبراء

عندما  في الميدان، وبطبيعة الحال فإن برنامج تربية المعلمين يحتاجها الفرد الذي سيقوم بالعمل

ويتم توجيهه من األساس نحو المشكالت والحاجات والمتطلبات  يرتكز على الواقع في الميدان

لم وتحديدها، قبواًل الشتقاق كفايات المع فإن أسلوب تقدير الحاجات يصبح أكثر األساليب الحقيقية

 لبرنامج اإلعداد قبل وأثناء الخدمة. ويكون أكثر مالءمة

من مصادر اشتقاق الكفايات، حيث يعتمد هذا المصدر  هي أيضاً  قوائم تصنيف الكفايات: –ثالثًا 

بما يتيح إمكانية االختيار  تشتمل على عدد كبير من الكفايات التعليمية الجاهزة، والتي على القوائم

، في ضوء وجود استراتيجية واضحة ومحددة حيث يتم بما يتالءم مع حاجات البرنامجمن بينها 

 تناسب البرنامج. اختيار عدد مناسب من الكفايات في ضوء هذه االستراتيجية

في  تتمثل في أن النظرة الكلية ستخدام هذا األسلوب إال أن مشكلة استخدامهورغم سهولة ا      

الكثيرة وغير المترابطة، ويمكن عالج ذلك من  يجة زحمة الكفاياتتحديد الكفايات قد تضيع نت

ي تتناسب مع أهداف خالل استخدام استراتيجية واضحة ومحددة يتم في ضوئها اختيار الكفايات الت

 البرنامج.

على االستعانة بالعاملين  المدخالت المهنية: حيث يعتمد هذا المصدر في اشتقاق الكفايات – رابعاً 

وضروريًا  ، وذلك في عملية اشتقاق الكفايات وتحديدها وتضمين ما يرونه مناسباً التعليمفي مهنة 
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التي تتضمنها  ومشاركة المنتفعين من برامج اإلعداد في تحديد الكفاياتفي برنامج تربية المعلمين، 

اسطة الرأي بو  م، واستطالعرائهم وحسب امكاناتهم وقدراتهاستطالع آهذه البرامج، وذلك من خالل 

ي ذوي الخبرة والعاملين في المجال التربوي . باإلضافة إلى األخذ برأماراتتأسلوب المقابالت واالس

 الخبراء بعد تحديد الكفايات وحصرها. وذلك بالحصول على آراء هؤالء

قاموا بتحديد مصادر اشتقاق الكفايات  أن بعض الخبراء والباحثين (2016)ويضيف العمصي       

 حاور هي:في أربعة م

 : حيث يتم في ضوئه وضع المنطلقات التي تتفق مع قيم المجتمع وفلسفته.المحور الفلسفي – 1

األساس السليم كي تقوم ويتم ببعض المفاهيم النظرية التي يمكن أن تمثل مبريقي: المحور اال – 2

 .عليه عملية االشتقاق

البيانات المعرفية والتنظيمات  من خاللمحور المادة الدراسية: حيث يتم فيه تحديد الكفايات  – 3

 في مجال المادة الدراسية.

تحديدها عن طريق الرصد محور الممارسة: يقوم على مفهوم أن الكفاية التعليمية يمكن  – 4

 أثناء ممارستهم لعملية التدريس. الدقيق لما يفعله المعلمون األكفاء

 الكفايات:أسس تحديد  5.1.2

في  مجموعة القدرات والمهارات التي يمتلكها المعلم ويمارسها التدريسية تاتمثل الكفاي        

، وإتقان قدرته على تنفيذ النشاط الموقف التعليمي لتمكنه من القيام بمهامه التعليمية بفاعلية

على مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ التي تتضح من خالل السلوك  التعليمي الذي يعتمد

 إلى درجة المهارة. يصل التعليمي الذي

لغرض  عتماد أربعة جوانبا وقد أخذت األدبيات واألبحاث التي تمت في إطار الكفايات       

 كما يلي: وهي (2019)مومني  هحسب ما أورد تحديد الكفايات الالزمة ألداء تدريس فعال
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يمية الستخالص التعلفي تحليل نظام العملية  أسلوب تحليل النظم واستخدام تقنياته منحى – 1

 الكفايات الالزمة.

التدريس الفعال الشتقاق  منحى مالحظة سلوك مجموعة من المعلمين المتميزين في عملية – 2

 الكفايات التعليمية للمعلمين.

أو العوامل التي تؤثر في  منحى البحوث التربوية التي من شأنها أن تكشف عن المتغيرات – 3

 المطلوبة إلعداد المعلمين. شتقاق الكفاياتعملية التعليم بصورة إيجابية ال

لتحديد  منحى التعرف على آراء ووجهات نظر التربويين المشتغلين بإعداد وتأهيل المعلمين – 4

 الالزمة. الكفايات

في سد فجوة عدم االنسجام أو يمكن أن تقوم بدور هام  الكفايات إن معرفةوخالصة القول        

معلمين وبين ماهية اإلعداد التربوي التخصصي مؤسسات إعداد الالتباين الكبير بين خطط 

والمهارة التدريسية المطلوبة في معلم البيئة المكانية والزمانية المطلوب في تلك البرامج بما يتفق 

 المعينة.

 خصائص الكفايات: 6.1.2

 (2018)لي أورداه آل محفوظ والشمتهناك العديد من الخصائص للكفايات نذكر منها ما        

 وهي على النحو التالي:

في جميع المراحل التعليمية  ومرد ذلك إلى أن وظائف المعلم تكاد تكون واحدة العمومية: –أواًل 

لكن السلوك  المختلفة وفي جميع المواد والتخصصات حيث أن طبيعة المواد الدراسية متشابهة

كذلك المواد الدراسية المختلفة، تعليمية و التدريسي كأسلوب عند كل معلم يختلف باختالف المراحل ال

نتيجة وجود كفايات أي في ضوء اختالف المحتوى التعليمي الذي يدرسه، كما تعود العمومية أيضًا 

 معين دون اآلخر. عامة لكل تخصص
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حيث أنه بطبيعة الحال إذا كانت أهداف المناهج الدراسية متغيرة، فإن جميع  التغيير: –ثانيًا 

هذه األهداف وتحقيقها في ضوء كثير من المصادر التي يتم الرجوع  هج التي تعكسخبرات المن

وطبيعة الطلبة  أو تطوير المناهج الدراسية والمتمثلة في أوضاع المجتمع وفلسفته اليها عند بناء

ن تحدث لهم، وكذلك التطور في المقررات الدراسية مما يدفع باإلضافة إلى التغييرات التي يمكن أ

 .البحث عن المزيد من الكفايات التي يمكن من خاللها تحقيق هذه األهدافإلى 

مركب ومعقد، بمعنى أنه ال يمكن عزل  حيث أن السلوك التدريسي بطبيعة الحال التفاعل: –ثالثًا 

، فيكون بذلك من الصعب فصل كفاية تدريسية نمط معين من أنماط السلوك التدريسي دون غيره

 لكفايات األخرى.معينة عن غيرها من ا

ويعد المعلم أحد عناصر المنظومة التعليمية وأهم مدخالتها، فهو المرشد والموجه والمستشار       

والمشرف والمنظم للعملية التعليمية، ولم يعد ملقنًا للمعلومات، ولذلك فإن نتاجات هذه المنظومة 

أثناء الخدمة، مما يترتب عليه حاجة  تتأثر تأثرًا كبيرًا بمدى كفاءة المعلم، وطرق إعداده وتدريبه

المعلم إلى التمكن من الكفايات العامة والخاصة الالزمة للقيام بمهام مهنته المتجددة والمتطورة من 

وقت آلخر في ظل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده القرن الحادي والعشرون، 

ضرورة ملحة تلبية لمطالب اجتماعية واقتصادية  فحاجة المعلمين إلى التدريب أثناء الخدمة باتت

 (.2010وتكنولوجية وسيكولوجية وتربوية لألفراد والمؤسسات والمجتمع )الحولي، 

ومن جانب آخر لم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعلومة، ومن ثم لم يعد دوره هو نقل       

لم لم يعد قائمًا، وشملت وظيفة المعلم الجيد المعرفة والمعلومات، وبذلك فإن هذا الدور التقليدي للمع

الجديدة مهام متعددة منها إثارة الدافعية لدى المتعلمين والتخطيط وإدارة الصف والتقويم، أي أن 

تأثير المعلم امتد ليشمل جميع جوانب شخصية الطالب ونموه المعرفي ورؤيته لما يدور حوله، 
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المجتمع فال بد من توافر مجموعة من الخصائص  ونظرًا لهذا الدور الذي يؤديه المعلم في

 ( 2018والكفايات التعليمية لديه، ليؤدي دوره المطلوب على أكمل وجه. )آل محفوظ والشمتلي، 

في  توجهت الجهودنالحظ أن  ، لذلكللمعلم كفايات األساسيةالمن هنا تأتي ضرورة رفع        

نتيجة للتغيرات التي مست طبيعة العملية  هين التعليم(مهنة )تم التعليم جعلأغلب بلدان العالم إلى 

التعليمية التعلمية، فالتغيير عملية مهمة وموضوعية ومنظمة، إذ سمحت للمعلم تجربة التصرف 

داخل الصف مستخدما األساليب التربوية التي تحقق له كفايات فنية وعلمية تحتاجها غرفة الصف، 

عتقادات الخاصة بموضوع الدرس، مما دفع بالمعلم إلى فضاًل عن استنادها على اآلراء واال

 (2010توظيف الكفايات المنسجمة مع شخصيته وقدراته وميوله داخل الصف. )خزعلي ومومني، 

 يتالءم بما المتعلم إلى الحديثة العلمية المعرفة نقل من تمكنه بمقدار المعلم فاعلية وتقاس 

 ذلك يتم وال المتعلم، لدى التراكمي المعرفي المخزون  على والبناء التدريسية، المرحلة متطلبات مع

 .(2005د،)عي وممارستها الحديثة التعليمية الكفايات امتالك خالل من إال

 منها: المعلم كفاية لتقدير تستخدم التي المعايير من العديد إلى التربوي  األدب يشير وهنا 

 المعلم سلوك على بناء للمعلم الكفاية تقدير هاومن التعلم، مخرجات لىع بناء للمعلم الكفاية تقدير

 من المعلم، بسلوك الخاص المعيار ويعد. المتعلم سلوك على بناء المعلم كفاية تقدير ومنها نفسه،

 التقويم، أساليب من عدداً  المعيار هذا ويستخدم التربوية، األنظمة من كثير في السائدة المعايير

 وغير اللفظي وتفاعله الفصل، داخل للمعلم المهنية الكفايات حظةمال وقوائم التقدير، مقاييس: مثل

 كعملية يجري  التقويم أن: منها الفوائد، من عدداً  المعيار هذا يحقق وقد الطالب؛ مع اللفظي

 (Bean,2001) .يمارسه الذي الموقف لمقتضيات وفقاً  تشخيصية،

 الظروف ويهيئ ،التعليمي لموقفل قائدا ليكون  فسهن يقوم بإعدادهو من  المتميز فالمعلم 

، الصحي المعرفي والسلوك النافع العلم إلى توجيههمب ميقو حيث  الطلبة، لتعلم والنفسية المادية
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 على تزويد نفسه بشكل مستمرعامال  ،مواهبهتنمية عامال على  استعداده، ومطورا قدراته، مستغال

 (2009عالية. )القاسم، بكفاءة مهنته ألداء الالزمة التعليمية والكفايات بالمهارات

 المعلم خلق االستمرار، وهدفها ضابطها متكاملة، عملية هي والتدريب، اإلعداد سياسة نإ 

 واضح قصور إلى الواقع الحالي يشير إذ عالية، وفاعلية بنجاح، مهنته ممارسة من ليتمكن الكفء؛

 الحاجة فأصبحت صاد المعرفة،واقت المعرفة ثورة عصر في المهنية المعلم حاجات في الوفاء في

 التي الكفايات على على التركيز والعمل المعلم، يمارسها التي الكفايات في النظر إلعادة ملحة

 من التعليم مهنة ممارسة التدريب أثناء برامج تعد لذا. المتسارع والتغير التطور هذا تواكب أن يمكن

 ما وهذا المطلوبة، التعليمية الكفايات أحدث المعلم إكساب على تركز ألنها اإلعداد؛ برامج أبرز

 الممارسات من العديد أشار إلى الذي تقريرها في أمريكا ومستقبل للتدريس القومية الهيئة أكدته

 إال الممارسات هذه إلى تصحيح سبيل ال وأنه التدريسية، للكفايات المعلم ممارسة مجال في السلبية

 .التعلم عملية لتطوير الحديثة الالزمة الكفايات على لقائمةا التدريب ببرامج االهتمام خالل من

 (2010)عايش،

 :التربوي  اإلشراف تطور عن نبذة 7.1.2 

 كان فمفهومها القديم التاريخ، عبر عديدة وخطوات بمراحل التربوي  اإلشراف عملية مرت      

 حيث التفتيش، بح يعنيوأص المفهوم تطور عشر الثامن القرن  وفي وتحديدها، األخطاء تصيد يعني

 أدت قدو  .المجتمع في والشخصيات المعروفة المدارس ومعلمي الدين رجال المفتش بدور يقوم كان

 في التفتيش وجود أوجب مما واتساعها، تطور المدارس إلى عشر التاسع القرن  في الصناعية الثورة

 األساليب ظهرت حيث رين،العش القرن  في اإلشراف األسرع لمفهوم التطور كان  .المدارس جميع

 بداية وفي .العلمي البحث أساليب تعتمد التي العلمية، األساليب إضافة إلى لإلشراف، الديمقراطية

 اإلشراف ظهر اإلشرافية، واألساليب التعليمية الممارسات تجاه لعدم الرضى ونتيجة الثمانينات
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 الحوار عملية في الدخول على معلمال تشجيع إلى سعت التي التحويلية إضافة للقيادة كلينكياإل

 (Glanz, Shuman & Sullivan, 2007)والتعلم  التعليم عملية تحسين من أجل التعليمية،

 عيوب األداء عن والبحث والتفتيش المراقبة نشأته بداية في مهمته كانت التربوي  اإلشرافف        

 التربية، تطور في الحديثة االتجاهات وبروز التربوية األنظمة وبتطور والعقاب، الثواب وممارسة

 ذواتهم الحقيقية اكتشاف على ومعاونتهم المعلمين بتنمية يعنى كان الذي التربوي  التوجيه مفهوم

 مع بعالقات المعلم يعنى الذي الحديث بمفهومه أصبح أن إلى مباشرة، بطريقة المختلفة وطاقاتهم

 المعرفية (المجاالتجوانب  جميع من المعلمين تنمية إلى تهدف إنسانية عالقات إطار في المشرف

 (2008)عطوي، .المدرسية والبيئة األداء وتحسين وتطوير) حركية والنفس والوجدانية

 ثم التفتيش من بدءاً  مراحل بعدة مرّ  حيث تدرجي بشكل التربوي  اإلشراف تطور ولقد 

 الدراسة على تقوم عملية اإلشراف أن يعني وهذا  .الشامل اإلشراف إلى وصل أن التوجيه إلى

 ومعلم ووسائل مناهج من التربوية العملية عناصر جميع تشمل، و التفتيش من بدالً  واالستقصاء

 العلمي التعاوني والتقييم التخطيط على تقوم، و والتقرير الزيارة على من االقتصار بدالً  وبيئة ومتعلم

 (2002)عبد الهادي، .الفردي الجهد على التركيز من بدالً 

 المادية النواحي جميع يشمل تربوياً  أن اإلشراف أصبح سبق مارى الباحث من خالل وي      

 أدى مما القرار، صنع في نومشتركا نمتعاونا والمشرف المعلم أضحى للمعلم، بحيث والمعنوية

 .للطالب التعلمية التعليمية وتحسين العملية تطوير إلى

 التربوي  اإلشراف مفهوم 8.1.2

التربوية  العملية جودة وتحسين لتطوير التربوي  اإلشراف أهمية ظهور من رغمال على 

 في من توسع تالها وما الفرنسية الثورة إلى بداياته تعود حيث الزمن، من طويلة فترة منذ والتعليمية
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 تام اتفاق يوجد الأنه  إال البريطاني، التاج مشرف يعرف كان ما خالل من 1834 عام بريطانيا

  (2005 )ياغي،بشكل واضح. التربوي  اإلشراف مفهوم ديدتح على

 فقد عرفت التربوي، اإلشراف مفهوم تعريف تناولت التي التعريفات من العديد ظهرت ولقد        

 ديمقراطية عن عملية عبارة أنه على التربوي  اإلشراف (2013)ة الفلسطيني والتعليم التربية وزارة

 التعليمية، والبيئة المعلم، والمتعلم، كل من تشمل متعددة فنية دماتخ تقديمل تهدف علمية إنسانية

 تنمية حيث من ف التعليمأهدا التعليم، تحقيق فعالية زيادة التعليمية، الظروف تحسين أجل من

 .المجاالت مختلف في الطلبة قدرات

 مساعدة بهدف اإلشراف ثم التوجيه عمليةش لالتفتي نظام من التربوي  فااإلشر  تطور وقد 

 (2003) األسدي تعريف مع يتفق ما وهذا، ومعالجتها التعليميةكالتهم مواجهة مش على المعلمين

 تعاونية ديمقراطية قيادة عملية التربوي  اإلشراف اعتبار على (2006) والمقيد (2007)والطعاني 

 ، وبيئة،لووسائوأساليب  مناهج، من عناصره بكل التعليمي بالموقفولي اهتمام ت منظمة بصورة

 تحسينها، للعمل على وتقييمه الموقف، ذلك في تي تؤثرال العوامل دراسة بهدف وطالب، ومعلم،

 .والتعليم التعلمالمتعلقة ب ألهدافل أفضل تحقيق أجل من وتنظيمها

 مساعدة هدفب تقدم التي والعمليات الخدمات مجموعة هو العام بمفهومه التربوي  واإلشراف 

 الخدمات من بمستوى أفضل المراحل جميع في الطلبة تزويد أدائهم بغية رتطوي على المعلمين

 العملية عناصر هتمام بمختلفاال: منها االفتراضات من مجموعة على فلسفته تقومحيث  التربوية

 المعلمين أداء تحسينمن أجل  وتسهيالت مدرسية، وإدارةوبيئة  ومنهاج ومتعلم معلم من التعليمية

 (Fitzgibbons,2005) . التربوية األهداف التعليمية يحقق بشكل القيادية مهاراتهم وتنمية

 المدروسة التي األنشطة من مجموعة هو :التربوي  اإلشراف أن األخرى  التعريفات ومن 

 التعليمية تحسين ممارساتهملو  ،اتهمذ تنمية على المعلمين لمساعدةأفراد متخصصون  بها يقوم



 

28 
 

 من لتمكينهم تواجههم، الصعوبات التي جميع تذليللو ها، وخارجية فالص غرفةال داخل والتقويمية

 (2003 )األسدي، .جوةالمر  التربوية األهداف وتحقيق المقررة، المناهج تنفيذ

ويرى الباحث أنه مهما تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلشراف التربوي، إال أنها جميعًا       

مساعدة المعلم في تحسين وتطوير أدائه والنهوض بالعملية تصب في هدف واحد وهو العمل على 

 التعليمية التعلمية وتطويرها نحو األفضل.

  الوظائف اإلدارية لإلشراف التربوي  9.1.2

 (2006اإلشراف التربوي له وظائف إدارية متعددة يمكن إجمالها بما يلي )الحربي،        

ية، وكل ما يحتاج له ذلك من إرشاد وتوجيه تحمل مسؤولية القيادة في األعمال التربو  –1

 واستشارات...الخ.

التعاون المستمر مع اإلدارات المدرسية في عملية اإلعداد والتوزيع للصفوف والحصص بين  –2

 المعلمين.

التخطيط السليم لعملهم ومساعدة المعلمين في وضع الخطط السليمة وإعدادها على أسس  -3

 علمية.

 ركة في حل مشكالت كل من الطلبة والمعلمين.المساهمة والمشا –4

إعداد التقارير في نهاية العام الدراسي، حيث تشتمل على مختلف الفعاليات المتعلقة بالعملية  -5

التربوية من منهاج، طرق تدريس، مستويات أداء المعلمين ومدى تعاونهم، الخطط المستقبلية 

 لتطوير أدائهم في ضوء نتائج التقويم.

ير المناخ اإلداري المالئم والذي يساعد على نمو المعلمين، ونمو الطلبة، ويساهم في توف -6

 تحقيق األهداف التربوية المرجوة.
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 اإلسهام في توفير خدمات تربوية وتعليمية أفضل للطلبة والمعلمين وإدارة المدرسة. -7

 

 تطور أدوار اإلشراف التربوي في المنظور اإلداري  10.1.2

هاتها في القرن لتغير النظريات والتنظيمات اإلدارية واتجا نتيجةاف ار اإلشر تغّيرت أدو  

 أن نتعرف على هذا التطور ضمن المراحل التالية: ال بّد لنااألخير، و 

 أوال: اإلشراف التربوي واإلدارة العلمية

اإلشراف التربوي ينظر للمعلم ضمن هذه النظرية على أنه ال يعرف ما يجب عليه أن  

، وال يستطيع البحث عن المعرفة الحديثة واألفكار الجديدة، وبالتالي فإن أداء المعلم سوف يعمل

يبقى ناقصًا، مما يتطلب من المشرف التربوي أن يكون مركزيًا في أدواره، حيث يتطلب األمر أن 

بها في  يقوم المشرف التربوي باألدوار العليا من الضبط والتوجيه وتصيد األخطاء والعيوب والتهديد

كثير من األحيان، وهذا يجعل المعلم يعيش أجواء من التوتر والخوف والقلق على مستقبله الوظيفي 

الذي أضحى مرهونًا بتقرير المشرف التربوي، حيث ترجع اإلدارة العلمية إلى فريدريك تايلور وهنري 

لتنسيق والتوجيه والمراقية، فايول، فقد قاما بتصنيف عناصر اإلدارة العلمية إلى التخطيط والتنظيم وا

وبطبيعة الحال لم يحقق اإلشراف التربوي في ظل هذه الظروف الغاية المنشودة منه، بل كان له 

قته بنفسه بط نموه المهني والشخصي، وتقليل ثتأثيرًا سلبيًا، حيث قتل اإلبداع لدى المعلم، وأح

 (.2001)مساعده،  وبمعلوماته

 ية النظمثانيا: اإلشراف التربوي ونظر 

الشمولية  نظرتهاب امتازتو ، العشرينلخمسينات من القرن في أواخر ا ظهرت نظرية النظم 

عالقات متشابكة  من خاللأن كل شيء في العالم مرتبط بشيء آخر  عتبرحيث ت لمؤسسة، ل
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 المشرف التربوي من التفاعالت بين  مجموعةإليها على أنها  ُينظرالعملية اإلشرافية ف، ومتداخلة

م اإلشرافي من ، تتكون مدخالت النظاومثال على  ذلك ،، تبدأ بمدخالت وتنتهي بمخرجاتوالمعلم

المادية اإلمكانات أيضا من و البيئة المحلية من و المناهج الدراسية من و  طلبةالمن المعلمين و 

عها لتربوي يتفاعل ميسمى بالعمليات، والمشرف ا بما البعض ، تتفاعل جميعها مع بعضهاالمتوفرة

فيما يتعلق أما  ،أهم أركان هذه العملية التربوي  تفاعل المعلم والمشرف كون يحيث جميعًا، 

ن الذي لطلبةأفضل، وا كفاياتهم التعليميةتتمثل في المعلمين الذين أصبحت هي المخرجات فب

هذا على ، فعاالً  استخداماً  إلمكانات المتوافرةاستخدام اإلى ذلك  يضافإنجازاتهم أعلى، ت أصبح

العملية التربوية وتطوير قد تحقق أهدافها في تحسين  عملية اإلشراف التربوي إن  :القول نامكني

 (.2008)نشوان،  .الواسع والشامل بالمعنى

 ثالثا: اإلشراف التربوي والعالقات اإلنسانية

 حركة العالقات اإلنسانية إلى آلتون مايو الذي كشف عن أهمية المبادئ اإلنسانية، تعود 

وجد أن الروح المعنوية فقد ، العاملين المهام من قبل في إنجاز العمل بروح الفريقو المعنويات، و 

 يؤدي إلى زيادة ،وانسجام العاملين اهتمام المسؤولين بهم،العاملين من خالل  شعورو  العالية،

أصبحت النظرة ف اإلشراف التربوي بهذا االتجاه، تأثر إلى يشارال بّد من أن  وهنا ،ة العاملينإنتاجي

ز يتعز من أجل عالقات إنسانية إيجابية بين المشرفين التربويين والمعلمين،  وبناء خلقعلى ترتكز 

كسر  أهمية على هذا االتجاهد أك، و تزيد من تحصيل طالبهمل افعيتهمد اثارةثقتهم بأنفسهم، و 

 والمودة المتبادل الحترامالعالقة بينهم على اأهمية أن تقوم و  ،المعلمين والمشرفينبين  الحواجز

إنسان أن المعلم  عتمد علىي بين الطرفين تفاعل متبادل من خاللم، والثقة والجسور الواصلة بينه
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العمل على تنميتهم التعامل مع طالبه و  يستطيعندفع إلى الجديد، و ي، و  البحثالتطوير و  قادر على

 (.2001)مساعده،  .نفعاليةفي الجوانب العقلية والجسدية واال

 شراف التربوي واإلدارة باألهدافرابعا: اإل

 فاعلية هدف إلى زيادةتاإلدارة العامة، مجال اتجاه جديد في  هي  اإلدارة باألهداف 

عن طريق أعضاء  ، وذلكالمرجوة التركيز على تحقيق األهدافمن خالل لمنظمة اإلدارية ا

في عتماد االدة زمنيًا، قابلة للقياس، و أن تكون محدو األهداف المرجّو بلوغها، تحديد المنظمة في 

على اإلشراف  معتمدافي ظل هذا التنظيم التربوي  اإلشراف أصبح ،التغذية الراجعةو التقويم بالنتائج 

تطوير لو تحسين ل يسعى -بعمومية–لو كان هدف اإلشراف التربوي  على سبيل المثالباألهداف، ف

من محددة وواضحة  عةإلى اشتقاق مجمو  يعملسعمليتي التعلم والتعليم، فالمشرف التربوي 

صياغة  شاركة المعلمين فيمن خالل م وذلكمن الهدف العام،  يستنبطهااألهداف الفرعية 

فالروح المعنوية  ،يتينبدافعية وهّمة عالالتربويين العمل مع المشرفين و ألهداف وتحديدها، ا

اتخاذ  االنتماء، ودرجة المشاركة فيلمسؤولية، و لتحمل الالرضا عن العمل، و درجة للمعلمين، و 

األلفة  منوالمشرفين من العمل في جّو  تمكن المعلمين إيجابية عالية تحتل درجةسالقرار، جميعها 

 (.2008)نشوان،  .على إنجاز فاعل لألهداف المرسومةينعكس هذا سالمحبة ، و و 

 خامسا: اإلشراف التربوي والمنحى التكاملي

وذلك اإلدارة التربوية، و  بين المشرف التربوي  واإلداريةوالفنية تربوية المهام ال في تكاملال  

التركيز على كل ما  من خاللنتاجات العملية التربوية،  تحسينتطوير و  على معالعمل من أجل ا

صاحب  ه كونهور المشرف التربوي دتولى يف، يؤثر بهاما و التعلمية يتعلق بالعملية التعليمية 

ن حاجاتهم الوظيفية، و المعلمعلى أن يدرك عل، التفااالتصال و  عمليات جميع العالقات الذي ينظم
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تتضاعف كفاءتهم وتزداد فيؤدي هذا إلى نمو المعلمين، ل، هذه الحاجات ويساعدهم على إشباع

 العملية اإلشرافية مقتصرة على جانب تعد ، لمالرؤيةهذه  بحسبو ، ذاتياقدرتهم على تنمية أنفسهم 

العملية التربوية،  منها ما تتكون م أو إجراء أو نشاط من المدخالت أو على عمليةأو مدخل  واحد

أصبحت عملية تتصف فقد من العناصر والمكونات،  ومترابطا ومتداخال متكامالباعتبارها نظاما 

 (.2006الترتوري،) .والوحدة والتكامل يةبالشمول

اية كف من رفعالإلى صبح يهدف أ المنحى التكاملي لإلشراف التربوي إن  أخرى،بعبارة و  

في النظام التعليمي،  وتطورتحقيق نقلة لملية التربوية، و تحسين الع هدفلاإلشراف التربوي، 

 لتفاهم في متابعة التطوير واإلبداع في المدرسة.للمشاركة و لو 

من األدوار  عدداً على توظيف  في األساس أن المنحى التكاملي يعتمدبمالحظة المع  

وأوراق الدراسة الذاتية، وحلقات النقاش، يوجد معينة. فالهداف األهدف أو البلوغ لاإلشرافية والوسائط 

من اجتماعات بعدية،  بعهاالفردية، والزيارات الصفية وما يتالجماعية و واالجتماعات العمل 

، يةية، والبرامج التدريبية الصيفالبحوث اإلجرائ أيضاوالدروس التوضيحية الواقعية والمصورة، و 

وبذلك والمشاغل التربوية،  ،التعليميةالحقائب باإلضافة إلى ويم الذاتي، والحمالت اإلشرافية، والتق

من بعضه بعضا،  يكملعلى نحو متكامل  ا منهاأو بعض األدوارو  األساليب يمكن استخدام هذه

 (2007)صيام،  .المرجوةهداف األتحقيق  أجل

  أنواع اإلشراف التربوي  11.1.2

لتطـورات التـي لجميـع انتيجـة و  ،هلعـدم وضـوح مفهومـ صـور اإلشـراف التربـوي وذلـك تعددت 

خدمـــة العمليـــة التربويـــة وتقـــديم العـــون  هـــدفهاظهـــرت أنـــواع عديـــدة ، اإلشـــراف التربـــوي  جـــالمواكبـــت 

 :هاوأهم (2017أبو عابد، )التعليم. والمساعدة في مجال 
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  :الديمقراطياإلشراف  -1

إلشــراف لاضــات واالنتقــادات التــي وجهــت لالعتر  نتيجــةلإلشــراف  اطيالمفهــوم الــديمقر ظهــر  

البناء في  والتفكير المشترك ،التعاون  أهمها،سس مجموعة من األ على همفهوميقوم ، حيث التفتيشي

علـى مشـكالت العالقـة  يعمـل علـى القضـاء فاإلشراف الـديمقراطي التاليوب التعليمية،حل المشكالت 

ـــين الـــرئيس والمرؤوســـين ـــين المفـــتش  أخـــرى  ن ناحيـــةومـــ ب الســـائدة بـــين  العالقـــةفطبيعـــة  ،والمعلـــمب

 هـذا النـوع مـن اإلشـراف ،الحسـنةبالعالقـات اإلنسـانية  متععالقة واعية طيبة تتهي المشرف والمعلم 

إلـى اشـراك جميـع تـدعو و  التعليميـة،حسـن العمليـة تو  طـورعلى القيادة الحكيمة التـي تيعتمد  التربوي 

حريــة التفكيــر  منحــهو  المعلــم،شخصــية احتــرام يؤكــد علــى ، و تحســين التعلــيم هــدفب المعنيــيناألفــراد 

  (2012العفون،)الذاتي. للنمو والتطور  متيحة له الفرصة الخاصة،بطريقته 

رك تماعيـة يشـعملية تعاونيـة ج ، كونهالمشترك التعاون على مبدأ يقوم اإلشراف الديمقراطي  

  بها.يتأثرون ممن لية التربوية و أمر العممن المهتمين ب جميعفيها ال

  اإلبداعي:اإلشراف  -2

تطــوير  مـن أجـلالمعلمـين والثقـة بقــدراتهم  مكانــاتإبيعتمــد علـى اإليمـان  شـراف اإلبـداعياإل  

 ق طـر المـن خـالل تجريـب ، وذلـك ةالتعليميـ العمليةإحداث نقله نوعية في ، والعمل على ذاتيا أنفسهم

تقــود  القــةخاســتحداث أســاليب ة، والعمــل علــى ميــز تســائل تعليميــة ماســتنباط و العمــل علــى و  ،جديــدةال

أو إجـــــراء االختبـــــارات  ،ةيـــــمواقـــــف التعليمالأو تنظـــــيم  ،فـــــي الصـــــفوف إلـــــى اإلبـــــداع والتجديـــــدالفـــــرد 

 (2003)داوني، وتصحيحها.

وتعزيزهــا  ،المبــادرات مــن جانــب المعلمــين علــى تشــجيع يعمــلف التربــوي المشــر فــإن بالتــالي و        

مسـتخدما  لتجديـد النـافعل والتشجيع الدعمكما يقدم  متميز،لكل انجاز  هاميتقد يتم وجيهها بمكافآتوت

  به.للمعلمين اآلخرين لألخذ  حفيزالتنويه والت
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  :العلمياإلشراف  -3

ربيـــة التمجـــال للحركـــة العلميـــة فـــي  امتـــداداً  يمكننـــا اعتبـــاره التربـــوي  المفهـــوم العلمـــي لإلشـــراف      

طرائــق القيــاس و  أســاليب وتطبيــق ،العلميــة ق اســتخدامه الطــر مجموعــة مــن المميــزات هــي: بويمتــاز 

من األداء  الدقيقة المحققة بدالُ  والمعلومات يتميز بإحالل البيانات،  كما ونتائجهاووظائف المدرسة 

ـــذلك التربـــوي،الخـــاص بالنشـــاط  ـــىيعتمـــد  ل ـــاس الموضـــوعي  عل ـــع القي والممارســـات لنشـــاطات الجمي

الـرأي الشخصـي فـي الحكـم وإصـدار علـى  اعتمادهمن يال في المدرسة بد يتم تنفيذهاليات التي والفعا

قيـامهم بـالبحوث مـن خـالل ارة المعلمـين وتحفيـزهم ثإلـى اسـتدي يـؤ  هـذا النـوع مـن اإلشـراف، القرارات

 فاعليـــة الطرائـــق درجـــةتحديـــد مـــن أجـــل مجـــال الدراســـات المهنيـــة فـــي  العمليـــة والدراســـات والتجـــارب

تحسـين أسـاليب تطـوير و إلـى  هـذا بدوره يؤدي، التدريسالتدريسية والوسائل التعليمية المستخدمة في 

  (2004)الدايني، تحسينه وتطويره.جل من أ ى مستو الاالرتقاء بيسمح له بلتدريس وطرائقه بما ا

  :اإلشراف القيادي -4

 فـي السـنوات األخيـرةعاصـرة والممـن المفـاهيم الجديـدة  يعتبـر أيضـا مفهـوم اإلشـراف القيـادي 

 التربوي.مجال اإلشراف في من جانب المختصين والمهتمين  اُ وواسع اً كبير  قبوالً فقد القى 

فـي تطـوير  بالنشـاط التعـاوني هـتماالستقالل الفكري ويتشجيع على  عملي فاإلشراف القيادي  

لتحقيــق مــا فيــه خدمــة يأخــذ كــل شــخص دوره فحديــد السياســات وحــل المشــكالت وتالتعليميــة البــرامج 

 ،أنفسـهموبـين المعلمـين  ،التعاون بين المشرفين والمعلمـين تشجيع يعمل على، فهو العامةللمصلحة 

للعـاملين  اإلمكانـاتالقدرات و بذل الجهود لتطوير على يشجع كما  ،سالمشرفين ومديري المدار  وبين

ســؤولية القيــادة التربويــة وي معلــى المشــرف التربــ بــدوره يضــع  هــذا المفهــومو  ،المدرســةعلــى مســتوى 

فاعليـة هـذه القيـادة مـن خـالل مـا يحدثـه  يـتم قيـاسو  عليهـا،المدرسة المكلف باإلشراف  مستوى على 
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التعليميـة العمليـة كل عـام و شـب وي مجـال التربـالالتطورات فـي  تواكبتغيرات تطور و في المعلمين من 

 (2006)الجبوري، خاصة.بصورة 

  الجماعي:اإلشراف  -5

فـــي  المشـــرفين يشـــتركون أن  يعنـــوي الفاحصـــة،صـــورة اللجـــان  مـــن االشـــراف يتخـــذ هــذا النـــوع       

فــي  أفــراد الفريــق جميــع ويشــارك ،المعلــم زيــارة المدرســة أو قــوم بزيــارةعمليــات التقــويم كفريــق عمــل ي

وجهـات نظـر  وضـح حصـيلةي موحـداً  تقريـراُ  ويقدمون  ينالمعلمأحد دراسة أوضاع المدرسة أو أحوال 

ال ألنـه  التعليمية،لعملية لخدمة تقديم الالرغم من عدم جدواه من ناحية ب شراف الجماعيواإل ،لفريقا

غالبا االستبدادي الذي تتأثر نتائجه  شرافمن اإل قل سوءاً أ إال أنهإلى تنمية المعلم في عمله  يهدف

 عنـدماما يتم اللجوء إليـه  راف غالباً هذا النوع من اإلشو  الفردي،بنوازع المفتشين الشخصية ومزاجهم 

س للمـــدار  توجـــهلجنـــة مـــن جهـــاز اإلشـــراف ت حيـــث يـــتم تشـــكيل المـــدارس،تظهـــر مشـــكلة فـــي إحـــدى 

 العليــا.توصــياتها بخصــوص معالجــة المشــكلة إلــى اإلدارة  قــوم برفــعللتحقيــق فــي أســباب المشــكلة وت

 (2007)الطريحي،

  االستبدادي:اإلشراف  -6

 ومفهومه وطريقتـه الذي اختفت صورتهو  في المفهوم بشكل عام تقليدييقابل التفتيش اإلداري ال     

االنصـــياع اعتمـــاد يهـــتم بالضـــبط والـــربط و اإلشـــراف االســـتبدادي  التعليميـــة،كثيـــر مـــن األنظمـــة الفـــي 

وسيلة رقابيـة لـإلدارات  ان يكون فجهاز التفتيش ال يتعدى  وتوجيهاتها،الحرفي ألوامر إدارات التعليم 

هـذا الجهـاز إلـى المـدارس دون ســابق فـي فـراد األالعـاملين فيهـا فينطلـق جميـع دارس و العليـا علـى المـ

ويقومـون بمـا يشـبه عمليـات جـرد المخـازن بكـل  فيهـا،العـاملين  قومـون بمفاجـأةوي بقدومهم،إنذار لها 

ضـالتهم األولـى  ،كاملالفحص ال اتريين والمعلمين لعمليفيخضعون اإلدا ،عنجهيةاستعالء و تسلط و 

 التعليمات عطاءوضبط المخالفات وإ  واصطيادها األخطاءعن كشف الهي في هذا الجانب خيرة واأل
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ة ر الزيـــا ههـــذ النـــاتج عــنالفــزع والقلـــق والتــوتر  ســـوى يغــادرون دون أن يتركـــوا خلفهــم ثـــم  واإلمــالءات

 (2002المفاجئة. )الجندي،

  :الوقائياإلشراف  -7

يمكـن بالصـعوبات والعراقيـل التـي  التنبـؤراف فـي هـذا النـوع مـن اإلشـ مهمة المشرف التربوي  

علـى  تهساعدميد المدرس و خذ ب، واألضارةثارها الآوالتقليل من  تجنبهاعمل على التواجه المعلم و أن 

 اتخــاذعلــى  قــومي فــي هــذا الـدور اإلشــراف الوقـائيف ،ومواجـــهة الصـعوبات التــي تعترضــهيم نفســه تقـو 

جـل االجتماع بالمدرسين فـي بدايـة العـام الدراسـي أل مثل: افهوأهدكفل تحقيق أغراضه التي تالتدابير 

ــــاب المدرســــي ودليــــل  ــــاهج والكت ــــدروس  المعلــــم،مناقشــــة المن ــــع النشــــ التطبيقيــــة،وتقــــديم ال رات وتوزي

 خاصــــــة.مســــــاعدة  بحاجــــــة إلــــــىمــــــع بعــــــض المعلمــــــين الــــــذين  شــــــرافيةالتوضــــــيحية والمــــــداوالت اإل

 (2004)عطوي،

  :البنائياإلشراف  -8

ال تقتصـر حيـث مرحلة التصـحيح إلـى مرحلـة البنـاء باإلشراف من  قاءالرتلملحة الضرورة ال        

لـى البـدائل االنتقـال إ ال بـد مـن علـى العكـس بـل ،يـد األخطـاء والتنبيـه إليهـادأهمية اإلشراف علـى تح

تربـوي على رؤيـة المشـرف الأساسا يعتمد  شراف البنائيئ، اإلالخاطالسلوك  بدلالتي يمكن إحاللها 

المعلـم، ممـا مـع فعال  بشكل وقدرته على التواصل تحقيقها،معرفته بوسائل مدى لألهداف بوضوح و 

ـــــهيثيـــــر  ـــــد لدي ـــــد أســـــاليبه نفســـــه و للســـــعي نحـــــو تطـــــوير اإليجـــــابي افع ال ـــــه.ممارســـــاته وتجدي         وطرائق

 (2011)عطا هللا، 

أن  يجـبالقديم الخاطئ، لذلك  على إبدال كل جديد صالح بدل من اإلشراف ويركز هذا النوع      

مــع المعلــم علــى  متعاونــالهــا،  محــدداُ و لألهــداف التربويــة،  واضــحة رؤيــةذو  يكــون المشــرف التربــوي 
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البحـــث والتجريـــب، مـــع التركيـــز علـــى البنـــاء والتقـــدم والنمـــو المهنـــي، وتحديـــد النـــواحي التـــي يشـــوبها 

 (2003خطيب والخطيب، النقص واستكمالها، واستثارة المنافسة بين المعلمين. )ال

  :التصحيحياإلشراف  -9

 األخطــاء فــيبعــض  يالحــظ زيارتــه الميدانيــة للمعلمــين فــي مدارســهم عنــدالمشــرف التربــوي  

 المعلمـين،التي ينتهجها بعض واألساليب  الطرق بعض العيوب في إعداد الخطط اليومية والفصيلة و 

 المســتعملة،فــي الوســائل التعليميــة  او خلــالً ، يةدارة الصــفاإلفــي  اً ضــعف يالحــظ المشــرف التربــوي  أو

 ،أن تكــون أكثــر مناســبة للمــادة الدراســية أو المرحلــة التعليميــة مكــاناإلب هأنــ التربــوي  المشــرفويجــد 

قـد  فهـيليـا لـو كانـت مناسـبة للمراحـل الدراسـية العحتـى الطريقة التـي يسـتعملها  عن قد يغفل لمعلماف

ــاأل الدراســية مراحــلال تتناســب مــع ال األهميــة النســبية ألهــداف تعليميــة  ه، أو قــد يغيــب عــن بالــىول

أهميــة عــن  يغفــلمعرفــة والفهــم وحــدهما، أو قــد التركيــز علــى الو والتطبيــق والتقــويم والتمييــز  كالتحليــل

، فيكون للنقاش الذي يـدور بـين هاالعتماد الكلي على دور  من مشاركة الطلبة أنفسهم في التعليم بدالً 

مواقــف المعلــم مــن وتصــحيح دور ايجــابي فــي تغييــر  فــي هــذا المجــالبــين المعلــم و  التربــوي  المشــرف

  (2004)القيوم،. هذه الجوانب

   اإلكلينيكي:اإلشراف  -10

القــرن العشــرين، وذلــك بنشــاط مــن )مــوريس  ســبعيناتفــي  تــم تطــويره هــذا الــنمط اإلشــرافي 

عمليــات التعلــيم والــتعلم وعلــى  كوجــان( بجامعــة هــارفرد، حيــث اهــتم )كوجــان( بــالتركيز علــى تحليــل

أن دور المشـــرف ينحصـــر فـــي  معتقـــداضـــرورة التفاعـــل بـــين المعلـــم والمـــتعلم داخـــل غرفـــة الصـــف، 

فحـص العمليــة التعليميــة داخـل غرفــة الصــف مثلمـا يفحــص الطبيــب مريضـه داخــل العيــادة، ووظيفــة 

ق بمهنـة التـدريس ألن هـذه المشرف التربوي األساسية ال تقـوم علـى أسـاس إعـداد المعلـم قبـل االلتحـا

المهمــة تكــون متروكــة للجامعــات ولكليــات التربيــة ومعاهــدها، هــذا يتطلــب أن يكــون مــنهج المشــرف 
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التربـوي علميــا تحليليـا يســاعد علـى اكتشــاف العالقـات الســببية أو االرتباطيـة مــن أي نـوع كانــت بــين 

 ر صــورة تغيــرات فــي ســلوك الطلبــةأســاليب المعلمــين واســتراتيجياتهم ونتــائج عمليــة التعلــيم كمــا تظهــ

 (2007)الطريحي،

  :أساليب اإلشراف التربوي  12.1.2

تتنوع األساليب المستخدمة في عمليـة اإلشـراف التربـوي، ويرجـع هـذا التنـوع إلـى مجموعـة مـن       

العوامــل التــي قــد تــؤثر فــي تحديــد نوعيــة األســلوب اإلشــرافي، ويمكــن أن تكــون أبــرز هــذه العوامــل: 

الهـــــدف اإلشـــــرافي، وطبيعـــــة حاجـــــات المعلمـــــين واحتياجـــــاتهم المهنيـــــة والشخصـــــية العامـــــة طبيعـــــة 

والخاصـــة، وطبيعـــة اإلمكانـــات الماديـــة والبشـــرية التـــي تتـــوفر فـــي المدرســـة، باإلضـــافة إلـــى كفايـــات 

 (2007المشرف وإمكاناته. )حسان والعجمي، 

جماعيــــة، الســــاليب األة، و فرديــــالســـاليب األوتقســـم أســــاليب اإلشــــراف التربـــوي إلــــى قســــمين:   

  المباشرة.واألساليب الفردية غير ، األساليب الفردية المباشرة ،األساليب الفردية إلى نوعين وتتفرع

 اإلشـــرافية، المـــداوالتالصـــفية،  زيـــارةال :األنـــواع اآلتيـــة المباشـــرةاألســـاليب ويمكـــن أن تضـــم  

 المعلم.تقويم فاعلية  ة،التوضيحيالدروس  المعلمين،بين والخبرات تبادل الزيارات 

 المهنيــة،الكتابــات  الموجهــة، القــراءاتالتاليــة: األنــواع فتتضــمن غيــر المباشــرة األســاليب  أمــا 

 .والموادتوزيع المعلمين على الصفوف  التجريب،

االجتماعـــات العامـــة  هـــي مباشـــرةأســـاليب جماعيـــة إلـــى  أيضـــاً  قســـم األســـاليب الجماعيـــةتنو  

أما األساليب غيـر المباشـرة  التكميلية. وأالدراسات التجديدية  التربوية، رشالو  ،اجتماعات للمعلمين،

 المهنيـــة المكتبـــات المعـــارض، اإلشـــرافية،النشـــرات  التربويـــة.البحـــوث  اآلتيـــة:فقـــد تضـــمنت األنـــواع 

 (2017)دفع هللا والناير،  .وغيرها من األساليب
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أهميـــة لهـــا الجماعيـــة  وأالفرديـــة ســـواء أســـاليب اإلشـــراف التربـــوي لكـــل مـــن ويـــرى الباحـــث أن       

 األســاليب خـاللقـد يحـدث ف ،بعـض األحيـانفـي  األسـاليبالفصـل بـين هـذه  ةبو ومـن الصـع خاصـة،

هناك بعض األسـاليب التـي يمكـن اسـتخدامها بصـورة  أنو  فردية،تنتج عنها أساليب قد أو  الجماعية

  .على حد سواء جماعيةفردية أو 

ــــى أنهــــا  فــــي اإلشــــرافلفرديــــة أهميــــة األســــاليب ا تكمــــنو    تتــــيح للمعلــــم فرصــــة للوقــــوف عل

 يصـعبالمهنيـة التـي  وأالصـعوبات الشخصـية  خاصـة ،المعلـم يواجههـاالتـي والمعيقـات الصعوبات 

 (2002)الجندي،  الجماعية.التعرف عليها عند مشاركته في األساليب 

 أهم األساليب التي يمكن استخدامها في اإلشراف التربوي: ومن 

 زيارة المدرسة:  -اًل أو 

إحـــدى الوســـائل أو  وتـــأتي أهميتهـــا مـــن كونهـــاالمشـــرف كلـــف بهـــا تـــي يمـــن أهـــم الوظـــائف ال 

زيــارة المشــرف  هــي األقطــارفــي معظــم وتطــويره المتبعــة لالرتقــاء بمســتوى التعلــيم  اإلشــرافية الطرائــق

 ال بــد مــنهــذه المهمــة التربــوي  المشــرف يــؤدي حتــىو  ،يم العمــل فيهــاتقــو القيــام بالتربــوي للمدرســة و 

 ن تتضـمن خطوطـايجـب أبالمرونـة و  ة المشـرف التربـوي ن تتسـم خطـأيجـب و  الزيـارة،التخطيط لهذه 

المدرســـة مـــن حيـــث ســـعتها الخاصـــة بظـــروف الاالعتبـــار  بعـــين مـــع األخـــذعريضـــة ألهـــداف الزيـــارة 

دون اتفـاق  األحيـان فـي بعـضة على موعد الزيـارة و يدارة المدرساإلومشاكلها وفعالياتها واالتفاق مع 

 (2017. )دفع هللا والناير، لهدفه أو محققاً  وفق ما يراه مفيداً 

 زيارة الصف: -ثانيًا 

 –يــارة المشــرف التربــوي للصــف ز  ،وأكثرهــا شــهرةمــن أقــدم أســاليب اإلشــراف التربــوي تعتبــر            

المشـرفين التربـويين  قبـل نمـ النطـاق مـا تـزال تسـتخدم بصـورة واسـعةو  –قيام المعلـم بالتـدريس  ثناءأ

كز حول جمع المعلومات والبيانات هدفها يتر  أنخاصة من أهم األساليب اإلشرافية  تبرونهاالذين يع
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 ةكبيــر  فائـدةقـد تكــون ذات  الصــفية هـذه الزيـارةو  ،دراســة الموقـف التعليمــي بأسـلوب تعــاونيمـن أجـل 

األســلوب  وذلــك يترتــب علــى ،بالغــاً كــون أن أثرهــا قــد ي باإلضــافة إلــىفــي تحســين العمليــة التعليميــة 

سـتغناء ال يمكننا اال ههناك من يرى بأنو  لها.في التمهيد حتى الزيارة بل  خاللالذي يتبعه المشرف 

يمكـن أن ال  أساسـياً  جـزءاً  صـفتهاتمر اسـتخدامها فـي المسـتقبل بسيسبل عن أسلوب الزيارة الصفية 

ســـتطالعية االزيــارة الأنــواع الزيــارة الصـــفية:  هـــمأ  مــنلعـــل و  التربــوي.ينفصــل عــن طبيعـــة اإلشــراف 

 ( وأشار2007ت التوضيحية. )صيام، ، والزيارات التوجيهية، والزيارات التقويميةتشخيصية، والزياراال

 المدارس الحكومية في أيضاً  استخداًما األكثر األسلوب هو الصفية الزيارة أسلوب أن (2000) زامل

 المعلـم فـي تواجـهقـد  التـي والمهنيـة الشخصـية الصـعوبات إلـى رفلتعـمن أجل ا الغربية الضفة في

 .التعليم

ويؤكد الباحث على مـا أشـار إليـه زامـل حيـث أن أسـلوب الزيـارة الصـفية هـو األسـلوب األكثـر           

 في المدارس من قبل المشرفين التربويين. وشيوعًا استخدامًا 

 أنواع الزيارة الصفية:

ارة التـي يقـوم بهـا المشـرف التربـوي دون اإلشـعار أو االتفـاق يـي تلـك الز هـ الزيارة المفاجئة: 

المســبق، وتــرتبط هــذه الزيــارة بطبيعتهــا فــي أذهــان المعلمــين بممارســات التفتــيش، حيــث يتنــاقض هــذا 

النــوع مــع المفهــوم الحــديث لإلشــراف التربــوي، ويعمــل علــى هــدم جســور الثقــة بــين المشــرف والمعلــم، 

ام المشــرف التربــوي مــن حـين آلخــر بمفاجــأة المعلــم فـي أي وقــت يشــاء، إذ أنــه ولكـن ال بــأس مــن قيـ

مــن المفــروض أن يبقــى المعلــم فــي حالــة واحــدة مــن الجاهزيــة واالســتعداد للعطــاء التربــوي المســتمر، 

وأن يكون المشرف الحقيقي على المعلم ضـميره، وهنـا يجـب علـى المشـرف التربـوي مراعـاة األصـول 

 (2019الزيارات الصفية. )الجعيدي،  المتعارف عليها في
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هــدفها تعميــق الثقــة والعمــل علــى بنــاء العالقـــات  الزيــارة المتفــي عليهــا أو المخطــ  لهــا: 

اإلنســانية بــين المشــرف التربــوي والمعلــم. وعليــه فإنـــه يجــب أن يــتم التخطــيط لهــذا النــوع باالشـــتراك 

، وهـذا النـوع مـن الزيـارات أيضـًا يعـرف والتنسيق مـع المعلمـين، والتشـاور حـول البرنـامج المخطـط لـه

 (2011بالزيارات الرسمية. )عطا هللا، 

: وهــذه الزيــارات تقســم إلــى نــوعين، إمــا أن تكــون الزيــارات المطلوبــة أو القائمــة علــى الــدعوة       

بناء على طلب من مدير المدرسة أو من المعلم، وهذا بـدوره يتطلـب نوعـًا مـن المعلمـين بلغـوا درجـة 

نضـج والـوعي بحيـث ال يخجـل أحـدهم مـن طلـب المسـاعدة عنـدما يحتـاج لهـا، وإمـا أن يطلبهـا من ال

المعلـــم المتميـــز مـــن أجـــل أن يعـــرض علـــى المشـــرف التربـــوي بعـــض الخطـــط أو األســـاليب الجديـــدة 

المبتكــرة أو ســجالت متابعــة مبتكــرة، وهــذا النــوع مــن الزيــارات تكــون نــادرة ألنــه يتطلــب وجــود عالقــة 

ورفيعـــة ومتطـــورة، قائمـــة علـــى االحتـــرام المتبـــادل بـــين األطـــراف المتعاونـــة مـــن أجـــل  زمالـــة خاصـــة

 (2019التطوير والنهوض بالعملية التربوية. )الجعيدي، 

 (:المقابلة الفرديةالمداوالت اإلشرافية ) -ثالثًا 

ي لكـــل مـــن أهميـــة كبيـــرة فـــي إحـــداث النمـــو المهنـــ اإلشـــرافية( )المداولـــةإن للمقابلـــة الفرديـــة أو       

مــا تتضــمن مناقشــات بــين الطــرفين حــول بعــض القضــايا التربويــة  وغالبــاً  والمعلــم،المشــرف التربــوي 

المعلمــين لتحقيــق النمــو الــذاتي واالرتقــاء بمســتوى التالميــذ  رشــادوإ توجيــه بهــدف والعامــة،الخاصــة 

 أخــرى.ثانويــة  عــن تحقيقهــا ألهــداف بغيــة تحســين مســتوى التعلــيم فضــالً هم ودافعيــتوزيــادة نشــاطهم 

 (2011)عطا هللا، 

أن اللقاء مع المعلم عقب الزيـارة الصـفية يعتبـر نشـاطًا أساسـيًا  (2007)ويرى حسان والعجمي       

لتحقيـــق وظيفتهـــا التدريبيـــة، حيـــث يقـــوم المشـــرف التربـــوي والمعلـــم بدراســـة تعاونيـــة لتحليـــل الموقـــف 
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تسـهم فـي تحسـين األداء الصـفي للمعلـم،  في ضوء معايير متفـق عليهـا، للتوصـل لمقترحـات الصفي

  وهكذا يكون هذا اللقاء عملية تواصل إيجابي بين المشرف والمعلم.

 المعلمين:الزيارات المتبادلة بين  -رابعًا 

ر إيجابي في نفس المعلم ويزيـد مـن ثقتـه أثأسلوب إشرافي فعال مرغوب فيه يعمل على ترك        

اصـة إذا تمـت العمليـة وفـق أصـول وضـوابط مناسـبة ومخطـط لهـا. بنفسه ويطلق المجال لإلبـداع، خ

 (      2014)قيطة والزيان، 

عمــل علــى تشــجيع األكفــاء ويلــى زيــادة النمــو المهنــي للمعلمــين إيقــود  هــذا األســلوب اإلشــرافي      

م الحظـة مـا يقـوم بـه معلـالفرصـة أمـامهم لم كما يتيح ،متميزةمفيدة و زهم على بذل جهود يحفتمنهم و 

يمكــن أن أن المعلمــين  ومــن الثابــت ،الصــفإدارة مــن األســاليب فــي العمــل  مــن زمالئهــم فــيآخــر 

ـــبعضمـــن  ايتعلمـــو  ـــرات ألن الكثيـــر  بعضـــهم ال ـــةمـــن المعـــارف والخب ـــين  عالقـــة الزمال التـــي تســـود ب

إزاء المشـكالت أكثـر الـرأي ووجهـات النظـر بحريـة و  الخبـرات ما تشـجعهم علـى تبـادل المعلمين غالباً 

 والصــراحة.الجــرأة بالصــدق و يتســم  فــي هــذه الحالــة ســوف كمــا أن طــرحهم لألفكــار يواجهونهــا،لتــي ا

 (2007)الطريحي،

ويحقــق أســـلوب تبــادل الزيـــارات بــين المعلمـــين العديــد مـــن األهــداف منهـــا: تمكــين المعلـــم مـــن       

واالطــالع أيضــًا متابعــة واالطــالع علــى المشــكالت والصــعوبات التــي قــد يعيشــها زمــالؤه المعلمــون، 

 (2011على أساليب التدريس في مختلف المدارس ومختلف المراحل التعليمية. )عطا هللا، 

 الدروس التدريبية )التطبيقية(: -خامسًا 

الـدرس التــدريبي أو التطبيقـي هــو نشــاط عملـي يهــدف لتوضــيح فكـرة أو طريقــة أو وســيلة، أو        

قناع المعلمين بفعاليته وأهمية استخدامه، فيقوم المشرف أسلوب تعليمي يرغب المشرف التربوي في ا

بتطبيــق الفكــرة أمــام عــدد مــن المعلمــين، وقــد يكلــف أحــد المعلمــين بتطبيــق هــذه الفكــرة أمــام زمالئــه. 
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ومـــن األهـــداف التـــي تســـعى الـــدروس التطبيقيـــة إلـــى تحقيقهـــا: إعطـــاء الـــدليل علـــى إمكانيـــة تطبيـــق 

، وإثــارة دافعيــة المعلمــين لتجريــب واســتخدام التربــوي  هــا المشــرفاألفكــار واألســاليب التــي يتحــدث عن

طــرق جديــدة، وتوثيــق الصـــلة بــين المعلمــين والمشـــرفين مــن خــالل التعـــاون المشــترك فــي التخطـــيط 

تــي تعتــرض عمليــة التطبيــق والتنفيــذ وتقــويم نتــائج التقــويم، كمــا تتــيح مناقشــة األفكــار والصــعوبات ال

 (2008وف. )عطوي، ر في مختلف الظ ة ذلكوإمكاني

وتسمى أيضا بالدروس النموذجية وهي فعالية تربوية يـراد بهـا عـرض أسـلوب معـين أو طريقـة       

تدريبيـــة معينـــة وتثيـــر رمبـــة المعلمـــين واهتمـــامهم بأســـاليب مبتكـــرة ســـواء فـــي طرائـــق التـــدريس أم فـــي 

علمــين المشــاهدين أو الم ا األســلوب عــامال أساســيا فــي تشــجيعهــذ المســتعملة ويعــدوســائل اإليضــاح 

  (2017دفع هللا والناير، ) والتقدم.القائمين بالدرس النموذجي على االبتكار واإلبداع 

  ات واللقاءات اإلشرافية:االجتماع –سادسًا 

تشكل االجتماعات مع المعلمين أحد األساليب اإلشرافية الفاعلة إذا أحسن تنظيمها والتخطيط       

ها وتقويمهــا ومتابعــة نتائجهــا، حيــث تــدور هــذه االجتماعــات حــول قضــايا لهــا واإلشــراف علــى تنفيــذ

ـــاء  ـــة فـــي المدرســـة، ويشـــترط أن تكـــون أهـــداف اللق إشـــرافية تســـتهدف تحســـين نوعيـــة العمليـــة التربوي

( وتأخـــذ هـــذه 2008واضـــحة ومحـــددة، وأال يثقـــل اللقـــاء بأهـــداف كثيـــرة يصـــعب تحقيقهـــا. )عطـــوي، 

 ها:االجتماعات أشكااًل متعددة من

وهي االجتماعات التي تعقد مع أحد المعلمين الذين يعانون من مشكلة تربويـة  االجتماعات الفردية:

محددة خاصة، وقد يأتي طلب عقد هذا االجتماع من المعلم أحيانًا، ولضمان نجاح االجتماع ال بـد 

احـة فـرص من التخطـيط لـه مـن حيـث تحديـد أهدافـه ومكانـه وزمانـه، باإلضـافة إلـى الحـرص علـى إت

الحوار البناء بين الطرفين لكي يؤدي هذا الحوار إلى تحليل المشـكلة والتعـرف إلـى أبعادهـا، واقتـراح 

وتتخـذ هـذه االجتماعــات شـكل تنظــيم لقـاء مـع فئــة مـن المعلمــين  االجتماعــات الزمريــة:الحلـول لهـا. 
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لضــمان الــذين تجمعهــم حاجــة مهنيــة مشــتركة، كمعلمــي صــف معــين أو معلمــي تخصــص معــين، و 

نجاح االجتماع ال بد من اإلعداد والتخطيط لـه وتنظـيم فعالياتـه والعمـل علـى تهيئـة األجـواء النفسـية 

قــد تتطلــب الحاجــة إلــى اجتمــاع إشــرافي عــام  االجتماعــات الجماةيــة:واالجتماعيــة المالئمــة لــذلك. 

كلة مهنيــة عامــة. لجميــع المعلمــين فــي المدرســة، بغيــة تقــديم خدمــة إشــرافية لهــم جميعــًا كمناقشــة مشــ

 (2007)حسان والعجمي، 

ويرى الباحث أن االجتماعـات بكافـة أشـكالها ضـرورية ومهمـة، إال أن االجتماعـات الفرديـة لهـا      

فوائد كبيـرة تعـود علـى المعلـم، خاصـة إذا تـم تحديـد األهـداف والغـرض منهـا، حيـث أنهـا تعمـل علـى 

تزيـد دافعيـة المعلـم فـي حـال قيـام المشـرف بتشـجيع تعميق العالقات بين المشرف التربـوي والمعلـم، و 

المعلــم وتعزيــزه واكســابه الثقــة بنفســه مــن خــالل معرفــة نقــاط القــوة وتعزيزهــا، والوقــوف علــى جوانــب 

 الضعف ومساعدته على تالفيها ووضع الحلول المناسبة لها.

 المشغل التربوي: –سابعًا 

ماعية المباشرة، وهو نشاط تعاوني عملي لمجموعة المشغل التربوي من األساليب اإلشرافية الج     

مـــن المعلمـــين تحـــت إشـــراف قيـــادات تربويـــة لهـــا خبـــرة مهنيـــة واســـعة، يعمـــل فيهـــا المشـــتركون أفـــرادًا 

أو رشــاد منســق، مـن أجــل تجريــب أحسـن طــرق التــدريس فــي وقـت واحــد متعــاونين تحـت إ وجماعـات

ل تحليــل محتــوى وحــدات دراســية، أو د مثــنجــاز عمــل تربــوي محــددراســة مشــكلة تربويــة مهمــة، أو إ

عـداد للقيـام بإحـدى التجـارب. دة دراسية معينـة، أو التخطـيط واإلنتاج وسيلة تعليمية في مادة أو وحإ

 (2014)قيطة والزيان، 

ويعد المشغل التربوي من األساليب اإلشرافية التي تسهم في النمو المهنـي للمعلمـين وتسـاعدهم      

إيجاد الحلول المناسبة لهـا، باإلضـافة إلـى تبـادل الخبـرات بـين جميـع المعلمـين في طرح المشكالت و 

(. ويعـــرف المشــغل التربـــوي بأنـــه: تنظــيم مـــرن مؤلــف مـــن جهـــاز 2011ين فيـــه. )عطــا هللا، كالمشــار 
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تربوي أو هيئة تربوية، يعمل أعضاؤه بشكل فـردي أو جمـاعي علـى دراسـة رمبـات مشـتركة لتحسـين 

 (2007الفردية، ويرفع مستوى المؤسسة التربوية التي يعملون بها. )صيام، أدائهم في وظائفهم 

بعــض األهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل المشــغل التربــوي، مثــل  (2004)ويــذكر عطــوي      

نتـاج وسـائل دراسية، أو إعـداد اختبـارات، أو إ إعداد خطة سنوية أو يومية، أو تحليل محتوى وحدات

 داد مواد عالجية وغيرها. تعليمية معينة، وإع

  التربوية:المؤتمرات والندوات والمحاضرات  -ثامنًا 

فيــه  شــرفين ومعلمــين يتبــادلون المــؤتمر التربــوي اجتمــاع عــام للمهتمــين بالعمليــة التربويــة مــن م      

( والنــدوة 2011الخبــرات فــي قضــايا وأمــور تهمهــم ســعيًا وراء حلــول تربويــة مناســبة لهــا. )عطــا هللا، 

بـــارة عـــن عـــرض عـــدد مـــن القـــادة التربـــويين لقضـــية أو موضـــوع محـــدد ثـــم فـــتح المجـــال بعـــد ذلـــك ع

للمناقشة الهادفة المثمرة للحاضرين، ولتحقيقها يجب أن يسبقها التخطيط المنظم مع تحديد األهداف 

 (2019والموضوعات والزمن وكذلك المكان المناسب. )الجعيدي، 

قيـادة الحلقـات الدراسـية، حيـث يحـاول قائـد الحلقـة الدراسـية أن  والمحاضرة أسلوب من أساليب      

يولد رمبة، أو يؤثر ويحفز وينمي فكرة، أو يشجع نشاطًا، أو يطـور تفكيـرًا ناقـدًا مـن خـالل اسـتخدام 

رسالة شفهية عامة، أو يقدم ملومات، مع أقل قدر من المشاركة من قبل المتدربين. وبالرغم من أنـه 

ب هــذه الطريقــة فــي بعــض الحــاالت كتقــديم برنــامج تــدريبي، فــإن اســتعمالها لــيس ال ســبيل إلــى تجنــ

 (2007مرغوبًا في الحلقات الدراسية، ألنه ال يسمح باشتراك المتدربين الفعال. )حسان والعجمي، 

يجتمــع المهتمــون بالعمليـــة التربويــة مــن مشـــرفين ومــديرين ومعلمـــين  المــؤتمرات التربويـــةفــي و       

برات ومناقشة القضـايا التـي يطرحهـا المـؤتمر بغيـة التوصـل إلـى حلـول تربويـة ناجحـة لمـا لتبادل الخ

 اليوميـــــــة.يعانيـــــــه المعلمـــــــون والعـــــــاملون اآلخـــــــرون مـــــــن مشـــــــكالت تربويـــــــة فـــــــي حيـــــــاتهم العمليـــــــة 

 (2004)عطوي،
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ـــو عابـــد       ـــدر األســـاليب اإلشـــرافية التـــي يوظفهـــا  (2017)ويـــرى أب ـــة مـــن أن أن المـــؤتمرات التربوي

ع ذلـك فهـي تفسـح المجـال أمـام أكبـر عـدد مـالمشرفون التربويون، ألنها تتطلـب وقتـًا وجهـدًا كبيـرين، 

من المعلمين لالطالع على خبرات جديدة ومتنوعة مـن خـالل أوراق العمـل التـي يقـدمها المختصـون 

 في موضوع معين، ويلي كل ورقة عمل مناقشة هادفة يشارك فيها المعلمون بفاعلية.

 البحوث اإلجرائية: –تاسعًا 

البحــث اإلجرائــي نشــاط تشــاركي يهــدف إلــى تطــوير العمليــة التربويــة وتلبيــة الحاجــات المختلفــة      

ألطراف هذه العملية من خالل المعالجة العلمية الموضوعية للمشكالت المباشرة التي يواجهونها في 

ة والتأكد من مـدى صـحة هـذه البـرامج الميدان، ويهدف إلى تجربة األفكار والبرامج واألساليب الجديد

 (2014وصالحيتها. )قيطة والزيان، 

ويعد البحث اإلجرائي أحد أنمـاط البحـث التربـوي، والـذي يجريـه المعلـم بنفسـه أو بالتعـاون مـع       

ــالي فــإن اللجــوء إلــى البحــث اإلجرائــي قــد  ــاة فــي مشــكلة معينــة، وبالت ــذين يشــاركونه المعان زمالئــه ال

ول علميـــة للمشـــكالت التعليميـــة التعلميـــة التـــي يواجههـــا المعلـــم. وتوصـــف البحـــوث يفضـــي إلـــى حلـــ

اإلجرائية بأنها إحدى الوسائل اإلشـرافية التـي تهـدف إلـى تحسـين ممارسـات المعلمـين التعليميـة، مـن 

 (2011خالل المعالجة الموضوعية للمشكالت التي يواجهها المعلمون. )عطا هللا، 

أنـــه ال بـــد للباحـــث أن يتبـــع الخطـــوات العلميـــة التاليـــة عنـــد اســـتخدامه  (2004)ويـــرى عطـــوي       

للبحــث اإلجرائــي وهــي: الشــعور بالمشــكلة وتحديــد مجالهــا، صــياغة المشــكلة وتحديــد أبعادهــا بشــكل 

محدد، وضع فرضيات العمل الالزمة لحل المشكلة، تصميم خطة بتنفيذ العمـل واختبـار الفرضـيات، 

 ، ووضع التوصيات والمقترحات.وتسجيل النتائج وتفسيرها
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 القراءات الموجهة: –عاشرًا 

ـــر أســـلوب القـــراءة مـــن أكثـــر األســـاليب جاذبيـــة لـــبعض األفـــراد، وهـــي مـــن أهـــم األســـاليب       يعتب

المستخدمة، حيث تتم القراءة أثناء ممارسة الحياة الروتينية، وتعرف بأنها مواد مرجعية يـتم اختيارهـا 

من قبل المشرف التربـوي لقراءتهـا واالسـتفادة منهـا. ومـن أبـرز األهـداف التـي  أو تزويد المعلمين بها

يســعى المشــرف التربــوي إلــى تحقيقهــا بهــذا األســلوب تمكــين المعلــم مــن مبحــث التخصــص، وأيضــًا 

متابعة المعلم لكل جديد في الفكر واألدب التربوي، ومعالجـة األخطـاء التـي يـتم كشـفها خـالل الزيـارة 

مقابلة الفردية. وتنمية عادة القراءة لدى المعلمـين، ومسـاعدة المعلـم علـى وضـع برنـامج الصفية أو ال

 (2007مواضع القصور عند الطلبة المقصرين. )صيام،  ةلمعالج

أن القـــراءة الموجهـــة تتطلـــب مـــن المشـــرف التربـــوي أن يثيـــر اهتمـــام  (2017)ويـــرى أبـــو عابـــد       

، ويوصــيهم بضــرورة قـــراءة كتــب أو مقـــاالت تربويــة معينـــة المعلمــين ويشــجعهم علـــى القــراءة الذاتيـــة

علــى ضــرورة تعــاون مــدير  (2007)خــالل اجتماعــه بهــم أو لقــائهم فرديــًا أو زمريــًا. ويؤكــد الطعــاني 

المدرسة مع المشرف التربوي من أجل تحديد أهم الكتب والقراءات التي من األفضل أن يطلـع عليهـا 

علومــاتهم ومهــاراتهم وتعمــل علــى رفــع كفايــاتهم وتطــوير اتجاهــاتهم المعلمــين، والتــي تفيــد فــي تنميــة م

 التربوية.

ويــرى الباحــث أن هــذا األســلوب ال يمكــن أن يحقــق أهدافــه المنشــودة دون تعــاون المعلــم نفســه،      

 واقتناعه بالمنفعة التي تعود على أدائه المهني وكفاياته المعرفية نتيجة لهذه القراءات.

 م المصغر:التعلي –أحد عشر 

يقوم التعليم المصـغر علـى تجزئـة العمليـة التعليميـة وتحليـل أداء كـل مـن المعلـم والطالـب أثنـاء      

 إلــى تقويمهــا لديــه. فهــو أســلوب يشــبهعمليــة التــدريس إلــى مجموعــة مــن المهــارات الســلوكية والســعي 

أو أثنائهـا فـي إطـار  أسلوب الدورات التدريبية مـن حيـث اسـتخدامه فـي تـدريب المعلمـين قبـل الخدمـة
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مبسط، حيث أنه يستغرق وقتًا قصيرًا ويسـتخدم عـددًا قلـياًل مـن الطلبـة، كمـا أن العمليـة التـي يقـدمها 

 (2007التعليم المصغر للمتدربين من شأنها أن تزودهم بتغذية راجعة. )صيام، 

 (10 – 3)ة مـن دقيقة، ومجموعة صغيرة من الطلب (20 – 4)فهو لقاء تعليمي مصغر، مدته من     

طالب، ويركز على مهارة تعليمية محددة، ويستعمل التسجيل المرئي خالل الموقف التعليمي لتوفير 

 (2014التغذية الراجعة. )قيطة والزيان، 

بـــأن التعلـــيم المصـــغر عبـــارة عـــن موقـــف تعليمـــي حقيقـــي، تبســـط فيـــه  (2017)ويــرى أبـــو عابـــد      

تــوى الــدرس ومدتــه وعــدد الطلبــة، ويــدرب المعلــم علــى التعقيــدات داخــل غرفــة الصــف مــن حيــث مح

مهارة معينة يطبقها ثم يتلقـى تغذيـة راجعـة خارجيـة مـن المشـرف التربـوي أو الـزمالء، وتغذيـة راجعـة 

ذاتية بمشاهدة تسجيل أدائه للمهـارة التـي تـدرب عليهـا، ويتكـرر ذلـك حتـى يـتمكن المعلـم مـن المهـارة 

 كاملة.

 رافية:النشرات اإلش –اثنا عشر 

تعد النشرات التربوية من الوسائط التي توفر الوقت والجهـد إذا أعـدت بعنايـة، ونظمـت تنظيمـًا       

جيـــدًا وخرجـــت مـــن دائـــرة الـــروتين وإصـــدار التعليمـــات، وهـــي وســـيلة اتصـــال مكتوبـــة بـــين المشـــرف 

اتـــــه والمعلمـــــين، يســـــتطيع المشـــــرف مـــــن خاللهـــــا أن ينقـــــل إلـــــى المعلمـــــين خالصـــــة قراءاتـــــه ومقترح

 (2011ومشاهداته بقدر معقول من الجهد والوقت. )عطا هللا، 

وال بد أن يمر ويلتزم تنفيذ أسلوب النشرات اإلشرافية ببعض المعايير منها: أن تتضمن مقدمة       

واضــحة تبــرز األهــداف المــراد تحقيقهــا، وأن تكــون قصــيرة ذات لغــة ســهلة واضــحة تتضــمن حقــائق 

ثر في سـلوك المعلمـين وممارسـاتهم العمليـة، وأن تتنـاول موضـوعًا واحـدًا ومعلومات دقيقة وحديثة تؤ 

يلبــي هــذا الموضــوع حاجــة مهمــة لــدى المعلمــين، وأن تثيــر دافعيــة المعلــم لنقــد مــا يقــرأ، وأن يتناســب 

 (2019توقيت ارسالها مع ظروف المعلمين المدرسية والخاصة حتى يتسنى لهم قراءتها. )الجعيدي، 
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 معارض التعليمية:ال –ثالثة عشر 

وهي المعـارض التـي تقيمهـا الـوزارات المختلفـة بمـا فيهـا وزارة التربيـة والتعلـيم، حيـث تتـوافر فـي      

هذه المعارض كتب ونشرات ووسائل تعليمية تعمل على تجديد خبرة المعلم، وال بد للمشـرف التربـوي 

علمــين فرصــة تبــادل الخبــرات أن يحــث المعلمــين علــى إقامــة المعــارض أو حضــورها، ممــا يتــيح للم

 (2014وزيادة الثقة بالنفس. )قيطة والزيان، 

ويـرى الباحـث أن المعــارض التعليميـة ال تقـل أهميــة عـن أسـاليب اإلشــراف التربـوي األخـرى لمــا      

 لها من أهمية كبرى في تبادل الخبرات واالطالع على كل ما هو جديد في مجال التعليم.

أن  وخالصــة مــا توصــل اليــه الباحــث فــي هــذه الدراســةفــي هــذا المقــام ره الجــدير ذكــ مــنلعــل و      

عوامـل، فالمؤهـل العلمـي يلعـب  قـد يسـاهم فيهـا عـدة ودرجـة توافرهـا لـديهم ينالكفايات األدائية للمعلم

الالزمـة لهـم، باإلضـافة إلـى  أساسـيًا وعـاماًل مهمـًا فـي درجـة امـتالك المعلمـين للكفايـات األدائيـةدورًا 

كســاب المعلمــين للكفايــات الخبــرة العمليــة فــي الميــدان حيــث لهــا األثــر الكبيــر فــي اخــر وهــو عامــل آ

شـرفون بمهـامهم الوظيفيـة. وال ننسـى دور اإلشـراف التربـوي ومـا يقـوم بـه الماألدائية الالزمة لقيـامهم 

مليـة أجـل النهـوض بالع المتعـددة مـنمـن خـالل أسـاليب اإلشـراف التربـوي كبيـرة التربويون من جهود 

الكفايـــات  ورفـــع مســـتوى  تطـــوير وتحســـين أداء المعلمـــينوتطويرهـــا والعمـــل علـــى  التعليميـــة التعلميـــة

 األدائية لديهم.
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 الدراسات السابقة  2.2

 

 السابقة الفلسطينية الدراسات من مجموعة ومناقشة عرض الدراسة من القسم هذا يتناول 

وأساليبه  وأدواره التربوي  اإلشراف ات األدائية وواقعالكفاي تناولت التي واألجنبية والعربية منها

 ه.ومحاور  وأهميته

 المتعلقة بالكفايات الدراسات 1.2.2

التربية  تخصص وجهة نظر معلماتعلى التعرف إلى   (2020)دراسة الكندري هدفت  –1

 قضائهنمنهج الكفايات بعد  وفقاإلسالمية للمرحلة المتوسطة في دولة الكويت، حول التدريس 

قامت الباحثة باستطالع وجهة حيث  ،وات طويلة في التدريس وفق المنهج القائم على األهدافسن

أثر الخبرة ما بالتدريس وفق األهداف و  ومقارنتهحول التدريس وفق منهج الكفايات  هننظر 

طبقت الدراسة  ،لتطبيق في دولة الكويتلتدريس وفق منهج الكفايات الحديث ال قبولالتدريسية على 

معلمة  (292) عددهابانة على عينة عشوائية من معلمات التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة است

النتائج أن معلمات التربية اإلسالمية يرون أن منهج  أظهرت ، حيث(2019-2018)للعام الدراسي 

ئلة، التعلم النشط بصورة عالية، ويشجع الطالبات على المناقشة، وطرح األس يقوم بتفعيل الكفايات

وأشار المتوسط الحسابي أنه يعزز من توظيف الوسائل التعليمية، والتكنولوجية لدى المعلمات، كما 

ترى عينة الدراسة أهمية تطبيق المنهج القائم على الكفايات لمواكبة تطوير تدريس منهج التربية 

بين  (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أيضا عن وكشفت الدراسة، اإلسالمية

متوسطات أفراد عينة الدراسة، حول رضا المعلمات في توظيف منهج الكفايات لمادة التربية 

بوجود في المهنة  الخبرةأشارت المعلمات ذوات  فقد ،اإلسالمية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية

ة إلى وخلصت الدراس، في المهنة الجديداتتقبل منهج الكفايات مقارنة بالمعلمات صعوبة في 
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تمكين المعلمات من تطوير األداء المهني لديهن، في تطبيق منهج أهمها مجموعة من التوصيات 

 الكفايات، ومحاولة مواجهة العقبات التي تعيق تقبل المعلمات للرؤية الجديدة في التدريس.

ئي الكفاءات المطلوبة لممارسة التعلم النما إلىالتعرف  (2020)دراسة المطيري كما هدفت  -2

المبكر لدى معلمي مرحلة ما قبل المدرسة فيما يتعلق بمعيارين: التنمية المعرفية االجتماعية والقومية 

ولتحقيق أغراض الدراسة الحالية صممت الباحثة استبانة، متبعة معايير  ،في الدراسات االجتماعية

تم تطبيقها على عينة ، عبارة (47)بيان التعلم المبكر المستمر في بناء االستبانة، وتتكون من 

في مرحلة ما قبل المدرسة في رياض األطفال الحكومية  معلماتمعلمة من ال (291) عددهاعشوائية 

أوضحت نتائج الدراسة أن األداء في ممارسة عمليات التعلم النمائي المبكر  ،في مدينة الرياض

ية أخرى، تحقق الكفاءات يرتقي إلى معايير التنمية المعرفية االجتماعية بمتوسط عاٍل من ناح

عدم ب الدراسةوأوضحت ، ت االجتماعية بدرجة متوسطةالمطلوبة لممارسة معايير القومية في الدراسا

 ضفي الكفاءات المطلوبة لممارسة بعوجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة 

 التعبير عن المشاعرو  مفهوم الذات: امنه األبعادبعض تماعية المتعلقة بمعايير التنمية المعرفية االج

بينت و ، إلى متغيرات المؤهل والتخصص وسنوات الخبرة اعزاها الباحث العالقة مع األقران، والتيو 

ببعد )ضبط  لها عالقةالمعلمين  منالعينة أفراد  بينإحصائية د فروق ذات داللة و وجالدراسة أيضا 

كما ، مرحلة الفي التخصص من جانب معلمي  ختالفمرتبطة باال قد تكون  ذه االختالفاته ،النفس(

إلى اعزاه الباحث  عد العالقة مع الكبارفروق ذات داللة إحصائية أخرى في ب بينت الدراسة وجود

 ، وبينت الدراسةيميل إلى المعلمين الحاصلين على دبلوم أو درجات أقل الذي علميمتغير المؤهل ال

بين أفراد العينة في الكفاءات المطلوبة لممارسة معايير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه 

والنظم  القومية في الدراسات االجتماعية في أبعاد الهوية، والشعور باالنتماء للمجتمع، والجغرافيا،

 إلى متغيرات المؤهل اعزاها الباحثاملة بالمثل، والتي والمع ارد الطبيعية،والمو  االقتصادية،
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كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعد )التاريخ ، من جانب آخر خبرةوالمواصفات وسنوات ال

األكثر خبرة الذين عملوا لمدة  تميل إلى المعلمينالتي إلى سنوات الخبرة، و  أعزاها الباحثوالثقافة( 

 .(سنوات أو أكثر 10)

 لكشف عن مدى امتالك معلمات التربيةا إلى (2019)دراسة الشديفات في حين هدفت  -3

حد والعشرون، ومدى الرياضية في محافظة الزرقاء للكفايات األدائية في ضوء مهارات القرن الوا

الباحثة بتصميم بطاقة الهدف قامت  ريبية وسنوات الخبرة. ولتحقيقالدورات التد اتتأثرها بمتغير 

يم بواقع التخطيط للدرس، والتنفيذ، واإلدارة الصفية، والتقو  تأربعة مجاالاشتملت على مالحظة 

رياضية في محافظة التربية ال من معلمات معلمة (30)تكونت عينة الدراسة من و ، فقرة (31)

للحصول على  SPSSتحليل البيانات اإلحصائي تم تحليل البيانات باستخدام برنامجحيث الزرقاء، 

وخلصت  MANCOVAالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار التباين المتعدد 

الدراسة إلى أن معلمات التربية الرياضية يمتلكن الكفايات األدائية في مجاالت التخطيط والتنفيذ 

والتقويم بدرجة متوسطة بينما يمتلكن الكفايات األدائية في مجال اإلدارة الصفية بدرجة كبيرة. كما 

على الكفايات  أشارت النتائج إلى عدم تأثير كل من متغيري الدورات التدريبية وسنوات الخبرة

األدائية بمختلف مجاالتها: التخطيط والتنفيذ والتقويم واإلدارة الصفية. كما أوصت الدراسة بضرورة 

العمل على تطوير الخريج، وزيادة التركيز على مواد وأساليب وطرق التدريس، والعمل على توفير 

 اضية.األدوات لدى المعلم والمدرسة، وزيادة االهتمام بحصة التربية الري

درجة امتالك معلمي التاريخ للكفايات التدريسية في ضوء  عن (2019)دراسة ملحم كما كشفت  -4

كونه يالئم  المنهج الوصفي التحليليالباحث  استخدم وقد ألداء المتميز من وجهة نظرهم،معايير ا

تكونت و ، سةمن اجل تحقيق أهداف الدرا الدراسة ة استبانة كأدا  حيث بنى الباحثأغراض الدراسة، 

وبعدها التأكد من صدقها وثباتها  حيث تمفايات األدائية( من مجالين هما )الكفايات األكاديمية، والك
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معلمي التاريخ في محافظة ومعلمة من  معلماً  (56)من  تكونتتم تطبيقها على عينة عشوائية 

لنتائج أن درجة امتالك كشفت ا عينة الدراسةيق أداة الدراسة على أفراد وبعد تطب ،األردنب عجلون 

 معلمي التاريخ للكفايات التدريسية في ضوء معايير األداء المتميز من وجهة نظرهم كان متوسطاً 

 الةعدم وجود فروق دالدراسة كشفت  آخر، وعلى صعيد األداة ككلعلى جميع المجاالت و  في

لة د فروق ذات دالوجو كشفت النتائج  بينمايري الجنس والمؤهل العلمي، تعزى لمتغ اً إحصائي

النتائج السابقة أوصى الباحث  بناء علىو  ،الخبرة األعلى لصالح ذوي إحصائية تعزى لمتغير الخبرة 

قسم  عن طريقاألدائية عقد الورشات والبرامج التدريبية لتنمية كفايات معلمي التاريخ المعرفية 

تشجيع معلمي لعمل على افي محافظة عجلون، وضرورة  ربوي في مديريات التربيةاإلشراف الت

الستفادة من المعلمين ذوي الخبرات العالية في ل بعضهم تبادل الزيارات الصفية بين فيالتاريخ 

 في التدريس. األقل خبرةال أصحابلكفايات التدريسية للمعلمين تنمية ا

ثانوية الكفايات المهنية واالدارية لمديري المدارس ال التعرف إلى (2018)دراسة إسحي وهدفت  -5

استخدمت ، وقد المدارس الثانويةالمعلمين في بوالية الخرطوم محلية ام درمان من وجه نظر 

االستبانة كأداة لجمع المعلومات مستخدمة  هذه الدراسةلطبيعة  لمالئمتهالباحثة المنهج الوصفي 

معلم ( 1052) من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية البالغ عددهم الدراسةوتكون مجتمع  ،والبيانات

استبيان واستخدم  (100)ومعلمة بمحلية ام درمان وحددت عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة من 

للنتائج اآلتية: كانت  الدراسة توصلتحيث  ،لتحليل االستبانة SPSS التحليل اإلحصائي برنامج

، ثم يليها المحور %77.4 أعلى نسبة موافقة للمحور الثاني الكفايات الوجدانية لمدير المدرسة بنسبة

، يليها المحور الثالث الكفايات األدائية لمدير %73.6 الرابع الكفايات اإلنتاجية لمدير المدرسة بنسبة

لمعرفية لمدير المدرسة بنسبة ، وفي المرتبة األخيرة المحور األول الكفايات ا%73.1 المدرسة بنسبة

ية الخرطوم كفايات معرفية عالية من وجه نظر يمتلك مديرو المدارس الثانوية بوال ، أوالً 67.5%
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يمتلك مديرو المدارس الثانوية بوالية الخرطوم كفايات وجدانية عالية  ، ثانياً معلمي المدارس الثانوية

الثانوية بوالية الخرطوم يمتلك مديرو المدارس  وثالثاً  ،من وجهة نظر معلمي المدارس الثانوية

الباحثة  وصت أالنتائج  هذه وفي ضوء، مي المدارس الثانويةدائية من وجهة نظر معلأكفايات 

تحديد أنواع واإلدارية، لكفايات المهنية االمدراء بناء على تقييم عمل  بمجموعة من النتائج أهمها:

عداد ورش العمل الالزمة إ ، والعمل على دارية والمهنيةالتي يعمل بها المديرون خاصة اإل الكفايات

 فيما بعد. صبحون مدراءكونهم سيللمعلمين 

درجة امتالك معلمي التربية  التعرف إلى (2018)دراسة آل محفوظ والشملتي  وهدفت –6

اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية الكفايات الالزمة من وجهة نظر المشرفين التربويين وقادة المدارس 

مدارس االبتدائية بإدارة تعليم قائدًا لل 18بالمملكة العربية السعودية. وقد تكونت عينة الدراسة من 

مشرفين تربويين لمقرر التربية اإلسالمية وقد تم أخذ مالحظاتهم عن درجة امتالك  10عسير، ومن 

معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة االبتدائية للكفايات التدريسية من خالل بطاقة المالحظة التي 

ي التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية أعدت. وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة امتالك معلم

للكفايات التدريسية تتوافر بدرجة مرتفعة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين متوسطات 

درجات قادة المدارس والمشرفين التربويين حول درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية بالمرحلة 

 ايات التدريسية وعلى كافة أبعاد األداة.االبتدائية بالمملكة العربية السعودية للكف

إلى  ( (Musyoka & Cheloti & Maithya, 2018 ياوماثموسيوكا وشيلوتي  دراسةوهدفت  -7

في المدارس الثانوية  ( (KCSEتحديد تأثير كفاية المعلم على أداء الطالب في شهادة التعليم الثانوي 

تأثير كفاية المعلم على أداء الطالب في العامة في كينيا. وقد سعت الدراسة إلى فحص مدى 

 ،شهادة التعليم الثانوي في المدارس الثانوية العامة في مقاطعة ماتشاكوس الفرعية في كاثياني

كان  ،استرشدت الدراسة بنظرية دالة اإلنتاج التعليمي. واستخدمت الدراسة تصميم البحث الوصفي
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مدرسة ثانوية عامة في  30رئيس قسم في  270و امدير  30السكان المجتمع المستهدف من الدراسة 

استخدمت الدراسة أساليب أخذ العينات العشوائية  ،مقاطعة كاثياني الفرعية، مقاطعة ماتشاكوس

رئيس قسم من المجتمع  81و مدراء 9البسيطة في اختيار حجم عينة من  والطبقية والهادفة

وتم  ،ن مديري المدارس ورؤساء األقسامتم استخدام االستبيانات لجمع البيانات م ،المستهدف

التعليم بينما تم تحديد موثوقية األدوات  رساالتحقق من صحة االستبيانات باستخدام خبراء في مد

تم تحليل البيانات الكمية باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط   .Cronbach alphaباستخدام

، باستخدام تحليالت االرتباط 0.05رضية عند مستوى داللة فواالنحراف المعياري بينما تم اختبار ال

مقاطعة كاثياني الفرعية قد انخفض على  في KCSE)) الثانوي ج أن أداء شهادة التعليم النتائ وبينت

. عالوة على 2016نقطة في  12من أصل  3.2إلى  2012في  4.2مر السنين من متوسط درجات 

بمجرد انتقال  االستدالالتحقيقة أنه لم يكن هناك اتمام  ذلك، وجدت أن عدم كفاية المعلم سببه

بشكل عام، وجدت الدراسة أن كفاية المعلم لها عالقات إيجابية وهامة مع ، المعلمين من المدارس

األداء في شهادة التعليم الثانوي في كينيا. أوصت الدراسة بأنه يجب على المسؤولين تعيين ونشر 

ا للمنهج القائم على إنشاء المدارس، ويجب أن يحلوا محل المعلمين عدد كاٍف من المعلمين وفقً 

على الفور عند نقلهم حيث شجب غالبية مديري المدارس عدم استبدال العديد من المعلمين الذين 

 تم نقلهم على الفور.

الكفايات الخاصة الالزمة للطلبة المعلمين في كلية  معرفةإلى   (2016)دراسة العمصي وهدفت  -8

الفنون الجميلة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الميدان التربوي بمحافظات 

تحديد إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في الكفايات الخاصة العمل على قطاع غزة، و 

نوات إلى متغيرات الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، س تعزيها الباحثة الالزمة للطلبة المعلمين

استخدمت الباحثة المنهج حيث  ،الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، المؤسسة التي يعمل بها
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من العاملين في  (107)لطبيعة الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من  متهلمالءالوصفي التحليلي 

ي جامعة الميدان التربوي من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة تخصص تربية فنية ف

األقصى، والعاملين في الميدان التربوي من مشرفين لمنهاج الفنون والحرف )حكومة، وكالة(، 

توصلت  ،والمعلمين والمعلمات لمنهاج الفنون والحرف في المدارس )حكومة، وكالة، خاصة(

حيث حصلت كفاية تقييم التدريس على أعلى مراتب الكفايات من النتائج  مجموعةالدراسة إلى 

يليه كفاية  (40.3%)لتدريسية الخاصة الالزمة للطلبة المعلمين في كلية الفنون الجميلة بوزن نسبي ا

فيما يأتي في أدنى المراتب كفاية تنفيذ التدريس بوزن  (39.4%)التخطيط للتدريس بوزن نسبي 

ت . كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد الكفايا(38.4%)نسبي 

التخصصية الالزمة للطلبة المعلمين تبعا لمتغير الجنس، وتبين أنه توجد فروق ذات داللة 

إحصائية في جميع أبعاد الكفايات تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، وتوجد فروق ات داللة إحصائية 

-31) سنة ومجموعة العمر (30-20)في أبعاد التخطيط للتدريس وتنفيذ التدريس بين مجموعة العمر 

 سنة. (40-31)سنة لصالح مجموعة العمر  (40

في  هتقييم مدى كفاية وجودة التدريس وموارد إلى  (Muthima, 2015)  دراسة موثيما وهدفت -9

المدارس االبتدائية العامة في قسم نداراغوا مقاطعة نياندارا في كينيا وبرنامج التعليم االبتدائي 

ي لجميع األطفال الكينيين في سن المدرسة وتخفيف عبء المجاني والذي يوفر التعليم األساس

التكاليف عن اآلباء، استناًدا إلى تصورات مدرسي الصفوف ومديري المدارس االبتدائية العامة في 

مقاطعة نداراغوا. استند تقييم البرنامج إلى أربعة جوانب للبرنامج والتي تضمنت: توفير مواد 

فق المادية، وتوفير المعلمين، واألدوار التي تلعبها لجان إدارة التدريس / التعلم، وتوفير المرا

مديًرا تم اختيارهم عن قصد  23مدرًسا للصف و 130إجراء مسح لجمع المعلومات من  المدرسة. تم

عنصًرا لقياس تصورات المستجيبين حول  38استخدام استبيان منظم يتكون من مدرسة. تم  23من 



 

57 
 

لخماسي. تم تحليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي للهدف كل عنصر على مقياس ليكرت ا

)الوسائل وتوزيعات التردد( واإلحصاءات االستنتاجية للهدف الخامس )اختبار(. تم  4إلى  1من 

أظهرت نتائج  وقد (SPSS) من 21ئية للعلوم االجتماعية اإلصدار ذلك بمساعدة الحزمة اإلحصا

يم االبتدائي المجاني في ة وجودة البنود التي يوفرها برنامج التعلالدراسة وجود تباين في مدى كفاي

راغوا، وتم العثور على جودة مواد التدريس والتعلم، والمرافق المادية، ولجان اإلدارة لتكون قسم ندا

مناسبة إلى حد ما، في حين تم العثور على جودة المعلمين لتكون كافية. تم العثور على كفاية مواد 

والتعلم، والمرافق المادية، ولجان اإلدارة لتكون كافية إلى حد ما، في حين تم العثور على التدريس 

بين تقييم معلمي  (α ≤ .05)أن كفاية المعلمين كافية. وتم العثور على فروق ذات داللة إحصائية 

 الصف ومديري المدارس لمدى كفاية مصادر التعلم والتعليم، بينما لم توجد فروق ذات داللة

ليم إحصائية في الجودة. يمكن أن يساعد تنفيذ توصيات هذا البحث في دفع البالد إلى تحقيق التع

 وهو أحد األهداف اإلنمائية لأللفية. 2015الشامل للجميع بحلول عام 

مستوى تحقق الكفايات األدائية التعليمية للطلبة  التعرف إلى  (2014)دراسة الجعافرة وهدفت  -10

امعة الزرقاء في كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم والشخصية، من وجهة نظر المعلمين في ج

الطلبة المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية، والمعلمين المتعاونين، واعتمد الباحث المنهج الوصفي 

فقرة موزعة على أربعة مجاالت، تم تطبيقها على عينة  ( 52)التحليلي، في ضوء استبانة مكونة من 

طالبًا معلمًا من طلبة السنة الرابعة الذين ينفذون برنامج التربية العملية في  ( 62)من  مكونة

 ( 62)عضو هيئة تدريس، و ( 13)و  2011 / 2010المدارس خالل الفصل األول من العام الدراسي 

لبة معلمًا متعاونًا. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تحقق الكفايات األدائية التعليمية للط

المعلمين كانت عالية على مجاالت الدراسة ككل، وجاءت متوسطاتها الحسابية ضمن المعيار من 

وكشفت عن فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحقق الكفايات األدائية التعليمية  (3.5 – 4.49)
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متعاون( للطلبة المعلمين تعزى لمتغيرات الدراسة )الطالب المعلم، عضو هيئة التدريس، المعلم ال

على مستوى مجاالت التنفيذ والتقويم والشخصية، وعلى المستوى الكلي لصالح الطلبة المعلمين، ما 

عدا في مجال الشخصية عند مقارنة تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية مع المعلمين المتعاونين، 

ى مجال كانت لصالح المعلمين المتعاونين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستو 

 التخطيط.

إعداد برنامج قائم على الكفايات لتنمية  طريقة التعرف إلى  )2010)دراسة الحولي  وقد هدفت -11

قام الباحث بإعداد قائمة بكفايات حيث مهارة تصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا، 

من خالل قائمة  دوات الدراسةبناء أحيث تم ، مستندا الى دراسات سابقة تصميم البرامج التعليمية

من نوع اختيار من  بندا اختباريا (36)تمثلت في االختبار التحصيلي حيث تكون من  الكفايات

متعدد، باإلضافة إلى بطاقة المالحظة لقياس مستوى المهارة العملية لتصميم البرامج التعليمية حيث 

دوات على مجموعة من المحكمين عرض األ وبعدفقرة موزعة على خمسة أبعاد،  ( 45)تكونت من 

اختار الباحث عينة قصدية مكونة من ، وبعض مشرفي التكنولوجيا ومدرسي التكنولوجيا المتميزين

معلمًا ومعلمة من معلمي التكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا التابعين لمدارس الحكومة  (20)

نهج البنائي لبناء البرنامج المقترح القائم استخدم الباحث الم، بمديرية التربية والتعليم بخان يونس

، والمنهج ما يتالءم مع طبيعة الدراسةب على الكفايات لتنمية مهارة تصميم البرامج التعليمية

الدراسة بمجموعة من  التجريبي ذو التطبيق القبلي والبعدي على نفس المجموعة، وقد خرجت

وجود فروق ذات داللة إحصائية أهمها على الكفايات، لبرامج التعليمية القائمة فيما يتعلق با نتائجال

في مستوى المعرفة العلمية لتصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا بين التطبيق القبلي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى و  والبعدي لصالح التطبيق البعدي يعزي للبرنامج،

ليمية لدى معلمي التكنولوجيا بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح المهارة العلمية لتصميم البرامج التع
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التطبيق البعدي يعزى للبرنامج، كما أظهرت النتائج أن للبرنامج أثر كبير في تحسين الكفايات 

 المعرفية العلمية والمهارات العملية لتصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا.

 المصادر والتسهيالت تأثيرات عن الكشفإلى    ,Giannola)2005)غيانوال  دراسةوهدفت  -12

 تكون وقد  .الطلبة أداء على ذلك تأثير بيان وأيضا التربوي، والمشرف المعلمكل من  كفاءة على

 الخاصةوالمدارس  الحكومية المدارس في التربويين والمشرفين المعلمين جميع من الدراسة مجتمع

 ومعلمة معلماً  (37) من الدراسةت عينة وتكون األمريكية، متحدةال الواليات في نيوجرسي في

 أظهرت وقد ،والمعلومات البيانات على للحصول المقابلة أسلوب الباحث واستخدم ،ومشرفًا تربوياً 

المعلمين أيضًا على و  الطلبة أداء على كبيرة فائدةلها  واألدوات المدمجة المصادر أن نتائج الدراسة

والمشرف  المعلم أداء على كبيرة إيجابية تأثيرات لها الدورات عقد نكذلك فإو  مشرفين،وال المتعاونين

 .الطلبة أداء علىي إيجاببشكل  ذلك نعكسوي  التربوي،

 في التي تقف التحديات عن لكشفاإلى   ,Fitzgibbon)  2005)فتزغيبون  دراسة وهدفت -13

ة، اشتملت عينة الدراسة مدمج تعليمية بيئة في التربويين للمشرفين المهنية الكفايات تطوير وجه

 إلى الدراسةالتي اشارت اليها  نتائجومن ال، غالمورغون  مقاطعة في التربويين المشرفينعلى جميع 

 هوالتربويين  المشرفين كفاياتل تطويرال وجه في تقف التي والصعوبات المعيقات من أحد اهم أن

 الوسائل في استخدام الكفاية التربويين المشرفينب اكسا شأنها من برامج تدريبية وجود عدم

تحسين  على أن تعمل شأنها من دورات عقدضرورة ب الباحث أوصى ذلك على  وبناءاُ  التكنولوجية،

 .المجال هذا في المشرف كفايات تطويرو 
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 .متعلقة باإلشراف التربوي الدراسات ال 2.2.2

 درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليبالتعرف على إلى  (2019)دراسة أبو الكشك هدفت  -1

مثل المركز الوظيفي،  اإلشراف التربوي إلكترونيا في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات وطرق 

المكونة  )االستبانة(تم تطبيق  ، )ذكر وأنثى( فردا 425من عينة البحث ، تكونت الجنس، الخبرة

درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب  إلى أن نتائج الدراسة، وأشارت عليهم فقرة 28من 

في درجة ممارسة  ةإحصائيذات داللة جد فروق أنه يو اإلشراف إلكترونيا كانت بدرجة قليلة، و 

كانت لصالح  حيث المشرفين التربويين ألساليب اإلشراف إلكترونيا تعزى لمتغير المركز الوظيفي،

ذات داللة عدم وجود فروق  أيضا نتائج الدراسة أظهرتو المشرفين التربويين على مديري المدارس، 

لدرجة ممارسة المشرفين ألساليب اإلشراف إلكترونيًا تعزى لمتغير الجنس ولمتغير الخبرة،  ةإحصائي

بين ممارسة أساليب اإلشراف التربوي إلكترونيا وبين  ةإحصائيداللة  وذارتباط كما كان هناك و 

 في المدارس. توافر أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت

التعرف على أساليب اإلشراف التربوي وتطوير كفاءة إلى  (2019)دراسة الجعيدي وهدفت  -2

مدرسة قصر األخيار  مدرسة من مدارس دولة ليبيا وهي دراسة تطبيقية علىوهي المعلمين، 

بالمرحلة الثانوية، وسعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: كيف أساليب اإلشراف التربوي 

ليبيا؟ ما هي المعايير المطلوبة في  -الثانوية وما هي مميزاتها بمدرسة قصر األخيار الثانوية 

ليبيا؟ كيف يتم تطوير كفاءة المعلم وفق  –المشرف التربوي بمدرسة قصر األخيار الثانوية 

 –ألخيار الثانوية األساليب والمعايير المتعلقة باإلشراف التربوي بالمرحلة الثانوية بمدرسة قصر ا

لبيا؟ ما هي الصعوبات التي تواجه المشرف في سبيل تطويره كفاءة المعلم بالمرحلة الثانوية 

ليبيا؟ وتم استخدام المنهج الوصفي الكيفي، وتم جمع البيانات  –بمدرسة قصر األخيار الثانوية 

ساليب التربوية المتبعة في أن األ بوسيلة المقابلة والوثائق، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها:
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مدرسة قصر األخيار الثانوية هي أسلوب الزيارة الصفية وهو األسلوب السائد في اإلشراف التربوي 

يتم تطوير ، في هذه المؤسسة التعليمية، ثم أسلوب الورشة التربوية ثم أسلوب النشرات اإلشرافية

إجراء االجتماعات الدورية، توجيه  كفاءة المعلم من طرف المشرف واإلدارة باتباع خطوات هي

إن المعايير الالزمة في اإلشراف بمدرسة  ،المالحظات المهمة للمعلم والمتابعة والحوار مع المعلم

ومضمونها أن يكون  (2008)قصر األخيار الثانوية هي مقننة بالئحة تنظيم التفتيش التربوي 

ؤهل تربوي، وتتوفر لديه خبرة ال تقل عن المرشح لتولي اإلشراف التربوي أن يكون حاصاًل على م

إن المشرف التربوي يواجه  ،ويكون حاصاًل على تقدير جيد جدًا في مجال وظيفته (سنوات 10)

العديد من الصعوبات في سبيل تطوير كفاءة المعلم بالمرحلة الثانوية وهي صعوبات تتمثل في 

 نقص اإلمكانات، وصعوبات في إهمال التدريب والتحفيز.

ن في يتوظيف المشرفين التربوي رجةد علىالتعرف إلى   (2019)دراسة الشرفات كما هدفت  -3

حيث  ،تطويرها من وجهة نظرهم طرق محافظة المفرق لتطبيقات اإلنترنت في األساليب اإلشرافية و 

فظة ين العاملين في مديريات التربية والتعليم في محايتكونت عينة الدراسة من جميع المشرفين التربو 

ولجمع البيانات عن ، ومشرفة تم اختيارهم بالطريقة القصدية مشرفا (92)المفرق، والبالغ عددهم 

، حيث تم بناء توظيف المشرفين التربويين لتطبيقات اإلنترنت في األساليب اإلشرافية  درجة

شرافية األساليب اإلب يتعلق التي تكونت من مجالين: المجال األولالخاصة بالدراسة و ستبانة اال

مؤشرًا وهي: المناقشات اإلشرافية، الدورات التدريبية،  (65)أبعاد و (6)هذا المجال من حيث يتكون 

نماذج التدريس، النشرات التربوية، القراءة الموجهة، أما المجال  ة االجتماعات واللقاءات اإلشرافي

األساليب مجال نقص الثاني يقترح منظومة متكاملة لتوظيف تطبيقات اإلنترنت الحديثة في 

 ،المعلومات اإلشرافيَّة، وقد تم التوصل إلى دالالت صدق وثبات االستبانة بررت استخدامها

توظيف المشرفين التربويين  درجةأن  باألساليب اإلشرافية وأظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق
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جميع أبعاد  ىعلة متوسطة في محافظة المفرق درجلتطبيقات اإلنترنت من وجهة نظرهم كانت ب

متوسطة، وأشارت النتائج المتعلقة بالمجال الثاني أن من درجة أبعاد جاءت ب (6)االستبانة وعددها 

التطوير كانت تصميم بيانات التعلم، وإعداد البرمجيات التخطيطية، وإعداد الخطط  طرق أهم 

أشارت النتائج ، و تربوي والبرامج الالزمة لإلشراف والتدريب لمواكبة البرمجية في مجال اإلشراف ال

عزى ألثر الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات تإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

داللة إحصائية تعزى ألثر المؤهل العلمي، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

داللة إحصائية تعزى  سنوات فأقل(، وعدم وجود فروق ذات 10تعزى ألثر سنوات الخبرة لصالح )

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: اعتماد اإليميل  ،ألثر المبحث الذي تشرف عليه

ورقم الهاتف لكل من المشرف التربوي والمعلمين لتبادل المعلومات واألفكار واإلجابة عن 

ها في العملية االستفسارات، والتوسع في استخدامات تطبيقات اإلنترنت وتذليل معوقات تفعيل

 اإلشرافية.

إلى التعرف على اإلشراف التربوي بمديرية التربية  (2019)دراسة شريعة في حين هدفت  -4

والتعليم للواءي الطيبة والوسطية بمحافظة إربد ودوره في تحسين أداء المعلمين من وجهة نظر 

)استمارة( استبانة إلكترونية المعلمين أنفسهم. استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته واستخدام 

قام بتوزيعها عشوائيا على عينة الدراسة من أجل جمع البيانات الالزمة للدراسة، وتكون مجتمع 

معلما  1600ديرية والذين يزيد عددهم عن )الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في الم

لما ومعلمة. وقد استخدم الباحث مع (200)ومعلمة( في حين وصل عدد أفراد عينة الدراسة إلى 

تحليل البيانات  في العديد من األساليب اإلحصائية من خالل برنامج الحزم اإلحصائية االجتماعية

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أن متوسطات جميع المجاالت الثالثة )استراتيجيات 

حيث كانت أعلى  (2,67)و  (3,01)بين جاءت متوسطة وتراوحت ما  (التدريس، التقويم، والتخطيط
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المجاالت موافقة من المعلمين المجال األول وهو مجال استراتيجيات التدريس، بينما كانت أدنى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر  ،المتوسطات الحسابية للمجال الثاني وهو مجال التقويم

ناث، فيما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الجنس في استراتيجيات التدريس والتقويم لصالح اإل

توعية اإلدارات المدرسية والطالب والمجتمع بأهمية هذا  ،على مجال التخطيط وعلى األداة ككل

 النوع من التعليم.

إلى تطوير ممارسات المشرفين اإلداريين في وزارة التربية  (2019)دراسة المقبالي وهدفت  -5

سة تم إعداد استبانة وء مبادئ الجودة الشاملة، ولتحقيق أهداف الدراوالتعليم بسلطنة عمان في ض

ين: الجزء األول: اشتمل على المعلومات الشخصية األولية، وهي: المحافظة أتكونت من جز 

التعليمية، والخبرة، والمسمى الوظيفي، والنوع االجتماعي والمؤهل الدراسي، والجزء الثاني: تكون من 

ن الممارسات اإلشرافية للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء مبادئ بنًدا للكشف ع (38)

الجودة الشاملة موزعة على أربعة مبادئ. وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها تم تطبيقها على عينة 

فردًا، وتم تحليل البيانات  (599)من مديري ومديرات المدارس والمشرفين اإلداريين بلغ عددهم 

رزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة مـن خالل األساليب اإلحصائية المختلفة. وقد باستخدام ال

درجة تقديرات أفراد العينة للممارسات اإلشرافية  منها:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

فروق ذات داللة وهناك للمشرفين اإلداريين بسلطنة عمان في ضوء الجودة الشاملة كانت متوسطة، 

وأوصى الباحث من ية تعزى لمتغيرات الدارسة )المحافظة، والجنس، والخبرة، والوظيفة(، إحصائ

تكثيف الدورات التدريبية للمشرفين اإلداريين، واالستفادة من البرامج التدريبية التوصيات أهمها: 

بين  ادليةالزيارات التبتطوير الكفايات األساسية للمشرفين اإلداريين في السلطنة، من أجل المقترحة 

 المشرفين اإلداريين في المحافظات المختلفة، واالستفادة من األبحاث والدراسات المختلفة.
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 (Allida & Olela & Ogwari & Minja, 2018)دراسة أليدا وأوليال وأوغواري ومينجا وهدفت  -6

بعض أفضل الممارسات في اإلشراف التعليمي مع التركيز الشديد على المعرفة  مناقشة إلى

والمهارات التي يحتاجها قائد تعليمي في القرن الحادي والعشرين بشدة. يتم ذلك جنًبا إلى جنب مع 

نوعية دراسة اإلشراف التربوي في المدارس الثانوية األدنتستية في مؤتمر رانين، اتحاد غرب كينيا. 

لتحديات في ، واتبحث هذه الورقة بشكل أكبر في تصورات اإلداريين والمعلمين تجاه إشراف اكليني

. تمت صياغة جدول عياديدى اإلداريين حول اإلشراف الوالمعرفة التي ل عياديتنفيذ اإلشراف ال

للمقابلة واستخدامه لجمع المعلومات من مديري المدارس الثانوية الخمسة في المؤتمر. أشارت 

األدلة من النتائج إلى أنه على األقل يتم إجراء اإلشراف في هذه المؤسسات على الرغم من 

اختالف التكرار والنية والنهج بشكل كبير من مؤسسة إلى أخرى. عالوة على ذلك، أعرب 

باعتباره النظام  عيادياإلشراف ال ةالمسؤولون الذين تمت مقابلتهم عن معتقداتهم القوية في مكان

 يمي الجديد وكوسيلة وحيدة إللهام النمو المهني للمعلم وبالتالي التعلم الجيد.التعل

دعم  في التربوي  اإلشراف دور التعرف على إلى (2013) ومعمر سمرة أبو دراسةوهدفت  -7

 أنفسهم، تكون ب الجدد المعلمون  ذلك يرى  كما الشمالية المحافظات في فلسطين في الجديد المعلم

 ،2010 / 2009العام الدراسي  بداية تعيينهم تم والذين الجدد المعلمين جميع نم الدراسة مجتمع

لما  ،شوائيةالع طبقيةالبحث عن طريق العينة ال عينة اختياروتم  معلًما، (1590) عددهم والبالغ

الدراسة  أهداف حقيقولت ،ومعلمةا معلم (296) أفرادها عدد بلغحيث  الدراسة، يتناسب مع متغيرات

 التحقق من تمقد و  مجاالت، ستة على موزعة ،فقرة (47) من مكونة استبانة بتطوير لباحثانا قام

 دور اإلشراف أن الدراسة نتائج وأظهرت، المناسبة اإلحصائية باستخدام المعادالت وثباتها صدقها

 ةمتوسط بدرجة جاء أنفسهم الجدد المعلمون  يراه  كما الجديد المعلم دعم في فلسطين في التربوي 

 المدرسة ومدير المشرف التربوي  دعم أنكما  ، 3.30 قدره حسابي وبمتوسط الكلية، الدرجة على
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 إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج عدم أظهرت كما األقران، دعم من أعلىجاء  الجديد للمعلم

 الجديد لمالمعومؤازرة   دعم في التربوي  لدور اإلشراف الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين

 إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج حين أظهرت في ،"والتخصص الجنس،" :لمتغيري  تعزى 

 .والشمال الشمال أقصى لصالح منطقتي ،المكان لمتغير تعزى 

 أداء معلمات تحسين في التربوي  المشرف دور معرفةإلى   (2012) احميدة دراسةوهدفت  -8

 في رياض األطفال معلمات نظر وجهة من اللغوية طفالاأل مهارات تنمية في األطفال رياض

 في الخاص التعليم من مديريات أطفال رياض معلمة (213) من الدراسة عينة تكونتحيث  األردن،

 خمسة على موزعة فقرة 36 منمكونة  استبانة بناء تمقد و  ،والمفرق واربد  عمان محافظات

 معلمات أداء تحسين في بدوره التربوي  المشرف قيام درجة أن الدراسة نتائج وأظهرت مجاالت،

 النتائج أظهرت كما. المجاالتجميع  وعلى معظم المجاالت، على متدنيةكانت  األطفال رياض

 األطفال رياض معلمات أداء تحسين في التربوي  المشرف دور إحصائًيا بين دالة فروق  وجود عدم

 العلمي لمؤهلا لمتغيرات تعزى  علمات،الم نظر وجهة من اللغوية األطفال تنمية مهارات في

 أداء لتحسين خاصة توصياتعدة  تقديم تم الدراسة نتائجفي ضوء و  والموقع، الخبرة، وسنوات

 .اللغوية األطفال مهارات تنمية في المعلمات

واقع اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس  معرفة إلى (2012)دراسة فرحان وهدفت  -9

 معلمي ومديري  من وجهة نظرفي رفع األداء الوظيفي والعرف الى دور اإلشراف يرة ورام هللا والب

)الجنس، وسنوات الخيرة،  وذلك ضمن متغيرات الدراسة التاليةارس الحكومية األساسية، المد

مجتمع الدراسة من جميع  تكون  ،المديرية(والتخصص، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، و 

هللا والبيرة،  المدارس الحكومية األساسية في مديريتي ضواحي القدس ورامفي المدراء والمعلمين 

 % 80طريقة الطبقية العشوائية بنسبة بال تم اختيارهموالذين معلمًا(  1163مديرًا،  92والبالغ عددهم )
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منهج الوصفي، وقامت ال وقد استخدم ،من المعلمين من مجتمع الدراسة % 30من المديرين، 

فقرة  (51)أداة الدراسة حيث تكون المجال األول )واقع اإلشراف التربوي( من  إعدادالباحثة ب

فقرة، حيث  (33)كون من وي في رفع أداء المعلم الوظيفي( توالمجال الثاني )دور اإلشراف الترب

بدرجة  مدارس لواقع اإلشراف التربوي كانتإلى أن إدراك المعلمين ومديري النتائج الدراسة أشارت 

كانت وسطة، وهناك عالقة بين واقع اإلشراف التربوي ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي و مت

فروق ذات داللة إحصائية نحو واقع عملية اإلشراف وجود تبين عدم و العالقة طردية إيجابية، 

هناك فروق تعزى للمؤهل العلمي والمديرية والتخصص ى إلى متغبر الجنس والخبرة، و التربوي تعز 

إلى عدم وجود فروق نحو دور عملية اإلشراف التربوي في  النتائج كما أشارت ،صف الوظيفيوالو 

رفع أداء المعلم الوظيفي في مديريتي ضواحي القدس ورام هللا والبيرة تعزى إلى متغير التخصص 

 والخبرة والمؤهل العلمي، وكانت هناك فروق تعزى لمتغير الوصف الوظيفي والجنس والمديرية.

التطوري  التربوي  اإلشراف تحسين درجة معرفة مدىإلى   (2012) اللوح دراسةكما هدفت  -10

والكشف على أثر  الدولية، الغوث وكالة مدارس في العربية اللغة لمعلمي التدريسية للممارسات

 لإلشراف نتيجة التحسن درجة فيالمستهدفين   العربية اللغة معلمي آراء على الدراسة تغيراتم

 في تم توزيعها فقرة  62من تكونتاستبانة  بناء تم الدراسةمن   هدفال ولتحقيق التطوري، ي التربو 

يتعلق   والثاني التخطيط للتدريس، وممارسات التطوري  اإلشرافب فيما يتعلق األول :محاور ثالثة

 متقيي وممارسات اإلشراف التطوري ب يختص والثالث التدريس، تطبيق وممارسات التطوري  اإلشرافب

 من ومعلمة معلما ( 164 ) الدراسة من عينة تكونت حيث الوصفي، المنهج استخدم وقد التدريس،

 من نتائج إلى الدراسة توصلتو  بالطريقة العشوائية، اختيارهم تم الدولية، الغوث وكالة معلمي

 بيةالعر  اللغة لمعلمي التدريسية الممارسات يحسنو  يطور التطوري  التربوي  اإلشراف أن ها،أهم

ات لمتغير  تعزى  التحسين درجة في إحصائية داللة ذات فروق  توجد الأنه و  ،اً جد كبيرة بدرجة
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 أهم ومن الخدمة، سنوات لمتغير تعزى  ية إحصائ دالة توجد فروق  بينما التعليمية، والمرحلة الجنس

 في اراتهممه تطويرجل من أ التربويين للمشرفين تدريبية عقد دوراتوصت بأنها أ الدراسة توصيات

 .أدائهم لتحسين المعلمين على اإلشرافية ممارساتهم في اإلشراف التطوري  استخدام مجال

 التربويين في للمشرفين التربوية الحاجات درجة إلى تحديد  (2011) الزرعي دراسةوهدفت  -11

ن نظر المشرفين التربويين من جانب ومن جانب آخر م وجهة من الغربية، الضفة شمال محافظات

 والخبرة العلمي، والمؤهل الجنس، الدراسة متغيرات أثر بيان إلى كما هدفت ،جانب المدراء

التربوية  الحاجات تحديد مستوى  حول راءوالمد التربويين المشرفين آراء في والتخصص، والوظيفة

 نالمشرفي من الدراسة مجتمع وتكون  الغربية، الضفة شمال محافظات في التربويين للمشرفين

، وتم مديرا (636) وًا فمشر  (191) عددهمو  الغربية، الضفة شمال محافظات في راءوالمد تربويينال

 مجتمع من 43 % يقارب ما أي ،اً ومدير ًا مشًرف (358) منة كونم عشوائية طبقية عينةاالختيار ب

 التربوية للحاجات عال تحديد مستوى  هناك ا،نتائج أهمه إلى تتوصل وقد ،األصلي الدراسة

 داللة ذات فروق  توجد الوكذلك  المدارس، ومديري  أنفسهم يراها المشرفون  كما التربويين لمشرفينل

إلى  الباحث، وتوصل الجنس لمتغير تعزى  والمديرين، التربويين استجابات المشرفين في إحصائية

 يتعلق فيما خاصة التربويين للمشرفين المادية الحياة تحسينمجموعة من التوصيات أهمها، 

العمل على  وألسرهم، لهم كريمة حياة مستوى  وتأمين المادية سد حاجاتهم يستطيعواكي  بالرواتب،

 بحاجة التربوي  فالمشرف والمعاملة، المكان حيث من التربويين مهنية للمشرفين عمل بيئة تحسين

 .عمله في له رؤسائه دعم إلى بحاجة أنه كما خصوصيته، على تحافظ باستقاللية العمل إلى

 في مساعدة التربوي  الموجه مساهمة مدى معرفةإلى   ( 2011 ) شاهين أبو دراسةوهدفت  -12

المتمثلة في  النمو المهني مهاراتن يكتسب أ على األساسي التعليم مرحلة من األولى الحلقة معلمي

 تقنيات مهارة استخدام وفيلتدريس لالمناسبة  طرائقال تطبيق مهارةوفي  للتدريس، التخطيط مهارة 
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 مساهمة نحو المعلمينرأي  على والتعرف لتالميذل قييمالت مهارةو  الصف إدارة هارةمفي و  التعليم،

 الخبرة والتربوي، العلمي المؤهل الجنس،)  متغيرات وأثرلهم   المهني موالن في التربويين الموجهين

 من للمعلمين المهني لنموا في التربويين الموجهين من مساهمة تزيد مقترحات وتقديم ،(التعليم في

 من   (9 %) بنسبة معلمة،  (138) وًا معلم ( 173 ) من الدراسة تكونت عينةوقد  ،رهمنظ وجهة

 واستخدم ،بنداً  ( 60) من تكونت استبانة عليهم طبقت القنيطرة، محافظة في األصلي المجتمع

سة إلى مجموعة من النتائج الدرا قد توصلتو  البحث، أسئلة عن لإلجابة التحليلي الوصفي المنهج

ال  أنهو  متوسطة،كان بدرجة  للمعلمين المهني النمو في التربوي  الموجه مساهمة درجةأهمها، أن 

 المعلمين إجابات متوسطات في المحدد مستوى الداللة عند إحصائية داللة ذات فروق وجد ت

 لمتغير تعزى  للمعلمين نيالمه النمو في التربويين المشرفين بمدى مساهمة المتعلقة والمعلمات

 والمعلمات المعلمين إجاباتفي  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجودبو  الجنس،

عند  إحصائية داللة ذات فروق  ووجود االبتدائي، التعليم أهلية يحملون  الذين لصالح المعلمين

 بمدى مساهمة متعلقة تبانةاالس مجاالت جميع عن والمعلمات المعلمين إجابات في الداللة مستوى 

 والمعلمات لصالح المعلمين الخبرة لمتغير تعزى  للمعلمين المهني النمو في التربويين الموجهين

 عدم تبين الخبرة لمتغير اختبار شيفيه وباستخدام فأكثر، سنوات عشر التعليم في خبرة لديهم الذين

من  مجموعة المعلمون  قدمو  ريس،التخطيط للتد مهارة لمجال إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 نظرهم، وجهة من للمعلمين المهني النمو في التربويين شرفينالم مساهمة تزيد أن يمكن قتراحاتاال

 والعالقات المعلمين، عمل تقييم ومجال التدريس، وطرائق  لتعليملحديثة لا تقنياتالب تتعلق

 .همديل المهني النمو في المعلمين مساعدة على وقدرته عمله في التربوي  شرفالم وكفاءة اإلنسانية،

 التعرفإلى    ,Kapusuzoglu & Balaban) 2010) وباالبان  و كابوسوزغل راسةدوهدفت  -13

وجهة نظر  خالل وظائفهم، من على المعلمين تدريب في األساسية المرحلة مشرفي على أدوار
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ًا تربويًا فمشر   ( 35 )و اً معلم (297) من الدراسة مجتمع اشتملقد و  أنفسهم، المعلمين والمشرفين

  (26)  و معلما، ( 152)من  الدراسة عينة تكونتقد و  تركيا، في وديوز منطقتي بولو في يعملون 

 فقرة، ( 48 ) منت كونت استبانة  على وأجابوا البسيطة، العشوائية اختيارهم بالطريقة تمحيث  مشًرفا،

 رأى بينما المشرفين، من كافًيا تلقوا  دعًما أنهم تقدون يع ال المعلمين الدراسة أن نتائج وأظهرت

 .جدا وكبير كبير بشكل دوارهمبأ قاموا أنهم المشرفون 

رف إلى مدى فهم المعلمين التعإلى  االستطالةية (Gurnam,2010)دراسة جرنام وهدفت  -14

مقابالت أيضًا و  لإلشراف البنائي ومعرفتهم به حيث شملت أدوات الدراسة على استبيان والمديرين

مدرسة ابتدائية في واليتي وكيالنتان  29ومعلمين في  لى عينة الدراسة المكونة من مديرينطبقت ع

يملكون معرفة محدودة باإلشراف البنائي،  ماليزيا. وأوضحت النتائج أن المديرينوسيالنغور في 

د من الجوانب في في عد تصورات المعلمين وتصورات مديري المدارس وكان هناك اختالف بين

يدي والرقابة اإلدارية هي عملية اإلشراف البنائي، كما أشار بعض المعلمين إلى أن األسلوب التقل

من القضايا التي يجب على مديري  ك كثيراً لفي المدارس االبتدائية في ماليزيا، وأن هنا التي تسود

تساعد المعلمين في تحسين  مكن أنلق باإلشراف البنائي التي من الماالهتمام بها بما يتع المدارس

 التعليم.

اكتشاف وجهات نظر معلمي اللغة إلى  (Hismanoglu,2010)دراسة هيسمانجولو وهدفت  -15

راسة حالة اإلنجليزية نحو اإلشراف التربوي وعالقته في نموهم المهني في تركيا، وهي عبارة عن د

في شمال قبرص وكانوا من جنسيات من معلمي اللغة اإلنجليزية  50أجريت على عينة بلغت 

سنة ومن نتائج  (45 – 23)مختلفة )أمريكية وأسترالية وبريطانية وتركية( حيث تراوحت أعمارهم بين 

الدراسة يرى المعلمون أن المشرفين يركزون على نواحي القوة والضعف حيث يشجعون المعلمين 

 د حلول للمشاكل التي تواجههم.على التغلب على الضعف الذي عندهم كما يساعدون على إيجا
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إلى معرفة أثر    ,Glanz, Suman & Sullivan)2007) وسوليفان جالنز دراسةوهدفت  -16

 طريق االستخدام عن الباحثون  توصل ، الطالب أداء اإلشراف وعلى على التعليمي اإلشراف

 اإلشراف ة علىمهم نتائج له المركزي  التربوي  أن اإلصالح والمقابالت لالستبيانات المكثف

 المديرين أن أوضحت النتائج والمعلمين، المدارس من مديري  الدراسة مجتمع وتكون  التعليمي،

 والبناء؛ المستمر للقيام باإلشراف الوقت لديهم يكن تعليمية، ولم غير مهمات إعطاؤهم يتم الذين

 لعمل اتيةالمؤسس لهم السلطة وليس غير مدربين اشخاص إلى باإلشراف يعهد كان غالًبا

 الحاالت من العديد في أنه الجيد، وأوضح المعلمون  التدريس ضمان أجل من الالزمة اإلصالحات

 أعطى والذي المدارس في المركزية النظام عالي أن الباحثون  واستنتج تقييمًيا، اإلشراف كان

 التطوير أمثلة من العديد اكتشاف إلى  المشرفين، وتم مسؤوليات أضاف قد اإللزامية المناهج

 .والمهني اإلشرافي

 أثر اإلصالح على التعرفإلى   ,Eady& Zepeda)  2007)وزبيدة  ايدي دراسةوهدفت  -17

 ثالثة، تصورات عن طريق بحثال تم حيث العاملين، وتطوير واإلشراف التقييم على اإللزامي

 استخدم وقد2000 م لعا التربوي  اإلصالح قانون  يطبقون  كانوا بينما ريفية متوسطة مدارس مديري 

 مقابالت ثالثوتم اجراء الحالة،  وعبر الحالة داخل مني كل تحليل باستخدام الحالة دراسة منهج

 كفاءة تقييم يتم انه وأظهرت البيانات مقابالت، تسع بمجموع الثالثة المشاركين منفرد  كل مع

 فصلية، زيارات طريق عن فيتم اإلشرا أنه كما القياسية، االختبارات نتائج بوساطة فقط المعلم

. المعلمين تقييم فعالية من يحد المحدود أن التمويل كما العاملين، تطوير على الريفية البيئة وتؤثر

 ) في محلية مدارس من االبتدائيين للمشرفين الوظيفي على الوصف بناء الدراسة عينة اختيار وتم

 مسح إجراء تم ثم االبتدائيين، مشرفينال بدور لمناقشتهم مشرفين 6مقابلة  وتمت مناطق، ( 10

 العديد وتعديل للمهام، عبارات ثالث إضافة وتم مشرًفا، ( 22 ) و ابتدائًيا، معلًما  ( 39)له  خضع
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القيادة،  االختبار، : هي مجاالت (6 ) في تقع المهام بأن وظهر المراجعة، هذه إلى استناًدا  منها

 في أداتي إشرافية مهمة ( 27 ) تنظيم تم كما اإلدارية، ن الشؤو  المهنية، الصف، إدارة المنهاج،

 لتقدير مقياس خماسي استخدام المعلمين من وطلب للمعلمين، وأخرى  للمشرفين، واحدة إشراف،

 توزيع إمكانية وأظهرت النتائج بوظيفته، القيام على المعلم لمساعدة المشرف لدى مهمة كل قيمة

 .اإلدارية الشؤون  المهنية، إدارة الصف، ، المنهاج  ار، القيادة،االختب: هي مجاالت ستة في المهام

 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

لمقترحة كدراسات سابقة للدراسة، فإنه من خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية ا       

 التعقيب على هذه الدراسات كاآلتي:يمكن استخالص 

آلخر التحدث عن دراسات التعرف على الكفايات، وبعضها اهدفت بعض ال من حيث األهداف: –1

اإلشراف التربوي، أما الدراسة الحالية فتبحث في درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس 

 ، وهذا ما لم تتطرق إليه أي من الدراسات السابقةوعالقتها باألدوار اإلشرافيةالحكومية الثانوية 

العينات المستخدمة في الدراسات السابقة من حيث الفئة المستهدفة  تنوعت من حيث العينة: –2

وطبيعتها وحجمها، وقد تضمن العينات في الدراسات السابقة فئات مثل الطلبة المعلمين في السنة 

الرابعة، والمشرفين ومديري المدارس، ومعلمين ومشرفين، ولم تتناول أي من الدراسات السابقة 

 هذه الدراسة.العينة التي اختيرت ل

: تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث تبني المقاييس من حيث األداة –3

كأدوات للدراسة، واختلفت من حيث بعض متغيرات الدراسة، واألسلوب الذي سيتبع الستخالص 

 النتائج.
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ر النظري للدراسة استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطا من حيث النتائج: -4

 الحالية، وتحديد صياغة المشكلة وتحديد أهدافها وأهميتها.

ومن هنا يرى الباحث أن الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ال تتصل          

درجة توافر بموضوعها اتصااًل مباشرًا، مما دفع إلى ضرورة إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على 

، إذ لم تجمع وعالقتها باألدوار اإلشرافيةاألدائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية الكفايات 

الدراسات السابقة بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة، وبذلك سوف يتمتع موضوع هذه الدراسة 

 بالجدة واألصالة، حيث لم تتم دراسته من قبل في المجتمع الفلسطيني.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

 نتعرف من خالل هذا الفصل على كل من منهج ومجتمع وعينة الدراسة وكيفية بناء أدوات

الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، كما ويتضمن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي 

 ا.في استخالص نتائج الدراسة وتحليله حثاستخدمها الب

 منهجية الدراسة 1.3

المنهج الذي يهتم بجمع وتلخيص  المنهج الوصفي االرتباطي وهو ستخدم الباحثا

وتصنيف المعلومات والحقائق المدروسة المرتبطة بسلوك عينة من الناس أو وضعيتهم، أو عدد 

من األشـياء، أو سلسلة من األحداث، أو منظومة فكرية، أو أي نوع آخر من الظواهر أو 

لقضايا، أو المشكالت التي يرغب الباحث فـي دراستها، لغرض تحليلها وتفسيرها وتقييم طبيعتها ا

 .(2013)حريزي وغربي،  للتنبؤ بها وضبطها أو التحكم فيها

مته ألغراض الدراسة وتحقيق أهدافها، وذلك لمعرفة ءقد استخدم هذا المنهج نظرًا لمالو         

من عالقتها باألدوار اإلشرافية ة لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية و درجة توافر الكفايات األدائي

 .وجهة نظرهم في محافظة الخليل

 مجتمع الدراسة  2.3

المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل،  ومعلماتمن معلمي تكون مجتمع الدراسة 

معلمًا حسب إحصائيات ( 2498) وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والبالغ عددهم حسب إحصائيات
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( 1.3الجدول )(. 2021 ،اإلدارة العامة للتخطيط التربوي قاعدة البيانات في )وزارة التربية والتعليم 

 يوضح عدد المعلمين موزعين حسب المديرية والجنس

 المديرية والجنس متغير حسب الدراسة مجتمع توزيع(: 1.3) جدول

 المجموع أنثى ذكر المديرية
 453 260 193 لخليلشمال ا

 522 299 223 يطا

 705 386 319 الخليل

 818 449 369 جنوب الخليل

 2498 1394 1104 المجموع
 (2021)قاعدة البيانات في اإلدارة العامة للتخطيط التربوي،  المصدر:

 عينة الدراسة  3.3

، نوية في محافظة الخليـلمن معلمي المدارس الحكومية الثا( 334تكونت عينة الدراسة من )          

 وفقـــا (،1.3) رقـــم الشـــكل فـــي والموضـــحة ماســـون  روبـــرت معادلـــة باســـتخدام حســـاب حجـــم العينـــة وتـــم

 فــــي EXCEL)) برنــــامج واســــتخدم االحتماليــــة، العينــــة اختيــــار فــــي اإلحصــــائية والخطــــوات لألســــاليب

  (Robert, 1989) .الدراسة عينة أفراد عدد احتساب

 ة روبرت ماسون لتحديد عدد أفراد العينةمعادل( 1.3) الشكل رقم

 2498= في الخلية المقابلة Nادخل حجم المجتمع  

 n =334حجم العينة 

 معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة 
  
  
  
  
  

N  حجم المجتمع 
  

  

S   0.05على معدل الخطأ  1.96أي قسمة  0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 

P  0.50نسبة توافر الخاصية وهي 
 

  

Q  0.50النسبة المتبقية للخاصية وهي     
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 وذلك ،من معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل( 334) العينة أفراد عدد بلغ        

انة على وقد تم توزيع االستب الدراسة، مجتمع حجم من %(13) بنسبة أي ماسون  روبرت معادلة حسب

تي المديرية والجنس واستخدمت الطريقة العشوائية في عملية توزيع باستخدام طبقطبقيًا أفراد العينة 

 :توزيع عينة الدراسة حسب طبقتي المديرية والجنس (2.3) يوضح الجدول. االستبانة

 عينة الدراسة حسب كل من المديرية والجنس توزيع(: 2.3) جدول

 المديرية
 المعلمين

 المجموع أنثى ذكر
 61 35 26 شمال الخليل

 70 40 30 يطا

 94 51 43 الخليل

 109 60 49 جنوب الخليل

 334 186 148 المجموع

 

 استرداد تم بأنه علماً المعلومات الشخصية  متغيرات حسب الدراسة لعينة وصف يلي وفيما         

 .اإلحصائي للتحليل صالحة وجميعها استبانة( 334)

 :المعلومات الشخصيةتغيرات م: أوالً 

 البيانات الشخصية والعامةمتغيرات  توزيع عينة الدراسة حسب (:3.3) جدول

 النسبة المئوية % التكرار المستوى  المتغيرات 

 الجنس
 %44 148 ذكر

 %56 186 أنثى

 الخبرة في التعليم
 

 %15 49 سنوات 5أقل من 

 %26 88 سنوات 10 -5من 

 %59 197  تسنوا 10من  أكثر 

 المؤهل العلمي
 %60 202 بكالوريوس فاقل

 %28 92 بكالوريوس+دبلوم عالي
 %12 40 ماجستير فأعلى
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معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة  من %(56) ( أن3.3) يتبين من خالل الجدول     

 ،سنوات (10)أكثر من  يمفي التعل سنوات خبرةلديهم عدد %( 59) ،االناثمن عينة الدراسة  الخليل

  يحملون درجة البكالوريوس فاقل.منهم %( 60)

 

 أدوات الدراسة 4.3

 ألداة )االستبانة(لاالختبار المسبي 

خضعت أداة الدراسة لعدة خطوات أثناء تطويرها ولمجموعة من االختبارات قبل اعتمادها      

 للدراسة منها:

 الدراسة االستطالةية )االستكشافية( 1.4.3

بصورتها األولية تم تطبيقها على عينة استطالعية  (االستبانةاألداة )بعد االنتهاء من صياغة      

على المشتركين  وزعت، معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل( من 15مكونة من )

در من من مجتمع الدراسة وخارج العينة، وذلك من أجل تطوير االستبانة وجعلها تحقق أكبر ق

الدقة، وبهدف التعرف على مدى فهم المبحوثين لفقرات االستبانة، والكشف عن أي مشاكل تظهر 

خالل إجراء الدراسة، وفحص إمكانية تطبيقها، والحصول على معلومات متعلقة بصدق األداة 

عينة وثباتها، ومن خالل العينة االستطالعية تم احتساب معامل االرتباط، واتضح من خالل نتائج ال

(، وقورنت بالمعيار 40.)االستطالعية أن معامل االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية جاء أكبر من 

(، وبذلك Garcia & Gonzalez, 2006المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس )

وعلى صدق  تكون جميع الفقرات مقبولة إحصائيا، مما يؤكد انسجام فقرات االستبانة مع مجاالتها

البناء. أما بالنسبة لثبات األداة لدى العينة االستطالعية فقد اتضح من خالل قيمة معامل كرونباخ 

، وهذا يؤكد ثبات أداة الدراسة، أي إمكانية (70.) نه أكبر منأألفا للدرجة الكلية وللمجاالت على 

 الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة أخرى.
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 الكفايات األدائية مقياس 2.4.3

ه كل ، وعلى المقياس الذي أعدالكفايات األدائيةبعد االطالع على األدب التربوي لمقياس 

المقياس  (، طور2010(، و )خزعلي ومومني، 2018و )آل محفوظ والشمتلي،  (،2019ملحم، )من 

اإليجابي، وقد  اس باالتجاهبما يتالءم مع البيئة الفلسطينية، وصيغت جميع الفقرات لهذا المقي

 ،توافر الكفايات األدائية بين أفراد عينة الدراسة درجةالخماسي لقياس  ليكرتاستخدم مقياس 

 محايدنقاط،  (4) أوافقنقاط،  (5) أوافق بشدةهذا المقياس على النحو التالي: ) فقرات وصححت

 (36)د بلغ عدد فقرات هذا المقياس وق .نقطة واحدة( ال أوافق بشدةنقطة،  (2) ال أوافقنقاط،  (3)

 وزعت على المجاالت التالية: فقرة

 فقرات. (12)التخطيط في الكفايات األدائية وشملت  -

  فقرات (12)التنفيذ في الكفايات األدائية وشملت  -

  فقرات (12)التقويم في الكفايات األدائية وشملت  -

 الكفايات األدائيةمقياس  صدق - أوالً 

 بطريقتين، هما: الكفايات األدائيةالصدق لمقياس  فحص     

من  (12)عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  صدق المحكمين:  -1

(، وذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة ومدى وضوحهما وقدرتهما على بالمختصين ملحق )

من ناحية سالمة صياغتها  قياس أهداف الدراسة. هذا باإلضافة إلى معرفة صحة الفقرات

متها للغرض الذي وضعت من أجله، وقد عدلت بعض الفقرات وحذفت أخرى وأضيفت ءومال

 ( مما جاء في فقرات األداة.%85فقرات لم تكن موجودة، واتفق المحكمون على )

 

 

 



 

79 
 

 الصدق بطريقة البناء الداخلي:  -2

بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط للتحقق من صدق بناء المقاييس، استخدم معامل ارتباط      

الذي تنتمي إليه، وقورنت بالمعيار المعتمد لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا  بالمجالالفقرات 

(، وتعتبر قيمة معامل االرتباط ضعيفة إذا كانت أقل من Garcia & Gonzalez, 2006وجونزالس )

(، وتعتبر قوية إذا زادت 0.70قل من أو يساوي أ -0.30(، وتعتبر متوسطة إذا تراوحت بين )0.30)

لمقياس الكفايات معامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية  يبين (4.3الجدول ) (.0.70عن )

 األدائية.

 لمقياس الكفايات األدائيةمعامالت االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلية (: 4.3) جدول

 امل االرتباطمع رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .70** 19 .76** 

2 .66** 20 .75** 

3 .67** 21 .77** 

4 .66** 22 .72** 

5 .74** 23 .76** 

6 .80** 24 .80** 

7 .83** 25 .71** 

8 .77** 26 .77** 

9 .75** 27 .77** 

10 .81** 28 .79** 

11 .72** 29 .81** 

12 .67** 30 .83** 

13 .70** 31 .80** 

14 .72** 32 .84** 

15 .66** 33 .77** 

16 .69** 34 .72** 

17 .65** 35 .76** 

18 .70** 36 .80** 

     01.)** دال إحصائيًا عند مستوى )

       
تراوح ما  الكفايات األدائية ( أن معامل االرتباط للفقرات التابعة لمقياس3.4) يتضح من الجدول     

معامل ارتباط ب (للقيام بأنشطة تخدم موضوع الدرس طلبةتوجيه ال عأستطي) (17) ( للفقرة65.بين )
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، بمعامل ارتباط قوي  (القدرة على تحليل نتائج االختبارات بكفاءةلدي )( 32) ( للفقرة84.و) ،متوسط

 (.01.) هذا المقياس دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة االرتباط لجميع فقرات تيتضح أن معامالو 

 الكفايات األدائية قياسم ثباتثانيًا: 

 يقصد بثبات األداة إمكانية الحصول على نفس النتائج في حال تم استخدام نفس األداة مرة ثانية     

للمجاالت  وللتحقق من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا وذلك حسب الدرجة

 (5.3) الكلية لجميع الفقرات كما يوضحه الجدول والدرجة

 معامل ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والدرجة الكلية لفقرات األداة (5.3)جدول رقم 

 الداللة (αمعامل كرونباخ ألفا ) البنود  عدد المجال
 **00. 89. 12 التخطيط

 **00. 88. 12 التنفيذ

 **00. 92. 12 التقويم

 **00. 96. 36-1 الدرجة الكلية

     01.)** دال إحصائيًا عند مستوى )

بلغ  الكفايات األدائيةأن معامل كرونباخ ألفا الكلي لفقرات مقياس  (5.3)يتضح من الجدول      

(، وهو ما يؤكد وضوح الفقرات والفهم لمضمون 01.دالة إحصائيًا عند مستوى ) وهذه القيمة (96.)

 الفقرات. 

 

 اإلشرافية األدوار مقياس 3.4.3

دراسات  التربوي في اإلشراف دوارأبوالدراسات السابقة المتعلقة بوي بعد االطالع على األدب التر     

اإلشراف  دوارأ(، طور وقنن مقياس 2007صيام، (، )2012فرحان، (، )2019شريعة، ) كل من

هذا المقياس  ، وصيغت جميع فقراتبما يتالءم مع أهداف الدراسة والبيئة الفلسطينية التربوي 

اإلشراف  دوارأ مقياس فقرات مستوى الخماسي لقياس  ليكرتم مقياس اإليجابي. وقد استخد باالتجاه

نقاط،  (4) موافقنقاط،  (5) موافق بشدةهذا المقياس على النحو التالي: ) فقرات وصححت التربوي،
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نقطة واحدة(، وقد بلغ عدد فقرات هذا  غير موافق بشدةنقطة،  (2) غير موافقنقاط،  (3) محايد

 ت على المجاالت التالية:وزع فقرة( 36المقياس )

 ( فقرات.12وشملت ) اإلشراف التربوي  دوارأالتخطيط في  -

  ( فقرات12وشملت ) اإلشراف التربوي  دوارأالتنفيذ في  -

  ( فقرات12وشملت ) اإلشراف التربوي  دوارأالتقويم في  -

 األدوار اإلشرافية مقياس صدقأواًل: 

 لتربوي بطريقتين:اإلشراف ا دوارفحص الصدق لمقياس أ      

من  (12)عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  صدق المحكمين:-1

(. وذلك لمعرفة آرائهم حول فقرات األداة، ومدى وضوحها، وقدرتها على بالمتخصصين، ملحق )

قياس أهداف الدراسة. هذا باإلضافة إلى معرفة صحة الفقرات من ناحية سالمة صياغتها، 

وأضيفت  متها للغرض الذي وضعت من أجله، وقد عدلت بعض الفقرات، وحذفت أخرى،ءالوم

 مما جاء في فقرات األداة. (85.فقرات لم تكن موجودة، واتفق المحكمون على )

للتحقق من صدق بناء المقاييس، استخدم معامل ارتباط : الصدق بطريقة االتساق الداخلي-2

تباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي إليه، وقورنت بالمعيار المعتمد بيرسون الستخراج قيم معامالت ار 

(، وتعتبر قيمة Garcia & Gonzalez, 2006لقبول الفقرة حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس )

أقل من  -0.30)(، وتعتبر متوسطة إذا تراوحت بين 0.30معامل االرتباط ضعيفة إذا كانت أقل من )

معامالت االرتباط لكل فقرة  يبين (6.3الجدول ) (.0.70وية إذا زادت عن )، وتعتبر ق(0.70أو يساوي 

 .أساليب اإلشراف التربوي  والدرجة الكلية لمقياس
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اإلشراف  دوارأ مقياسمجاالت والدرجة الكلية ل الفقرات بين(: معامالت االرتباط 6.3جدول )
 التربوي 

 باطمعامل االرت رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
 1 .83** 19 .92** 

2 .88** 20 .89** 

3 .85** 21 .91** 

4 .88** 22 .90** 

5 .89** 23 .85** 

6 .93** 24 .87** 

7 .91** 25 .87** 

8 .88** 26 .92** 

9 .85** 27 .92** 

10 .76** 28 .91** 

11 .86** 29 .94** 

12 .80** 30 .91** 

13 .86** 31 .91** 

14 .90** 32 .93** 

15 .89** 33 .88** 

16 .88** 34 .85** 

17 .86** 35 .75** 

18 .92** 36 .86** 

     01.)** دال إحصائيًا عند مستوى )

 اإلشراف التربوي  دواراط للفقرات التابعة لمقياس أ( أن معامل االرتب3.6يتضح من الجدول )     

 ( للفقرة94.و) ،(الراجعة الواضحة بشكل مستمريزودني بالتغذية ) (35) ( للفقرة75.)تراوح ما بين 

يتضح أن معامل و ، (يساعدني المشرف على بناء االختبارات وفق جدول المواصفات)( 29)

 (.01.) إحصائيًا عند مستوى الداللةدالة  ها، وأنةقويالمقياس االرتباط لجميع فقرات هذا 

 اإلشراف التربوي  دوارأ ثبات مقياسثانيًا: 

والدرجة الكلية  اإلشراف التربوي  دوارأمقياس  ب معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالتتم حسا     

 (7.3) كما يوضحه الجدول لجميع الفقرات
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 إدارة التميزلمقياس معامل ثبات كرونباخ ألفا حسب المجاالت والدرجة الكلية  (7.3)جدول رقم 

 لداللةا (αمعامل كرونباخ ألفا ) أرقام البنود  المجال الرقم 
 **00. 95. 12 التخطيط 1

 **00. 95. 12 التنفيذ 2

 **00. 96. 12 التقويم 3

 **00. 98. 36 الدرجة الكلية

     01.)** دال إحصائيًا عند مستوى )        

 (98.)بلغ  إدارة التميزأن معامل كرونباخ ألفا الكلي لفقرات مقياس  (7.3)يتضح من الجدول      

وجميع قيم  التقويم لمجال (96.و) ي التخطيط والتنفيذلمجال 95.))لثبات ما بين وتراوح معامل ا

(، وهو ما يؤكد وضوح الفقرات والفهم لمضمون 01.معامل الثبات دالة إحصائيًا عند مستوى )

 الفقرات. 

 متغيرات الدراسة 5.3

  :المستقلة )المعالجة( المتغيرات -أوالً 

 (ذكر، أنثى) الجنس: وله مستويان. 

  :بكالوريوس+ دبلوم عالي، ماجستير  ،فأقل )بكالوريوسوله ثالثة مستويات المؤهل العلمي

 (. فأعلى

 من  سنوات، أكثر 10 -5سنوات، من  5: وله ثالثة مستويات )أقل من في التعليم الخبرة

 (سنوات 10

 جنوب الخليل، يطا( الخليل، شمال )الخليل، أربعة مستويات: وله المديرية. 

 (: النتاج) التابعة المتغيرات -ثانياً 

  درجة توافر الكفايات األدائية لدى المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة

 .الخليل



 

84 
 

 اإلشراف التربوي من وجهة نظر المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  أدوار

 .الخليل

 إجراءات تنفيذ الدراسة 6.3

 :فق الخطوات اآلتيةُنفذت الدراسة و       

جمعت البيانات الثانوية من خالل مراجعة الدراسات السابقة والنشرات التي تتعلق بموضوع . 1

 الدراسة.

وذلك بعرضها على مجموعة من  الدراسة، والتأكد من صدقها، أداة بعد االنتهاء من مراجعة . 2

ل وحذف مجموعة من المتخصصين، قام المحكمون بإضافة وتعدي (12)المحكمين عددهم 

 الدراسة. أداة  من فقرات

 الدراسة بالصورة النهائية بعد تعديلها بناًء على مالحظات المحكمين. اة أُعدت أد .3

الدراسة على العينة، وبسبب األوضاع الصحية  أداة أخذت موافقة وزارة التربية والتعليم لتوزيع  .4

 أداة ستبانة الكترونية تمثل فقرات ، صممت انظرًا لجائحة كورونا()فلسطين التي تمر بها 

من معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة  عينة الدراسةالدراسة، ووزع الرابط على 

 الخليل.

 لكترونيًا وتبين أنها جميعهاإبعد تدقيقها  استبانة الكترونيًا واعتمدت جميعاً  (334) استردت. 5

 .قابلة للتحليل

(، حتى كان SPSS)إلى ملف ( Excel sheetرونيًا بحيث حول من )عولج الملف المستلم إلكت. 6

 جاهزًا للتحليل واإلجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها.

حللت البيانات لإلجابة ( SPSS25باالعتماد على البيانات التي جمعت وباستخدام برنامج ). 7

 .عن أسئلة الدراسة وفرضياتها
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 .إلى التوصياتنوقشت النتائج وفسرت وصواًل . 8

 المعالجات اإلحصائية  7.3

 الذي من خالله استخدمت مجموعة من التحليالت( SPSS25استخدم البرنامج اإلحصائي )     

 :اإلحصائية اآلتية

الديمغرافية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات  التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات .1

 المعيارية لكل فقرة من فقرات األداة.

( الختبار الفروق المعنوية بين Independent Sample t-test( )ستخدم اختبار )تا .2

 المتوسطات الحسابية، وذلك حسب المتغير المستقل ذي المستويين مثل الجنس. 

الختبار الفروق المعنوية بين ( One Way Anova)استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  .3

 عدد مثال ذلك المستويات فأكثر، ثالث مستقل ذيالمتوسطات الحسابية حسب المتغير ال

 . الخبرة التعليمية

إحصائي اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمعرفة داللة الفروق  دال فرق  أقل استخدم اختبار .4

 للمتغيرات المستقلة التي تزيد مستويات متغيراتها عن متغيرين.

درجة عرفة داللة العالقة بين لم Person Correlation)بيرسون )استخدم معامل ارتباط  .5

اإلشراف التربوي من  لمدارس الحكومية الثانوية وأدوارتوافر الكفايات األدائية لمعلمي ا

 وجهة نظرهم في محافظة الخليل.

 



 

 

 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.4

 نتائج السؤال األول 1.1.4

 ثانينتائج السؤال ال 2.1.4

 الثالثالسؤال النتائج المتعلقة ب 3.2.4

 نتائج الفرضية األولي 1.3.2.4

 نتائج الفرضية الثانية 2.3.2.4

 نتائج الفرضية الثالثة 3.3.2.4

 الفرضية الرابعة نتائج 4,3.2.4

 الرابعالسؤال النتائج المتعلقة ب 4.2.4

 الخامسة نتائج الفرضية 5.4.2.4

 دسةنتائج الفرضية السا 6.4.2.4

 نتائج الفرضية السابعة 7.4.2.4

 نتائج الفرضية الثامنة 8.4.2.4

 الخامسالسؤال النتائج المتعلقة ب 5.2.4

 نتائج الفرضية التاسعة 9.5.2.4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

للبيانات اإلحصائية الكمية التي أدخلت باستخدام برنامج الرزم  يتناول هذا الفصل عرضاً        

درجة  الدراسة المتمثلة بتحليل اة ، وجمعت عبر أد(SPSS25)ئية للدراسات االجتماعية اإلحصا

من  وعالقتها باألدوار اإلشرافيةتوافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية الثانوية 

: تبعًا للمتغيرات الديمغرافيةو ، وحسب مجاالت الدراسة،وجهة نظرهم في محافظة الخليل

 (.المديريةالمؤهل العلمي،  خبرة في التعليم،الالجنس، )

عن أسئلة الدراسة وفحص الفرضيات التي انبثقت عنها، وذلك الستخالص  أجاب البحث 

 نتائج الدراسة.

 

 الدراسة النتائج المتعلقة بأسئلة 1.4

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من  درجة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارسما 

     ؟وجهة نظرهم

اسُتخدمت المتوسطات الحسابية لكل فقرة، وعلى الدرجة الكلية عند  لإلجابة عن السؤال األول،     

ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية الموزونة اآلتية المعتمدة إحصائيًا   العينة.

 على الفقرات كاآلتي:والخاصة باالستجابة 

 .مستوى منخفض( فأدنى 2.33) -

 .متوسط مستوى ( 3.67 من أقل -2.34 من) -

 .مرتفع مستوى ( فأعلى 3.67) -
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درجة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية وُحسبت الفترات الخاصة      

تم استخراج طول  ،(3)الفترات  على عدد (4=1-5) عن طريق قسمة المدى=في محافظة الخليل 

 ،(1)الى الحد األدنى  (1.33)بإضافة ( فأدنى 2.33) ، لذلك نجد أن الفئة األولى(1.33)الفئة 

 ويمكن استخراج باقي الفئات بنفس الطريقة.

درجة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة ولبيان      

، التالي الذي يوضح ذلك لكل من (1.4من إدراج الجدول ) كان ال بد ،ة نظرهمالخليل من وجه

 والدرجة الكلية. المجاالت

توافر الكفايات األدائية  لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1.4جدول )
 معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهمل
الرقم في 

 بانةاالست
 المجال الترتيب

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التوافر

 مرتفع 40. 4.26 التخطيط 2 1

 مرتفع 39. 4.30 التنفيذ 1 2

 مرتفع 45. 4.24 التقويم 3 3

 مرتفع 37. 4.27 الدرجة الكلية
 

ت األدائية لدى درجة توافر الكفاياأن ( 1.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

، وذلك بداللة مرتفعاً  جاء معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم

 (1.4) . كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول(4.27)المتوسط الحسابي الذي بلغ 

الثانوية في محافظة درجة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية ترتيب مجاالت 

، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ المتوسط الحسابي له (التنفيذ) ، فقد حصل مجالالخليل

فقد حصل على أقل  ،(التقويم)مجال أما . مرتفعوبمستوى  ،(39.)، واالنحراف المعياري (4.30)

، (45.)معياري وانحراف  ،(4.24)إذ حصل على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )المجاالت 

  .مرتفعومستوى 
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درجة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في وفيما يلي نستعرض      

 حسب مجاالت الدراسة: محافظة الخليل

 :درجة توافر التخطي  للكفايات األدائيةأ( مجال 
ر التخطي  للكفايات درجة توافلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 2.4)جدول 

 معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلاألدائية ل
الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

 مرتفع 0.55 4.41 سنوية تتسم بالمرونة إعداد خطط أقوم ب 1

 مرتفع 0.61 4.24 الخطط السنويةأقوم بإعداد خطط يومية تتوافق مع  2

3 
اختيار وسائل تعليمية مناسبة لتحقيق أهداف يمكنني 
 الدرس

 مرتفع 0.62 4.31

4 
التخطــيط ألنشــطة تعليميــة تســاعد فــي بلــوغ أســتطيع 

 أهداف الدرس
 مرتفع 0.58 4.25

5 
االتجاهــــــــات  طلبـــــــةالتخطـــــــيط إلكســــــــاب الأســـــــتطيع 

 المرغوب فيها
 مرتفع 0.56 4.24

 مرتفع 0.63 4.2 صياغة األهداف التعليمية بطريقة إجرائيةيع أستط 6
 مرتفع 0.59 4.3 األنشطة الالزمة في الحصةعلى ع الوقت يوز أقوم بت 7

8 
العمل على تحديث خطـط التعلـيم فـي مجـال أستطيع 

 المهنة
4.17 0.58 

 مرتفع

9 
فــي تحقيــق  لميــة الحديثــةاالتجاهــات الع أقــوم بمواكبــة

 لدراسيةأهداف المادة ا
4.13 0.61 

 مرتفع

 مرتفع 0.64 4.11 ضع خطط لتحسين تعلم  الطلبةأستطيع و  10

 مرتفع 0.60 4.45 لدي القدرة على العمل بروح الفريق الواحد 11

12 
لــدي القــدرة علــى ترجمــة األفكــار النظريــة فــي الخطــة 

 إلى واقع عملي
4.26 0.60 

 مرتفع

 مرتفع 40. 4.26 الدرجة الكلية
 
 

لتوافر التخطيط للكفايات أن الدرجة الكلية ( 2.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

، مرتفعاً جاء من وجهة نظرهم  األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

دة في كما نالحظ من خالل البيانات الوار (.  4.26)وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 
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 ،(لدي القدرة على العمل بروح الفريق الواحد) التي تتحدث عن( 11) أن الفقرة( 2.4) الجدول

، واالنحراف (4.45) وبلغ المتوسط الحسابي لها على أعلى المتوسطات الحسابية، حصلت

، فهي (تعلم الطلبةضع خطط لتحسين أستطيع و )( 9) ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (60.)المعياري 

، (64.)وانحراف معياري  ،(4.11)إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )قل الفقرات أ

 .مرتفعومستوى 

 :درجة توافر التنفيذ للكفايات األدائية( مجال ب
ر التنفيذ للكفايات األدائية لدرجة توافالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 3.4)جدول 

 ية الثانوية في محافظة الخليلمعلمي المدارس الحكومل
الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

 مرتفع 57. 4.52 طلبةالتمهيد للدرس بمقدمة تثير اهتمام الأستطيع  1

 مرتفع 53. 4.56 للطلبة خبرات السابقةالربط موضوع الدرس بيمكنني  2

 مرتفع 64. 4.34 ي األنشطة التعليمية أثناء الدرسع فيالتنو أستطيع  3

4 
 طلبــةتشــجيع المشــاركة اإليجابيــة لللــدي القــدرة علــى 

 خالل الحصة الدراسية
 مرتفع 57. 4.36

5 
للقيــام بأنشــطة تخــدم موضــوع  طلبــةتوجيــه الأســتطيع 

 الدرس
 مرتفع 62. 4.28

 مرتفع 58. 4.37 إبراز عناصر الدرس المهمة قبل نهاية الدرسأقوم ب 6
 مرتفع 62. 4.2 للطلبة تشجيع التعلم الذاتيأقوم ب 7
 مرتفع 58. 4.22 لدى الطلبة استثارة التفكير العلميلدي القدرة على  8
 مرتفع 59. 4.27 في تنفيذ األنشطة طلبةإشراك الأستطيع  9

10 
اســــتخدام اســــتراتيجيات حديثــــة فــــي عــــرض أســــتطيع 

 الدرس
 مرتفع 61. 4.22

11 
حقيـق لقدرة على توظيف التقنيات الحديثة فـي تالدي 

 الدرس أهداف
 مرتفع 64. 4.16

12 
أثنــاء مراحــل القــدرة علــى تطبيــق نظريــات الــتعلم لـدي 
 التنفيذ

 مرتفع 63. 4.12

 مرتفع 39. 4.30 الدرجة الكلية
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فيذ للكفايات لتوافر التنأن الدرجة الكلية ( 3.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

، مرتفعاً جاء من وجهة نظرهم  األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في (.  4.30)وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

 رات السابقةخبالربط موضوع الدرس بيمكنني ) التي تتحدث عن( 2) أن الفقرة( 3.4) الجدول

، واالنحراف (4.56) وبلغ المتوسط الحسابي لها على أعلى المتوسطات الحسابية، حصلت ،(للطلبة

أثناء القدرة على تطبيق نظريات التعلم لدي )( 12) ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (53.)المعياري 

 ،(4.12)حسابي إذ حصلت على متوسط  ؛(متوسطًا حسابياً )، فهي أقل الفقرات (مراحل التنفيذ

 .مرتفع، ومستوى (63.)وانحراف معياري 

 :درجة توافر التقويم للكفايات األدائية( مجال ج
ر التقويم للكفايات األدائية لدرجة توافالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 4.4)جدول 

 معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلل
الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

 مرتفع 55. 4.30 تحديد أهداف التقويميمكنني  1

2 
اســتخدام أســاليب التقــويم المناســبة للتأكــد مــن يمكننــي 

 للمحتوى  طلبةفهم ال
 مرتفع 57. 4.29

3 
لدي القدرة على التعامل مـع مسـتويات الطلبـة حسـب 

 نتائج التقويم
 مرتفع 61. 4.19

 مرتفع 59. 4.15 استخدام وسائل متنوعة في التقويميمكنني  4

 مرتفع 57. 4.21 من خالل التقويم راجعةالتغذية أستطيع توفير ال 5

6 
وفــــــق جــــــدول االختبــــــارات  بنــــــاءالقــــــدرة علــــــى لــــــدي 

 المواصفات
 مرتفع 72. 4.14

 مرتفع 64. 4.27 أستطيع صياغة فقرات االختبارات بأنواعها 7
 مرتفع 69. 4.19 القدرة على تحليل نتائج االختبارات بكفاءةلدي  8

9 
 فــــةمختل ياتاســــتخدام أســــئلة التقــــويم بمســــتو يمكننــــي 

 الفروق الفردية  يتراع
 مرتفع 60. 4.23

 مرتفع 60. 4.35 قدرة على استخدام التقويم الختامي في الحصةاللدي  10

 مرتفع 61. 4.34 أراعي العدل في التقويم 11
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الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

 مرتفع 57. 4.27 أراعي الموضوعية في التقويم 12

 مرتفع 45. 4.24 الدرجة الكلية
 
 

لتوافر التقويم للكفايات أن الدرجة الكلية ( 4.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

، فعاً مرتجاء من وجهة نظرهم  األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في (.  4.24)وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

قدرة على استخدام التقويم الختامي في اللدي ) التي تتحدث عن( 10) أن الفقرة( 4.4) الجدول

، (4.35) وبلغ المتوسط الحسابي لها على أعلى المتوسطات الحسابية، حصلت ،(الحصة

وفق االختبارات  بناءالقدرة على لدي )( 6) ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (60.)راف المعياري واالنح

إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )، فهي أقل الفقرات (جدول المواصفات

 .مرتفع، ومستوى (72.)وانحراف معياري  ،(4.14)

     

 السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب 2.1.4       

في  هممن وجهة نظر  دوار اإلشرافية لمعلمي المدارس الحكومية الثانويةجة ممارسة األدر ما 

 ؟   محافظة الخليل

من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةدر ولبيان      

 المجاالتلك لكل من ، التالي الذي يوضح ذ(5.4من إدراج الجدول ) كان ال بد ،محافظة الخليل

 والدرجة الكلية.
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 ممارسة األدوار اإلشرافية لدرجة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5.4جدول )
 في محافظة الخليل من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل
الرقم في 
 االستبانة

 المجال الترتيب
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة
 التوافر

 متوسط 78. 3.62 التخطيط 2 1

 مرتفع 72. 3.72 التنفيذ 1 2

 متوسط 79. 3.63 التقويم 3 3

 متوس  71. 3.66 الدرجة الكلية
 

اإلشراف التربوي  درجة ممارسة أدوارأن ( 5.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

، وذلك بداللة متوسطاً  جاء ة في محافظة الخليلمن وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوي

 (5.4) . كما نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول(3.66)المتوسط الحسابي الذي بلغ 

اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية  درجة ممارسة أدوارترتيب مجاالت 

، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ (يذالتنف) ، فقد حصل مجالالثانوية في محافظة الخليل

 ،(التخطيط)مجال أما . مرتفعوبمستوى  ،(72.)، واالنحراف المعياري (3.72)المتوسط الحسابي له 

 ،(3.62)إذ حصل على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )فقد حصل على أقل المجاالت 

  .متوسط، ومستوى (78.)وانحراف معياري 

   

اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس  درجة ممارسة أدوارنستعرض  وفيما يلي     

 حسب مجاالت الدراسة: الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

 :اإلشراف التربوي  درجة ممارسة التخطي  ألدوارأ( مجال 
 لألدوارلدرجة ممارسة التخطي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6.4)جدول 

 في محافظة الخليل من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل اإلشرافية
الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

1 
ساعدني المشرف في إعداد خطة فصلية تـنظم تعلـم ي

 محتوى المادة الدراسية
 مرتفع 99. 3.67
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الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

2 
ي إعـداد خطـة يوميـة تتوافـق مـع ساعدني المشرف في

 الخطة السنوية
 متوسط 98. 3.49

3 
ــــــة صــــــياغة األهــــــداف ي ناقشــــــني المشــــــرف فــــــي كيفي

 السلوكية
 مرتفع 96. 3.75

4 
ســاعدني المشـــرف فـــي ترجمــة األفكـــار النظريـــة فـــي ي

 الخطة إلى واقع عملي
 متوسط 94. 3.59

5 
يســــاعدني المشــــرف فــــي وضــــع بــــرامج لعــــالج نقــــاط 

 لطلبةالضعف لدى ا
 متوسط 99. 3.65

 متوسط 95. 3.56 يساعدني المشرف في اتباع نهجًا علميًا في التفكير 6
 متوسط 99. 3.46 يشركني المشرف في تخطيط الورشات التربوية 7
 مرتفع 98. 3.70 يدربني على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد 8

9 
يطلعني المشرف على مستجدات االتجاهات التربوية 

 لحديثة في الدورات التدريبيةا
 مرتفع 93. 3.71

10 
ـــــد األنشـــــطة التربويـــــة  يســـــاعدني المشـــــرف فـــــي تحدي

 المناسبة لألهداف
 مرتفع 91. 3.69

11 
يســــاعدني المشــــرف فــــي تطــــوير الوســــائل التعليميــــة 

 التعلمية المالئمة لتحقيق األهداف
 متوسط 98. 3.57

12 
ية يســـاعدني المشــــرف فـــي ترتيــــب الحاجـــات األساســــ

 حسب األولوية
 متوسط 96. 3.62

 متوس  78. 3.62 الدرجة الكلية
 
 

التخطيط لممارسة أن الدرجة الكلية ( 6.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

 اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل ألدوار

كما نالحظ من خالل البيانات (.  3.62)ة المتوسط الحسابي الذي بلغ ، وذلك بداللمتوسطاً جاء 

ناقشني المشرف في كيفية صياغة ي) التي تتحدث عن( 3) أن الفقرة( 6.4) الواردة في الجدول

 وبلغ المتوسط الحسابي لها على أعلى المتوسطات الحسابية، حصلت ،(األهداف السلوكية

يشركني المشرف في )( 7) ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (96.)، واالنحراف المعياري (3.75)
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إذ حصلت على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )، فهي أقل الفقرات (تخطيط الورشات التربوية

 .متوسط، ومستوى (99.)وانحراف معياري  ،(3.46)

 :اإلشراف التربوي  درجة ممارسة التنفيذ ألدوار( مجال ب
لألدوار لدرجة ممارسة التنفيذ ابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحس(: 7.4)جدول 

 في محافظة الخليلمن وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانوية ل اإلشرافية
الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

1 
يرشـــــدني المشـــــرف إلـــــى ربـــــط موضـــــوع الـــــدرس 

 ات الطلبة السابقةالجديد بخبر 
 مرتفع 87. 3.88

2 
يشجعني المشرف على استخدام أسـاليب تـدريس 

 تنمي اإلبداع لدى المتعلمين
 مرتفع 82. 3.86

3 
ني المشــــرف إلــــى أســــاليب تــــدريس تراعــــي يرشــــد

 الفروق الفردية بين المتعلمين
 مرتفع 89. 3.8

4 
ـــتعلم  يحثنـــي المشـــرف علـــى اســـتخدام أســـاليب ال

 التعاوني
 مرتفع 83. 3.81

5 
يحفزنــــي المشــــرف علــــى تطبيــــق مهــــارات الــــتعلم 

 الذاتي لدى المتعلمين
 مرتفع 85. 3.69

6 
ـــــراء المـــــادة الدراســـــية ي ـــــى إث ـــــي المشـــــرف عل حثن

 وتطويرها
 مرتفع 88. 3.80

7 
نمـي لـدي القـدرة علــى اسـتخدام التغذيـة الراجعــة ي

 في تعديل طرائق التدريس
 مرتفع 90. 3.74

8 
قــــراءات تثــــري معرفتــــي فــــي يــــوجهني المشــــرف ل

 مجال التدريس
 متوسط 92. 3.56

9 
ــــة  ــــى ابتكــــار وســــائل تعليمي يحثنــــي المشــــرف عل

 مناسبة
 متوسط 92. 3.64

10 
يســاعدني المشــرف فــي تحليــل الموقــف التعليمــي 

 الذي جرى تنفيذه في الحصة
 مرتفع 87. 3.71

11 
يمدني المشرف بالنشـرات التربويـة التـي تفيـد فـي 

 ت الجديدة في المنهاجفهم التغيرا
 متوسط 91. 3.50

12 
يســـــــاعدني المشـــــــرف فـــــــي إتقـــــــان مهـــــــارة غلـــــــق 

 الموضوع في نهاية الحصة
 مرتفع 94. 3.70

 مرتفع 72. 3.72 الدرجة الكلية
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 أدوارتنفيذ لممارسة أن الدرجة الكلية ( 7.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

جاء  ة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلاإلشراف التربوي من وجه

كما نالحظ من خالل البيانات الواردة (.  3.72)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ مرتفعاً 

يرشدني المشرف إلى ربط موضوع الدرس ) التي تتحدث عن( 1) أن الفقرة( 7.4) في الجدول

وبلغ المتوسط الحسابي  على أعلى المتوسطات الحسابية، حصلت ،(الجديد بخبرات الطلبة السابقة

يمدني المشرف )( 11) ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (87.)، واالنحراف المعياري (3.88) لها

متوسطًا )، فهي أقل الفقرات (بالنشرات التربوية التي تفيد في فهم التغيرات الجديدة في المنهاج

 .متوسط، ومستوى (91.)وانحراف معياري  ،(3.50)سط حسابي إذ حصلت على متو  ؛(حسابياً 

 :اإلشراف التربوي  درجة ممارسة تقويم أدوار( مجال ب
األدوار  تقويملدرجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 8.4)جدول 

 في محافظة الخليل من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل اإلشرافية
الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

1 
يشــركني المشــرف فــي عمليــات التقــويم المختلفــة 

 لعناصر المنهاج
 متوسط 90. 3.54

2 
يزيــد المشــرف مــن قــدرتي علــى اســتخدام التقــويم 

 البنائي داخل الدرس
 مرتفع 90. 3.68

3 
يم الختــــــامي فــــــي يحثنــــــي علــــــى اســــــتخدام التقــــــو 

 الحصة
 مرتفع 95. 3.78

4 
يساعدني المشرف في الكشف عن مـواطن القـوة 

 والضعف في صياغة األهداف
 متوسط 96. 3.65

5 
يســـاعدني المشـــرف علـــى بنـــاء االختبـــارات وفـــق 

 جدول المواصفات
 متوسط 91. 3.51

6 
يؤكـــــــد المشـــــــرف علـــــــى ضـــــــرورة التعامـــــــل مـــــــع 

 مستويات الطلبة حسب نتائج التقويم
 مرتفع 92. 3.7

7 
ينمي لدي مهارة تحليل نتائج االختبارات بصـورة 

 فاعلة
 متوسط 92. 3.63

 متوسط 94. 3.54يســاعدني المشــرف فــي صــياغة األســئلة الســابرة  8
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الرقم في 
 الفقرات االستبانة

الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة   
 التوافر   

 أثناء التقويم

9 
ســــــاعدني المشــــــرف فــــــي تنويــــــع أدوات التقــــــويم ي

 لتحقيق أفضل النتائج
 متوسط 90. 3.63

 متوسط 91. 3.56 م الذاتينمي لدي أسلوب التقويي 10

11 
يزودنـــــــي بالتغذيـــــــة الراجعـــــــة الواضـــــــحة بشـــــــكل 

 مستمر
 متوسط 92. 3.6

12 
يساعدني المشرف فـي بنـاء خطـط عالجيـة بنـاًء 

 على نتائج التقويم
 متوسط 96. 3.62

 متوس  79. 3.63 الدرجة الكلية
 
 

 أدوارتقويم لممارسة الكلية  أن الدرجة( 8.4) نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول     

جاء  اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

كما نالحظ من خالل البيانات الواردة (.  3.63)، وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ متوسطاً 

تخدام التقويم الختامي في يحثني على اس) التي تتحدث عن( 3) أن الفقرة( 8.4) في الجدول

، (3.78) وبلغ المتوسط الحسابي لها على أعلى المتوسطات الحسابية، حصلت ،(الحصة

يساعدني المشرف على بناء )( 5) ، أما الفقرةمرتفع، وبمستوى (95.)واالنحراف المعياري 

على متوسط إذ حصلت  ؛(متوسطًا حسابياً )، فهي أقل الفقرات (االختبارات وفق جدول المواصفات

 .متوسط، ومستوى (91.)وانحراف معياري  ،(3.51)حسابي 

 الثالثالسؤال النتائج المتعلقة ب 3.2.4

دائية لمعلمي المدارس الحكومية الكفايات األ لدرجة توافرهل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 خبرة، والمؤهلالسنوات و  الجنس، متغيرات إلى الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى 

 ، والمديرية؟العلمي

 ولإلجابة عن السؤال الثالث، كان ال بد من فحص الفرضيات التالية:     
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 3.2.4.1

معلمي المدارس الحكومية توافر الكفايات األدائية لدى درجة متوسطات ( بين  05α. ≥اإلحصائية )

 تعزى إلى متغير الجنس.الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية درجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

ر )ت( ، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختباالثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم

وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  ،(Independent Sample t-test) لمجموعتين مستقلتين

(9.4.) 
توافر درجة لنتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق  (:9.4) الجدول

 الجنسمتغير ل تبعاً  معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلالكفايات األدائية ل

مستوى  (ت) قيمة أنثى ذكر المجال
المتوس   الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 28. 1.08- 40. 4.28 0.40 4.23 التخطيط

 75. 32. 42. 4.30 0.35 4.31 التنفيذ

 38. 88.- 42. 4.26 0.48 4.22 التقويم

 53. 63.- 38. 4.28 36. 4.25 الدرجة الكلية
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ال توجد فروق ذات  الفرضية الصفرية، بمعنى أنه نقبل( 9.4) ن خالل البيانات الواردة في الجدولم

توافر الكفايات درجة متوسطات ( بين  05α. ≥داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تعزى إلى من وجهة نظرهم  األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

-28.تراوح مستوى الداللة لها ما بين )، مجاالتجميع المتغير الجنس، حسب الدرجة الكلية وعلى 

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر ، وهذه القيم جميعاً ( 75.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالثانية: النتائج المتعلقة بالفرضية  3.2.4.2

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية درجة متوسطات ( بين  05α. ≥اإلحصائية )

 .الخبرة التعليميةتعزى إلى متغير الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية درجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 تحليل اختبار واستخدم ،، وكذلك االنحرافات المعياريةوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهمالثان

وجاءت النتائج كما هو  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي التباين

 (.11.4(، )10.4) موضح بالجدولين

معلمي المدارس األدائية ل توافر الكفاياتدرجة  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:10.4جدول )
 التعليميةتبعًا لمتغير الخبرة  الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

 سنوات 10من أكثر  سنوات 10 -5من  سنوات 5أقل من  المجال
 4.31 4.21 4.13 التخطيط

 4.36 4.25 4.16 التنفيذ

 4.29 4.21 4.11 التقويم

 4.32 4.22 4.13 الدرجة الكلية
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توافر درجة الفروق ل داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:11.4) جدول
تبعًا لمتغير الخبرة  معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلالكفايات األدائية ل

 التعليمية

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 مستوى  ف المربعات

 لة الدال 

 التخطيط

 75. 2 1.51 بين المجموعات
4.76 

 

.01 

 16. 331 52.38 داخل المجموعات 

  333 53.88 المجموع

 التنفيذ

 97. 2 1.94 بين المجموعات
6.61 

 

.00 

 15. 331 48.63 داخل المجموعات 

  333 50.57 المجموع

 التقويم

 71. 2 1.41 بين المجموعات
3.60 

 

.03 

 20. 331 64.84 خل المجموعاتدا 

  333 66.25 المجموع

 الدرجة الكلية
 80. 2 1.61 بين المجموعات

6.01 

 

.00 

 
 13. 331 44.28 داخل المجموعات

  333 45.89 المجموع

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

 

بمعنى أنه توجد  الصفرية، الفرضية نرفض( 12.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول 

توافر درجة متوسطات ( بين  05α. ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تعزى الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

قد تراوح مستوى الداللة المجاالت، فجميع ، حسب الدرجة الكلية وعلى الخبرة التعليميةإلى متغير 

   (.05.)من مستوى الداللة  أقل، وهذه القيم جميعها (03.-00.لها ما بين )

 وتحديد ،لمستوى الخبرة التعليمية تبعاً الدرجة الكلية والمجاالت الفروق حسب  مواطن إلى وللتعرف

، وكانت النتائج كما البعدية إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد وجهتها،

 (. 13.4) هي موضح في الجدول
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المجاالت البعدية حسب  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار (:12.4جدول )
معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة توافر الكفايات األدائية لدرجة لوالدرجة الكلية 

 تبعًا لمستوى الخبرة التعليمية الخليل

 الخبرة التعليمية لالمجا
 (I) 

 الخبرة التعليمية
(J) 

 الفرق بين المتوسطات الحسابية

 سنوات 10من  أكثر التخطيط
 *17487. سنوات 5أقل من 

 *10373. سنوات 10-5من 

 سنوات 10أكثر من  التنفيذ
 *20309. سنوات 5أقل من 

 *11125. سنوات 10-5من 

 *17921. سنوات 5أقل من  سنوات 10أكثر من  التقويم

 سنوات 10أكثر من  الدرجة الكلية
 *18572. سنوات 5أقل من 

 *09968. سنوات 10-5من 
 

توافر الكفايات األدائية لدى متوسطات درجة  بين الفروق مواطن  أن إلى (13.4)يشير الجدول 

الخبرة  متغيرل معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم تبعاً 

لح المعلمين الذين لديهم خبرة لصا المجاالت، كانتجميع ، حسب الدرجة الكلية وعلى التعليمية

 سنوات. 10تعليمية أكثر من 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الثالثة: النتائج المتعلقة بالفرضية  3.2.4.3

فايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية توافر الكدرجة متوسطات ( بين 05α.≥اإلحصائية )

 .المؤهل العلميتعزى إلى متغير الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية درجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 تحليل اختبار واستخدم ،ات المعيارية، وكذلك االنحرافالثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم

وجاءت النتائج كما هو  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي التباين

 (.14.4(، )13.4) موضح بالجدولين

معلمي المدارس توافر الكفايات األدائية لدرجة  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:13.4جدول )
 المؤهل العلميتبعًا لمتغير  ظة الخليلالحكومية الثانوية في محاف

  ماجستير فأعلى بكالوريوس+ دبلوم عالي بكالوريوس فأقل المجال
 4.32 4.31 4.22 التخطيط
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 4.44 4.33 4.26 التنفيذ

 4.33 4.31 4.20 التقويم

 4.36 4.32 4.23 الدرجة الكلية

 

توافر درجة الفروق ل داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:14.4) جدول
المؤهل تبعًا لمتغير  معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلالكفايات األدائية ل

 العلمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 مستوى  ف المربعات

 الداللة 

 التخطيط

 37. 2 74. بين المجموعات
2.31 

 

.10 

 16. 331 53.14 ل المجموعاتداخ 

  333 53.88 المجموع

 التنفيذ

 60. 2 1.20 بين المجموعات
4.02 

 

.02 

 15. 331 49.37 داخل المجموعات 

  333 50.57 المجموع

 التقويم

 52. 2 1.05 بين المجموعات
2.66 

 

.07 

 20. 331 65.20 داخل المجموعات 

  333 66.25 المجموع

 درجة الكليةال
 47. 2 94. بين المجموعات

3.44 

 

.03 

 
 14. 331 44.96 داخل المجموعات

  333 45.89 المجموع

 α ≤ .05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

 

بمعنى أنه توجد  الصفرية، الفرضية نرفض( 14.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول 

توافر درجة متوسطات ( بين  05α. ≥ة اإلحصائية )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

تعزى الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

، فقد تراوح مستوى الداللة لها ما بين ومجال التنفيذ، حسب الدرجة الكلية المؤهل العلميإلى متغير 

   (.05.)مستوى الداللة  من أقل، وهذه القيم (03.-02.)



 

103 
 

 وتحديد ،المؤهل العلميلمستوى  تبعاً الدرجة الكلية ومجال التنفيذ الفروق حسب  مواطن إلى وللتعرف

البعدية، وكانت النتائج كما  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد وجهتها،

 (. 15.4) هي موضح في الجدول

المجاالت البعدية حسب  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  قلأ اختبار (:15.4جدول )
معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة توافر الكفايات األدائية لدرجة لوالدرجة الكلية 

 المؤهل العلميتبعًا لمستوى  الخليل

 المؤهل العلمي المجال
 (I) 

 المؤهل العلمي

(J) 
 الفرق بين المتوسطات الحسابية

 *18053. بكالوريوس فاقل ماجستير فأعلى تنفيذال

 *13740. بكالوريوس فاقل ماجستير فأعلى الدرجة الكلية

 
توافر الكفايات األدائية لدى متوسطات درجة  بين الفروق مواطن  أن إلى (15.4)يشير الجدول 

المؤهل  متغيرل معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم تبعاً 

بين المعلمين الذين يحملون درجة بكالوريوس  ، كانتومجال التنفيذ، حسب الدرجة الكلية العلمي

 لح من يحملون درجة ماجستير فأعلى.لصافأقل وماجستير فأعلى و 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الرابعة: النتائج المتعلقة بالفرضية  3.2.4.4

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية درجة متوسطات ( بين α 05. ≥اإلحصائية )

 .المديريةتعزى إلى متغير الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية درجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 تحليل اختبار واستخدم ،، وكذلك االنحرافات المعياريةمن وجهة نظرهمالثانوية في محافظة الخليل 

وجاءت النتائج كما هو  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي التباين

 (.17.4(، )16.4) موضح بالجدولين
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دارس معلمي المتوافر الكفايات األدائية لدرجة  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:16.4جدول )
 المديريةتبعًا لمتغير  الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

 يطا جنوب الخليل الخليل شمال الخليل المجال
 4.23 4.29 4.26 4.26 التخطيط

 4.28 4.34 4.31 4.27 التنفيذ

 4.25 4.25 4.22 4.25 التقويم

 4.25 4.29 4.26 4.26 الدرجة الكلية

 

توافر درجة الفروق ل داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين ليلتح اختبار نتائج (:17.4) جدول
 المديريةتبعًا لمتغير  معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلالكفايات األدائية ل

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 مستوى  ف المربعات

 الداللة 

 التخطيط

 06. 3 17. بين المجموعات
.35 

 

.79 

 16. 330 53.71 داخل المجموعات 

  333 53.88 المجموع

 التنفيذ

 09. 3 28. بين المجموعات
.60 

 

.61 

 15. 330 50.30 داخل المجموعات 

  333 50.57 المجموع

 التقويم

 02. 3 05. بين المجموعات
.08 

 

.97 

 20. 330 66.20 داخل المجموعات 

  333 66.25 عالمجمو 

 الدرجة الكلية
 03. 3 10. بين المجموعات

.23 

 

.88 

 
 14. 330 45.80 داخل المجموعات

  333 45.89 المجموع

 α ≤ .05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

 

توجد ال بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 17.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول 

توافر درجة متوسطات ( بين 05α.≥ئية عند مستوى الداللة اإلحصائية )فروق ذات داللة إحصا

تعزى الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

، فقد تراوح مستوى الداللة لها ما بين وجميع المجاالت، حسب الدرجة الكلية المديريةإلى متغير 

   (.05.)من مستوى الداللة  أكبرهذه القيم يع جم، و (97.-61.)
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 الرابعالسؤال النتائج المتعلقة ب 4.2.4

لمعلمي المدارس الحكومية  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةدر هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ل

الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل 

 لعلمي، والمديرية؟ ا

 ولإلجابة عن السؤال الرابع، كان ال بد من فحص الفرضيات التالية:     

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الخامسة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.2.4.5

معلمي المدارس ل األدوار اإلشرافية ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥الداللة اإلحصائية )

 تعزى إلى متغير الجنس.في محافظة الخليل من وجهة نظرهم لحكومية الثانوية ا

اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي  دوارأ ممارسةدرجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

، وكذلك االنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار )ت( المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  ،(Independent Sample t-test) مستقلتينلمجموعتين 

(18.4.) 
درجة لنتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق  (:18.4) الجدول

في محافظة  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل ممارسة األدوار اإلشرافية
 الجنسمتغير تبعا لالخليل 

مستوى  (ت) قيمة أنثى ذكر المجال
المتوس   الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 09. 1.69- 72. 3.69 84. 3.54 التخطيط

 99. 01. 69. 3.72 75. 3.72 التنفيذ

 84. 20.- 77. 3.63 81. 3.61 التقويم

 49. 69.- 68. 3.68 75. 3.63 الدرجة الكلية
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ال توجد فروق ذات  الفرضية الصفرية، بمعنى أنه نقبل( 18.4) من خالل البيانات الواردة في الجدول

 دوارأ ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تعزى إلى حافظة الخليل اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في م

-09.تراوح مستوى الداللة لها ما بين )، مجاالتجميع المتغير الجنس، حسب الدرجة الكلية وعلى 

 .(05.)من مستوى الداللة  أكبر ، وهذه القيم جميعاً ( 99.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السادسة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.2.4.6

معلمي المدارس ل ألدوار اإلشرافيةا ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥إلحصائية )الداللة ا

 .الخبرة التعليميةتعزى إلى متغير  في محافظة الخليلمن وجهة نظرهم الحكومية الثانوية 

اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي  دوارأ ممارسةدرجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 تحليل اختبار واستخدم ،، وكذلك االنحرافات المعياريةمية الثانوية في محافظة الخليلالمدارس الحكو 

وجاءت النتائج كما هو  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي التباين

 (.20.4(، )19.4) موضح بالجدولين

معلمي المدارس ل رافيةممارسة األدوار اإلشدرجة  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:19.4جدول )
 التعليميةتبعًا لمتغير الخبرة في محافظة الخليل من وجهة نظرهم الحكومية الثانوية 

  سنوات 10من  أكثر سنوات 10 -5من  سنوات 5أقل من  المجال
 3.55 3.65 3.85 التخطيط

 3.70 3.72 3.82 التنفيذ

 3.58 3.66 3.72 التقويم

 3.61 3.68 3.80 الدرجة الكلية
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درجة الفروق ل داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:20.4) جدول
في محافظة  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل ممارسة األدوار اإلشرافية

 التعليميةتبعًا لمتغير الخبرة الخليل 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

توس  م
 مستوى  ف المربعات

 الداللة 

 التخطيط

 1.82 2 3.64 بين المجموعات
3.03 

 

.05 

 60. 331 198.80 داخل المجموعات 

  333 202.44 المجموع

 التنفيذ

 27. 2 54. بين المجموعات
.52 

 

.59 

 52. 331 170.32 داخل المجموعات 

  333 170.86 المجموع

 التقويم

 50. 2 1.00 اتبين المجموع
.81 

 

.45 

 62. 331 204.34 داخل المجموعات 

  333 205.34 المجموع

 الدرجة الكلية
 71. 2 1.42 بين المجموعات

1.40 

 

.25 

 
 51. 331 168.03 داخل المجموعات

  333 169.45 المجموع

 α≤.05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

 

توجد ال بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 20.4)ول من خالل البيانات الواردة في الجد

 ممارسةدرجة متوسطات ( بين 05α.≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تعزى  اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل دوارأ

، فقد تراوح )التنفيذ، والتقويم( رجة الكلية وعلى مجاالت، حسب الدالخبرة التعليميةإلى متغير 

   (.05.)من مستوى الداللة  أكبر، وهذه القيم جميعها (59.-25.مستوى الداللة لها ما بين )

الفروق حسب  مواطن إلى وللتعرففي حين رفضت الفرضية الصفرية فيما يتعلق بمجال التخطيط، 

 دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد وجهته، وتحديد ،لتعليميةلمستوى الخبرة ا تبعاً مجال التخطيط 

 (. 21.4) البعدية، وكانت النتائج كما هي موضح في الجدول إحصائي )شيفيه(، للمقارنات
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مجال التخطي  البعدية حسب  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار (:21.4جدول )
 ًا لمستوى الخبرة التعليميةتبعاإلشراف التربوي  ممارسة أدواردرجة ل

 الخبرة التعليمية المجال
 (I) 

 الخبرة التعليمية
(J) 

 الفرق بين المتوسطات الحسابية

 *29915. سنوات 10من  أكثر سنوات 5أقل من  التخطيط

 
اإلشراف  دوارأ ممارسةمتوسطات درجة  بين الفروق مواطن  أن إلى (21.4)يشير الجدول 

الخبرة متغير ل تبعاً لمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل التربوي من وجهة نظر مع

 5لح المعلمين الذين لديهم خبرة تعليمية أقل من لصا ، كانتمجال التخطيط، حسب التعليمية

 سنوات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السابعة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.2.4.7

معلمي المدارس الحكومية ل األدوار اإلشرافية ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥ية )اإلحصائ

 .المؤهل العلميتعزى إلى متغير في محافظة الخليل من وجهة نظرهم الثانوية 

اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي  دوارأ ممارسةدرجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 تحليل اختبار واستخدم ،، وكذلك االنحرافات المعياريةوية في محافظة الخليلالمدارس الحكومية الثان

وجاءت النتائج كما هو  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي التباين

 (.23.4(، )22.4) موضح بالجدولين

لمي المدارس معل ممارسة األدوار اإلشرافيةدرجة  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:22.4جدول )
 المؤهل العلميتبعًا لمتغير في محافظة الخليل من وجهة نظرهم الحكومية الثانوية 

  ماجستير فأعلى بكالوريوس+ دبلوم عالي بكالوريوس فأقل المجال
 3.40 3.69 3.63 التخطيط

 3.50 3.78 3.74 التنفيذ

 3.48 3.69 3.62 التقويم

 3.46 3.72 3.67 الدرجة الكلية

 



 

109 
 

درجة الفروق ل داللة مستوى  الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:23.4) جدول
في محافظة  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل ممارسة األدوار اإلشرافية

 المؤهل العلميتبعًا لمتغير الخليل 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 مستوى  ف المربعات

 الداللة 

 التخطيط

 1.20 2 2.40 بين المجموعات
1.99 

 

.14 

 60. 331 200.03 داخل المجموعات 

  333 202.44 المجموع

 التنفيذ

 1.20 2 2.41 بين المجموعات
2.36 

 

.10 

 51. 331 168.45 داخل المجموعات 

  333 170.86 المجموع

 التقويم

 62. 2 1.24 بين المجموعات
1.00 

 

.37 

 62. 331 204.10 داخل المجموعات 

  333 205.34 المجموع

 الدرجة الكلية
 97. 2 1.93 بين المجموعات

1.91 

 

.15 

 
 51. 331 167.52 داخل المجموعات

  333 169.45 المجموع

 α ≤ .05 مستوى عند إحصائيا   دال* 

 

توجد ال بمعنى أنه  الصفرية، الفرضية نقبل( 23.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول 

 ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تعزى إلى  من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل األدوار اإلشرافية

لها ما بين  ، فقد تراوح مستوى الداللةميع المجاالتوج، حسب الدرجة الكلية المؤهل العلميمتغير 

   (.05.)من مستوى الداللة  جميعًا أكبر، وهذه القيم (37.-10.)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الثامنة: النتائج المتعلقة بالفرضية  4.2.4.8

معلمي المدارس ل شرافيةاألدوار اإل ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥الداللة اإلحصائية )

 .المديريةتعزى إلى متغير في محافظة الخليل  من وجهة نظرهم الحكومية الثانوية
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اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي  دوارأ ممارسةدرجة لاستخرجت المتوسطات الحسابية      

 تحليل اختبار تخدمواس ،، وكذلك االنحرافات المعياريةالمدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

وجاءت النتائج كما هو  ألكثر من مجموعتين مستقلتين، One Way ANOVA)) األحادي التباين

 (.25.4(، )24.4) موضح بالجدولين

معلمي المدارس ل ممارسة األدوار اإلشرافيةدرجة  المتوسطات الحسابية لمجاالت (:24.4جدول )
 المديريةتبعًا لمتغير الخليل  في محافظة من وجهة نظرهم الحكومية الثانوية

 يطا جنوب الخليل الخليل شمال الخليل المجال
 3.35 3.81 3.69 3.75 التخطيط

 3.48 3.95 3.69 3.85 التنفيذ

 3.39 3.88 3.54 3.73 التقويم

 3.41 3.88 3.64 3.77 الدرجة الكلية

 

درجة الفروق ل داللة وى مست الختبار األحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (:25.4) جدول
في محافظة  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل ممارسة األدوار اإلشرافية

 المديريةتبعًا لمتغير الخليل 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوس  
 مستوى  ف المربعات

 الداللة 

 التخطيط

 4.14 3 12.42 بين المجموعات
7.19 

 

.00 

 58. 330 190.01 داخل المجموعات 

  333 202.44 المجموع

 التنفيذ

 4.10 3 12.28 بين المجموعات
8.52 

 

.00 

 48. 330 158.57 داخل المجموعات 

  333 170.86 المجموع

 التقويم

 4.49 3 13.46 بين المجموعات
7.71 

 

.00 

 58. 330 191.88 داخل المجموعات 

  333 205.34 عالمجمو 

 الدرجة الكلية
 4.11 3 12.34 بين المجموعات

8.64 

 

.00 

 
 48. 330 157.11 داخل المجموعات

  333 169.45 المجموع

 α ≤ .05 مستوى عند إحصائيا   دال* 
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بمعنى أنه توجد  الصفرية، الفرضية نرفض( 25.4)من خالل البيانات الواردة في الجدول 

 ممارسةدرجة متوسطات ( بين  05α. ≥إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )فروق ذات داللة 

تعزى في محافظة الخليل من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانوية ل األدوار اإلشرافية

هذه و ، (00.مستوى الداللة لها ) بلغ، فقد وجميع المجاالت، حسب الدرجة الكلية المديريةإلى متغير 

 (.  05.)من مستوى الداللة  قلأالقيم 

 ،المديريةلمستوى  تبعاً الدرجة الكلية وجميع المجاالت الفروق حسب  مواطن إلى وللتعرف      

البعدية، وكانت  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار ُأستخدم فقد وجهتها، وتحديد

 (. 26.4) النتائج كما هي موضح في الجدول

 

المجاالت البعدية حسب  إحصائي )شيفيه(، للمقارنات دال فرق  أقل اختبار (:26.4جدول )
 المديريةتبعًا لمستوى اإلشراف التربوي  دوارممارسة أدرجة لوالدرجة الكلية 

 المديرية لمجالا
(I) 

 المديرية
(J) 

 الفرق في المتوسطات

 التخطي 
  
  

 *39575. يطا شمال الخليل

 *33556. يطا الخليل

 *45481. يطا لخليلجنوب ا

 التنفيذ

  
  

 *36321. يطا شمال الخليل

 جنوب الخليل
 *26492. الخليل

 *47060. يطا

 التقويم

 *33916. يطا شمال الخليل

 جنوب الخليل
 *33924. الخليل

 *49448. يطا

 الدرجة الكلية

  
  
  

 *36604. يطا شمال الخليل

 *23216. يطا الخليل

 جنوب الخليل
 *24113. الخليل

 *47330. يطا
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اإلشراف  دوارأممارسة متوسطات درجة  بين الفروق مواطن  أن إلى (26.4)يشير الجدول 

، المديريةمتغير ل تبعاً  التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

يل، وشمال الخليل، وجنوب الخليل بين مديريات الخل ، كانتوجميع المجاالتحسب الدرجة الكلية 

 ومديرية يطا لصالح مديريات الخليل، وشمال الخليل، وجنوب الخليل.

 الخامسالسؤال النتائج المتعلقة ب 5.2.4

دائية لمعلمي المدارس الكفايات األ درجة توافر بين إحصائية داللة ذاتتوجد عالقة ارتباطية  هل

 ؟من وجهة نظرهم في محافظة الخليل األدوار اإلشرافيةو الثانوية الحكومية 

 ولإلجابة عن السؤال الرابع، كان ال بد من فحص الفرضية التالية:     

 التاسعة: النتائج المتعلقة بالفرضية  5.2.4.9

معلمي المدارس ل توافر الكفايات األدائية درجتي بين داللة إحصائيةال توجد عالقة ارتباط ذات       

 .في محافظة الخليل من وجهة نظرهماألدوار اإلشرافية ب الحكومية الثانوية

 اإلشراف التربوي  دواردرجتي توافر الكفايات األدائية وأبين  (بيرسون )استخرج معامل االرتباط      

( يوضح 27.4معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل، الجدول )من وجهة نظر 

 :ذلك

توافر الكفايات األدائية درجتي بيرسون( بطريقة )ماتريكس( بين معامل ارتباط )(: 27.4جدول )
 معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلمن وجهة نظر  اإلشراف التربوي  وأدوار

 اإلشراف التربوي أدوار

 مجاالت الكفايات األدائية
 الدرجة الكلية للكفايات األدائية

 التقويم التنفيذ التخطي 

.32** .33** .34** .37** 
 

   α≤.01 مستوى عند إحصائيا   دال* *   

نرفض الفرضية الصفرية، بمعنى أنه توجد عالقة  (27.4) الجدول خالل البيانات الواردة في من     

من وجهة  اإلشراف التربوي  توافر الكفايات األدائية وأدوار درجتي بين داللة إحصائية ارتباط ذات
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 ارتباط خطية عالقة ويتبين أنها الحكومية الثانوية في محافظة الخليل؛معلمي المدارس نظر 

من وجهة نظر  يةاإلشراف توافر الكفايات األدائية واألدوار درجتي بينبلغ معامل االرتباط ، موجبة

 خطيةارتباط  عالقة وجود ويتضح(، 37.) معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل

لمجال  (32.) تراوحت ما بيناإلشراف التربوي  الكفايات األدائية وأدوار االتمج إيجابية بين

 درجة ممارسة تزاد كلما وجميعها دالة إحصائيًا، مما يعني أنهالتقويم  لمجال (34.)و التخطيط

معلمي المدارس الحكومية الثانوية في  اإلشرافية زادت الكفايات األدائية من وجهة نظر األدوار

 .صحيح والعكس خليلمحافظة ال
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 لفصل الخامسا

 النتائج ومناقشتهاتفسير 

، من خالل أسئلتها وما تهدراسالباحث في  تضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصل إليهاي

انبثق عنها من فرضيات، وذلك بمقارنتها بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة الواردة في 

يمكن طرحها في ضوء هذه  إلى التوصيات التي هذه الدراسة، إضافة إلى تفسير النتائج، وصوالً 

 النتائج.

تفسير نتائج األسئلة ومناقشته  1.5 

 

ومناقشتهتفسير نتائج السؤال األول    1.1.5 

في محافظة  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل درجة توافر الكفايات األدائيةما 

     ؟الخليل

جة توافر الكفايات األدائية لدى معلمي در أن يظهر من خالل النتائج في الفصل الرابع،      

، وذلك بداللة المتوسط مرتفعاً  جاء من وجهة نظرهمالمدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل 

، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ (التنفيذ) حصل مجالحيث . (4.27)الحسابي الذي بلغ 

فقد  ،التقويم()مجال أما . مرتفعوبمستوى  ،(39.)، واالنحراف المعياري (4.30)المتوسط الحسابي له 

وانحراف  ،(4.24)إذ حصل على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )حصل على أقل المجاالت 

 .مرتفع، ومستوى (.45)معياري 

جميع المعلمين الذين يتم تعيينهم بوظيفة معلم في المدارس الحكومية أن وُتعزى هذه النتيجة إلى 

علميًا وتربويًا لهذه الوظيفة باإلضافة إلى خضوعهم لعدة دورات تأهيلية في مجال  يكونوا مؤهلين
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مهنة التدريس تمكنهم من امتالك الكفايات األدائية الالزمة للقيام بمهام وظيفة المعلم من تخطيط 

 وتنفيذ وتقويم.

 (،2018(، و)آل محفوظ والشمتلي، 2018)إسحق،  اتوقد اتفقت هذه النتيجة مع دراس

( والتي أظهرت نتائجها أن مستوى توافر الكفايات كان 2014(، و)الجعافرة، 2016و)العمصي، 

 مرتفعًا.

(، والتي أظهرت 2019(، و )ملحم، 2019)الشديفات،  دراساتاختلفت هذه النتيجة مع و 

 نتائجهما أن مستوى توافر الكفايات كان بدرجة متوسطة.

  2.1.5 تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشته

في من وجهة نظرهم  معلمي المدارس الحكومية الثانويةل األدوار اإلشرافية ممارسةدرجة ما 

 ؟   محافظة الخليل

من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية  األدوار اإلشرافية ممارسةدرجة أن أشارت النتائج      

. (3.66)سابي الذي بلغ ، وذلك بداللة المتوسط الحمتوسطاً  جاء الثانوية في محافظة الخليل

، (3.72)، على أعلى المتوسطات الحسابية، وبلغ المتوسط الحسابي له (التنفيذ) حصل مجال

مجال )التقويم( فقد حصل على متوسط حسابي  أما. مرتفعوبمستوى  ،(72.)واالنحراف المعياري 

صل على أقل فقد ح ،التخطيط() مجالومستوى متوسط. أما  ،(79.)، وانحراف معياري (3.63)

، (78.)وانحراف معياري  ،(3.62)إذ حصل على متوسط حسابي  ؛(متوسطًا حسابياً )المجاالت 

  .متوسطومستوى 

زيادة تفعيل، بحيث اإلشراف التربوي ما زالت بحاجة إلى  سة أدوارأن ممار ؛ إلى ذلك ى عز يقد و 

االعتماد أو االقتصار على  وعدمبشكل أكبر أساليب اإلشراف التربوي المتنوعة أدوار و  يتم تفعيل

 أسلوب الزيارة الصفية والذي يعتبر األكثر استخدامًا وشيوعًا في المدارس الحكومية. 
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)شريعة،  دراسات ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، تبين أنها تتفق مع     

(. 2011( و )أبو شاهين، 2013( و )أبو سمرة، 2019( و )الشرفات، 2019( و )والمقبالي، 2019

 والتي جاءت نتائجها بدرجة متوسطة.

( والتي جاءت نتائجها بدرجة 2012( و )احميدة، 2019دراسات )أبو الكشك، واختلفت مع 

 ( والتي جاءت نتائجها بدرجة كبيرة جدًا.2012متدنية، ودراسة )اللوح، 

 3.1.5 تفسير نتائج السؤال الثالث ومناقشته

دائية لمعلمي المدارس الحكومية الكفايات األ لدرجة توافرت داللة إحصائية هل توجد فروق ذا

 الخبرة، والمؤهلسنوات و  الجنس، متغيرات إلى الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى 

 ، والمديرية؟العلمي

ومناقشتها تفسير نتائج الفرضية األولى  1.3.1.5 

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.مستوى الداللة اإلحصائية )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 من وجهة نظرهم في محافظة الخليل معلمي المدارس الحكومية الثانويةل توافر الكفايات األدائية

 تعزى إلى متغير الجنس.

بين  (α ≥ 05.)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق توجد ال أنه أظهرت النتائج      

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل رجة دمتوسطات 

 تعزى إلى متغير الجنس. من وجهة نظرهم

جميع المعلمين والمعلمات الذين يتم تعيينهم بوظيفة التعليم يشترط  إلى أنذلك ُيعزى و      

ة إلى خضوعهم لنفس الدورات التدريبية حصولهم على المؤهالت العلمية والتربوية الالزمة باإلضاف

 الالزمة لممارسة مهامهم التعليمية بغض النظر عن الجنس سواًء كانوا ذكورًا أم إناثًا.
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( 2019ة )ملحم، دراس ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، تبين أنها تتفق مع     

 (.2016( و)العمصي، 2018و)آل محفوظ والشمتلي، 

 .(2020)الكندري،  ةواختلفت مع دراس     

 تفسير نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها  2.3.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 يلمن وجهة نظرهم في محافظة الخلمعلمي المدارس الحكومية الثانوية ل توافر الكفايات األدائية

 .الخبرة التعليميةتعزى إلى متغير 

متوسطات بين  (α ≥ 05.)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجودأظهرت النتائج      

توافر الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة درجة 

الذين لديهم خبرة  والمعلمات لح المعلمينلصا كانتالخبرة التعليمية، تعزى إلى متغير  نظرهم

 .سنوات 10 من تعليمية أكثر

بطبيعة الحال كلما زادت سنوات خبرتهم كلما زاد  والمعلمات أن المعلمين تعزى هذه النتيجة إلىو    

ل تمكنهم من المهارات التعليمية المختلفة وزاد امتالكهم للكفايات األدائية الالزمة لمهنة التعليم بفع

 الممارسة اليومية والتجربة العملية في الميدان.

( 2020ة )الكندري، دراس ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، تبين أنها تتفق مع   

 (.2016( و )العمصي، 2019و )ملحم، 

 .(2018( و )آل محفوظ والشمتلي، 2019( و )الشديفات، 2020ة )المطيري، واختلفت مع دراس  
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 تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها 3.3.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

تعزى  من وجهة نظرهم في محافظة الخليلمعلمي المدارس الحكومية الثانوية ل ئيةتوافر الكفايات األدا

 .المؤهل العلميإلى متغير 

توافر الكفايات درجة متوسطات بين أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية       

تعزى إلى  األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم

 .من يحملون درجة ماجستير فأعلىالمؤهل العلمي، لصالح متغير 

أن المؤهالت العلمية للمعلمين لها دور كبير في إكساب المعلمين  وُتعزى هذه النتيجة إلى      

للكفايات األدائية الالزمة لهم وبالتالي كلما حصل المعلم على مؤهل علمي أعلى كلما زادت درجة 

  توافر الكفايات األدائية لديه.

 .(2014دراسة )الجعافرة،  وقد اتفقت هذه الدراسة مع نتائج     

   (2018( و )آل محفوظ والشمتلي، 2019( و )ملحم، 2020ة )المطيري، دراسواختلفت مع      

 تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها 4.3.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 من وجهة نظرهم في محافظة الخليلمعلمي المدارس الحكومية الثانوية ل توافر الكفايات األدائية

 .المديريةتعزى إلى متغير 

توافر درجة متوسطات بين وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم أظهرت نتائج الدراسة       

تعزى الكفايات األدائية لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم 

 . المديريةإلى متغير 
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جميع المعلمين الذين يتم تعيينهم بوظيفة التعليم يخضعون لنفس عزى هذه النتيجة إلى أن وتُ      

الشروط في المؤهالت العلمية وغيرها، باإلضافة لخضوعهم لنفس الدورات التدريبية والتأهيلية التي 

 تمكنهم من اكتساب المهارات العملية والكفايات األدائية من أجل ممارسة مهنة التدريس بغض

 النظر عن المديرية، فجميعهم يتبع لنفس النظام التعليمي في وزارة التربية والتعليم.

  (.2018دراسة )آل محفوظ والشمتلي،  وقد اتفقت هذه الدراسة مع نتائج     

 (.2010( و )الحولي، 2012( و )فرحان، 2016ة )العمصي، واختلفت مع دراس     

 4.1.5 تفسير نتائج السؤال الرابع ومناقشته

لمعلمي المدارس الحكومية  جة ممارسة األدوار اإلشرافيةدر هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ل

الثانوية من وجهة نظرهم في محافظة الخليل تعزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل 

 العلمي، والمديرية؟ 

 ومناقشتها الخامسةتفسير نتائج الفرضية  5.4.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ال توجد فر 

في محافظة الخليل  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل األدوار اإلشرافية ممارسة

 تعزى إلى متغير الجنس.

( α ≥ 05.)داللة ئية عند مستوى الذات داللة إحصاعدم وجود فروق أظهرت نتائج الدراسة      

من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية  األدوار اإلشرافية ممارسة درجةمتوسطات  بين

 تعزى إلى متغير الجنس.في محافظة الخليل 

األدوار ممارسة نفس جميع المدارس الحكومية تخضع لنفس النظام، ويتم أن  إلى ذلك ُيعزى و      

ذكورًا أم إناثًا، فال يوجد أي فارق أو  النظر عن الجنس سواًء كانواوي فيها بغض اإلشراف الترب في
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تمييز في منظومة اإلشراف التربوي المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بين مدارس الذكور 

 واإلناث.

( و 2013( و )أبو سمرة ومعمر، 2019)أبو الكشك، دراسات  اتفقت هذه الدراسة مع نتائجو     

 (.2011( و )أبو شاهين، 2011( و )الزرعي، 2201)اللوح، 

 (.2019( و )المقبالي، 2019( و )الشرفات، 2019واختلفت مع نتائج دراسات )شريعة،    
 

 تفسير نتائج الفرضية السادسة ومناقشتها 6.4.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 في محافظة الخليلمن وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانوية ل األدوار اإلشرافية رسةمما

 .الخبرة التعليميةتعزى إلى متغير 

بين  (α ≥ 05.)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود عدم أظهرت نتائج الدراسة      

ة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية اإلشراف التربوي من وجه دوارأ ممارسةدرجة متوسطات 

 .الخبرة التعليميةتعزى إلى متغير  في محافظة الخليل

تربوي جميع المعلمين في المدارس الحكومية يخضعون لنظام  أن إلى عزى هذه النتيجةتُ قد و      

اإلشراف التربوي المستخدمة ودرجة ممارستها، حيث أن جميع  وتعليمي واحد من حيث أدوار

لمعلمين يخضعون للتدريب والتأهيل وتلقي التوجيهات واالرشادات بواسطة قسم اإلشراف التربوي ا

والمشرفين التربويين من خالل أساليب اإلشراف التربوي المتنوعة بغض النظر عن الخبرة التعليمية 

 للمعلم. 

و )احميدة،  (2019( و )أبو الكشك، 2019)شريعة، دراسات  اتفقت هذه الدراسة مع نتائجو    

 (.2012( و )اللوح، 2012

 (.2011( و )أبو شاهين، 2019( و )الشرفات، 2019واختلفت مع نتائج دراسات )المقبالي،    
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 تفسير نتائج الفرضية السابعة ومناقشتها 7.4.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

في محافظة الخليل  من وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانويةل األدوار اإلشرافية ممارسة

 .المؤهل العلميتعزى إلى متغير 

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيةفروق عدم وجود أشارت النتائج الى وقد        

(≤ .05α  ) ي من وجهة نظر معلمي المدارس اإلشراف التربو  دوارأ ممارسةدرجة متوسطات بين

 .المؤهل العلميتعزى إلى متغير الحكومية الثانوية في محافظة الخليل 

جميع المعلمين في المدارس الحكومية يخضعون لنظام تربوي أن إلى  وقد ُتعزى هذه النتيجة     

األدوار  ستوى منواحد تابع لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي فإنهم يتلقون نفس الدرجة ونفس الم

 بغض النظر عن المؤهل العلمي. اإلشرافية في اإلشراف والمتابعة

 (.2012( و )احميدة، 2019( و )الشرفات، 2019ة )شريعة، دراس اتفقت هذه الدراسة مع نتائجو      

 (.2011ة )أبو شاهين، واختلفت مع دراس     

 ومناقشتها الثامنةتفسير نتائج الفرضية  8.4.1.5

درجة متوسطات ( بين α ≥ 05.جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ال تو 

تعزى إلى متغير معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليل ل األدوار اإلشرافية ممارسة

 .المديرية

(  05α. ≥ية )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائوجود أشارت النتائج الى     

اإلشراف التربوي من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية  دوارأ ممارسةدرجة متوسطات بين 

الخليل، وشمال الخليل،  مديريات المديرية، لصالحتعزى إلى متغير الثانوية في محافظة الخليل 

 .وجنوب الخليل
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التكوين، حيث تم استحداثها مؤخرًا مديرية يطا حديثة النشأة و أن إلى  وقد ُتعزى هذه النتيجة       

وبالتالي قد تكون هذه المديرية ما زال ينقصها الكادر اإلشرافي المؤهل والخبرة الكافية لممارسة 

 أساليب اإلشراف التربوي المتنوعة على المعلمين في مدارسها.و األدوار اإلشرافية على أكمل وجه 

( و )فرحان، 2013( و )أبو سمرة ومعمر، 2019الي، ة )المقبدراس اتفقت هذه الدراسة مع نتائجو    

2012.) 

 (.2019ة )شريعة، واختلفت مع دراس     

 5.1.5 تفسير نتائج السؤال الخامس ومناقشته

دائية لمعلمي الكفايات األ درجة توافر بين متوسطات إحصائية داللة ذاتتوجد عالقة ارتباطية  هل

 ؟من وجهة نظرهم في محافظة الخليل إلشرافيةاألدوار او ة الثانويالمدارس الحكومية 

 ومناقشتها التاسعةتفسير نتائج الفرضية  9.5.1.5

 توافر الكفايات األدائية واألدوار اإلشرافية درجتي بين داللة إحصائيةال توجد عالقة ارتباط ذات     

 .في محافظة الخليلمن وجهة نظرهم معلمي المدارس الحكومية الثانوية ل

توافر الكفايات األدائية  درجتي بين داللة إحصائية عالقة ارتباط ذاتوجود رت النتائج الى أشا     

 ؛معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلمن وجهة نظر  اإلشراف التربوي  وأدوار

توافر الكفايات  درجتي بينبلغ معامل االرتباط حيث ، موجبة ارتباط خطية عالقة ويتبين أنها

 معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظة الخليلمن وجهة نظر  ألدائية واألدوار اإلشرافيةا

(37.). 
دور كبير في رفع درجة توافر الكفايات األدائية  اإلشراف التربوي له ُتعزى هذه النتيجة إلى أنو    

 زادت درجة ممارسة أدوار أنه كلماللمعلمين، وهذا ما أشارت له العالقة االرتباطية بينهما، بمعنى 

اإلشراف التربوي زادت درجة توافر الكفايات األدائية للمعلمين والعكس صحيح، وهذا بطبيعة الحال 
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يعكس الدور الجوهري والهام جدًا لإلشراف التربوي في خدمة العملية التعليمية التعلمية وفي تطوير 

 الكفايات األدائية للمعلمين.

 (2012( و )فرحان، 2019)أبو الكشك،  ةدراس مع نتائج اتفقت هذه الدراسةو     

 التوصيات والمقترحات 2.5 

 التوصيات  1.2.5

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فإنه يمكن التوصية بما يلي:     

من  زيادة االهتمام بالمديريات الناشئة وتوفير الدعم الالزم لها في شتى المجاالت، حتى تتمكن – 1

 مواكبة المديريات األخرى والنهوض إلى المستوى المطلوب.

 كافة في أقسام اإلشراف التربوي بالمديرياتويين في زيادة عدد المشرفين التربالعمل على  – 2

 تطوير الكفايات األدائية للمعلمين. بالتالين المشرف من تطوير أدائه و يتمك من أجلالتخصصات، 

التنويع في أساليب اإلشراف و لتركيز على دور اإلشراف التربوي االستمرار في اضرورة  – 3

 التربوي، وعدم االقتصار أو االكتفاء بأسلوب الزيارة الصفية.

تفعيل دور الورشات التربوية والبرامج التدريبية للمعلمين من قبل المشرفين التربويين، وضرورة  – 4

 إشراك المعلمين في اإلعداد لها.

التركيز على موضوع الكفايات األدائية للمعلمين، واعتبارها أحد شروط القبول  االستمرار في – 5

لوظيفة التعليم للمعلم الجديد، سواء كان ذلك من خالل امتحانات التوظيف أو المقابالت للوظائف 

 التعليمية. 
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 المقترحات 2.2.5

ة الدراسة الحالية، بحيث إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على عينة أكبر وأشمل من عين – 1

 تشمل )معلمين، ومديري مدارس، ومشرفين تربويين(.

اإلشراف التربوي المتنوعة،  دواربل المشرفين التربويين حول أإجراء بحوث علمية من ق – 2

 واعتماد نتائجها في تطوير مستوى األداء لدى المشرفين والمعلمين على حد سواء.

مديريات التربية والتعليم على إجراء البحوث اإلجرائية  جميع في مشرفين التربويينتشجيع ال – 3

 التي تمس واقع العمل للمشرف التربوي وللمعلم على حد سواء.
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 المصادر والمراجع 

 العربية باللغة المراجع

 القرآن الكريم 

 يف انويةالث معلمي المرحلة رضا درجة .(2006) .انتصار والعواودة، عفيف زيدان،و  محمود سمرة، أبو

 8 بغزة، األزهر جامعة مجلة. المدرسة ومدير التربوي  المشرف من كل تقويم عن الخليل محافظة

(2 ،)141 – 170.  

 فلسطين في المعلم الجديد دعم في التربوي  االشراف دور(. 2013) أبو سمرة، محمود ومعمر، مجدي.

 - لألبحاث النجاح جامعة جلةمأنفسهم.  الجدد المعلمون  ذلك يرى  كما الشمالية( )المحافظات

 .310 – 273(، 2) 27، االنسانية العلوم

 .130 – 95، 27 ،دمشي جامعة مجلة. وفلسفته التربوي  شرافاإل نظم  .(2011) .دالل شاهين، أبو

إربد: دار الكتاب ، المرجع في اإلشراف التربوي والعملية اإلشرافية. (2017) .أبو عابد، محمود محمد

 عة والنشر والتوزيع.الثقافي للطبا

(. ممارسة المشرفين التربويين في األردن ألساليب اإلشراف التربوي 2019)أبو الكشك، محمد نايف. 

 33 المجلة التربوية،الكترونيًا )من خالل الحاسوب واالنترنت( وعالقتها ببعض المتغيرات. 

(132 ،)177 – 210. 
 مجلة ،األطفال رياض معلمات أداء تحسين في التربوي  المشرف دور (.2012. )فتحي احميدة،

 .65 – 30 ،25، دمشي جامعة
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الكفايات المهنية واإلدارية لمديري المدارس الثانوية بوالية (. 2018)إسحق، نفيسة عبد هللا علي. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السودان للعلوم  ،الخرطوم من وجهة نظر المعلمين

 جيا، السودان.لو والتكنو 

 والثقافة للنشر العلم دار :مصر القاهرة، (.1)ط ،التربوي  شرافاإل  .(2003) .براهيمإ األسدي،

 .والتوزيع

. درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية (2018)آل محفوظ، محمد زيدان والشملتي، عمر عبد القادر. 

ن التربويين وقادة المدارس بالمرحلة االبتدائية للكفايات التدريسية الالزمة من وجهة نظر المشرفي

(، 1) 28 ،راسات التربوية والنفسية، غزةمجلة الجامعة اإلسالمية للد ،بالمملكة العربية السعودية

500 – 527. 

 ،اإلشراف التربوي الحديث ودوره في معالجة المشكالت التعليمية (.2006) .الترتوري، محمد عوض

 ر.الحامد للنش عمان: دار

 العراق: ،التربوي اإلدارة واإلشراف  (.2006)اإلبراهيمي. ومكي فرحان كريم  ي،مهدوداد  الجبوري،

 التربية.كلية  القادسية،جامعة 

 الحكومي الثانوي التعليم  مدارس في التربوي  اإلشراف واقع  .(2009) .سمية النخالة،و  ،زياد الجرجاوي،

 .269 - 185(، 55) 15 ،العربية التربية مستقبل مجلة ،غزة محافظات في

مستوي تحقق الكفايات األدائية التعليمية للطلبة المعلمين في  (.2014)الجعافرة، عبد السالم يوسف. 

، جامعة الزرقاء من وجهة نظر الطلبة المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية والمعلمين المتعاونين

 .589 – 553(، 1) 30 ،مجلة جامعة دمشي
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أساليب اإلشراف التربوي وتطوير كفاءة المعلمين دراسة  .(2019)الجعيدي، نادية صالح محمد. 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة موالنا  ،تطبيقية على مدرسة قصر األخيار الثانوية

 مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج، إندونيسيا.

 الرياض:، معاصرةرؤية  اإلدارة والتخطي  التعليمي االستراتيجي (.2002)محمد. عادل السيد  الجندي،

  والتوزيع.مكتبة الرشد للنشر 

 https://www.pcbs.gov.ps على شبكة االنترنت  .(2021)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 .الشريف للنشر دار :السعودية ،جدة، التربوي  االشراف حقيبة  .(2009) .سعيد الحارثي،

بوي كما يراها المشرفون التربويون ومديرو المدارس معوقات اإلشراف التر (. 2006) .الحربي، فهد

رسالة ماجستير ) ،المتوسطة والثانوية بمنطقة الرَّس التعليمية في المملكة العربية السعودية

 كلية التربية، الجامعة األردنية، عّمان. ،(غير منشورة

(، عمان: دار 1)ط ،اإلدارة التربوية (.2007)حسان، حسن محمد إبراهيم، والعجمي، محمد حسنين. 

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 على تشجيعهن في التربوي  والموجه المديرة لدور المعلمات إدراك بين العالقة .(2003) .محمد حسن،

(، 67) 17 ،التربوية المجلة ،الطلبة لدى السلوك االبتكاري  تعزيز ألساليب واستخدامهن االبتكار

13 – 49. 
دراسة نقدية لبعض المناهج الوصفية وموضوعاتها في البحوث االجتماعية (. 2013) ربي.وغ حريزي،

 (.13، )مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماةيةوالتربوية والنفسية، 

برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارة تصميم البرامج  (.2010)الحولي، خالد عبد هللا سليمان. 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.سالة ماجستير غير منشورة()ر  التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا،



 

129 
 

(. الكفايات التدريسية لدى معلمات 2010خزعلي، قاسم محمد ومومني، عبد اللطيف عبد الكريم. )

المرحلة األساسية الدنيا في المدارس الخاصة في ضوء متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة 

 .592 – 553(، 3) 26، مجلة جامعة دمشيوالتخصص، 

 (.1ط) أساليبه وتطبيقاته،...فلسفته التربوي  اإلشراف  .(2003) .أمل والخطيب، إبراهيم الخطيب،

 .والتوزيع للنشر قنديل دار :االردن عمان،

تقويم الدور اإلشرافي لمديري المدارس الثانوية من وجهة  (.2004). عبد هللا حسين مالدايني، سها

التربية ابن  ةبغداد، كليجامعة ، )أطروحة دكتوراه غير منشورة( ،نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 .رشد

. واقع األساليب اإلشرافية الممارسة بالمرحلة (2017)دفع هللا، عادل محمد والناير، لمياء محمد. 

مجلة الجزيرة للعلوم التربوية  ،الثانوية بوالية جنوب كردفان من وجهة نظر المشرفين التربويين

 .36 – 7(، 1) 14 واإلنسانية،

عمان: مركز ديبونو لتعليم  ،اإلشراف التربوي واتجاهاته المعاصرة (.2016)الدليمي، طارق عبد أحمد. 

 التفكير.

 .االردنية الجامعة :عمان ،فاقآو  مفاهيم التربوي  شرافاإل .(2003) .كمال دواني،

ا التعليم بالجامعة اإلسالمية فعالية تطوير مقرر تكنولوجي (.2009)الرنتيسي، محمود محمد درويش. 

رسالة دكتوراه غير ) ،الكتساب الطالب المعلمين الكفايات الالزمة في ضوء المعايير المعاصرة

 كلية التربية، جامعة حلوان. منشورة(،
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 الغوث مدارس وكالة في االساسية للمرحلة التربوي  شرافاإل نظام تقويم .(2000) .مجدي ،زامل

 رسالة) ،التربويين المديرين والمشرفين نظر وجهة من الغربية لضفةا محافظات في الدولية

 فلسطين نابلس،، النجاح الوطنية جامعة التربية، كلية (،منشورة غير ماجستير

 محافظات شمال في التربويين للمشرفين التربوية الحاجات درجة تحديد .(2011). مأمون  الزرعي،

نابلس،  ،الوطنية النجاح جامعة التربية، كلية (،ورةمنش غير ماجستير رسالة) الغربية، الضفة

 .فلسطين

 لدى طلبة دبلوم التأهيل التربوي/ تخصص تاريخ . الكفايات التدريسية المتوافرة(2011)سليمان، جمال. 

دراسة  –من وجهة نظرهم  في ضوء المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

 .374 – 325(، 4+3) 27 مجلة جامعة دمشي،دمشق وتشرين،  في جامعتي وصفية تحليلية

قراءة في مفهوم الكفايات التدريسية، ملتقى التكوين . (2006)الشايب، محمد وابن زاهي، منصور. 

مجلة العلوم اإلنسانية الجزائر،  –في التربية، جامعة قاصدي مرباح ورفلة  بالكفايات

 عدد خاص.ة، واالجتماةي

تقويم الكفايات األدائية لدى معلمات التربية الرياضية في  (.2019)لي عبد الرحمن. الشديفات، رنا ع

)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ،ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين في محافظة الزرقاء

 جامعة آل البيت كلية العلوم التربوية، األردن.

ين التربويين في محافظة المفرق درجة توظيف المشرف (.2019)الشرفات، ريم عبد هللا مياض. 

)دراسة ماجستير  لتطبيقات االنترنت في األساليب اإلشرافية وسبل تطويرها من وجهة نظرهم،

 جامعة آل البيت كلية العلوم التربوية، األردن. غير منشورة(،
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الطيبة اإلشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم للواءي  (.2019)شريعة، هاني محمد محيي الدين. 

 ،والوسطية بمحافظة اربد ودوره في تحسين أداء المعلمين من وجهة نظر المعلمين أنفسهم

 .136 – 109، 9 المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية،

المهني  األداء تطوير في التربوي  اإلشراف أساليب دور  (.2011). السالم عبد بدر دصيام، محم

 التربية، ةكلي (،منشورة غير ماجستير رسالة) ،غزة محافظة في الثانوية المدارس في للمعلمين

 .فلسطين غزة، :سالميةاإل الجامعة

كلية -بابل جامعة ،التربوي اإلدارة واإلشراف  (.2007)حمادي. وحسين ربيع  حسين،فاهم  الطريحي،

 .دار الصادق وتوزيع التربية، طبع

 داراألردن،  عمان، ،ساليبهأو  سسه،أ أهدافه، ،هومفاهيم التربوي  اإلشراف(. 2007) .حسن الطعاني،

 .والتوزيع للنشر الشروق 

 .للنشر والتوزيع المسيرة دار، عمان ،التربوي  شرافاإل في تطبيقات (. 2010. )أحمد عايش،

 للنشر العلمية الدار ،ناألرد ،وأساليبه مفاهيمه التربوي  فااإلشر  (.2002) .جودت الهادي، عبد

 .والتوزيع

 ،عمان ،التربوي  في اإلشراف حديثة استراتيجيات(. 2007. )سهيلة السميد، وأبو ذوقان، عبيدات،

 .والتوزيع للنشر الفكر دار األردن،

اتقان الطالب المعلم للكفايات التدريسية من  (.2008)العجمي، سعود واللميع، فهد والشمري، سماح. 

لتربية، جامعة الكويت، وطالبات وجهة نظر المشرف الفني دراسة مقارنة بين طالبات كلية ا

 (.2) 14، دراسات تربوية واجتماعية،التربية اإلسالمية، كلية التربية، جامعة حلوان
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الممارسات اإلشرافية اإلبداةية لدى المشرفين التربويين كما . (2011)عطا هللا، أحمد عبد الباري. 

 منشورة(، جامعة األزهر، غزة. )رسالة ماجستير غير ،يراها معلمو مدارس الغوث الدولية بغزة

 دار ،األردن عمان، ،وتطبيقها أصولها التربوي  واإلشراف التعليمية اإلدارة(. 2008. )جودت عطوي،

 .والتوزيع للنشر الثقافة ودار العلمية

عمان،  (،1)ط ،وتطبيقاتها( )أصولهااإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي  (.2004)جودت.  عطوي،

 .الثقافة للنشر والتوزيعدار  ،األردن

(. عمان، 1)ط، التفكيرالحديثة في التدريس وتنمية  تاالتجاها (.2012)يونس. العفون، نادية حسين 

 .دار صفاء للنشر والتوزيعاألردن: 

 (، القاهرة: دار الفكر العربي.1، )طكفايات األداء التدريسي (.2006)العلي، راشد. 

الكفايات الخاصة الالزمة للطلبة المعلمين في كلية  (.2016)العمصى، حنين تيسير عوض هللا. 

الفنون الجميلة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الميدان التربوي 

 غزة. ،، جامعة األزهر(رسالة ماجستير غير منشورة) بمحافظات غزة،

(، عمان: دار يافا العلمية للنشر 1ط) ،اإلشراف التربوي ومشكالته (.2010)العوران، إبراهيم عطا هللا. 

 والتوزيع.

 الذاتي مقارنة للتقويم دراسة، الكويت بدولة الثانوية المرحلة معلمي داءأ تقويم(. 2006. )غادة عيد،

 .150 – 79(، 76) 19 ،التربوية المجلة ،العلمي القسم رئيس وتقويم الطلبة، وتقويم

 .المسيرة داراألردن:  ،االجتماةية العلوم في التدريس كفايات .(2003) .الفتالوي، سهيلة
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واقع عملية اإلشراف التربوي في مديريتي ضواحي القدس ورام  (.2012)فرحان، نداء محمد خليل. 

هللا والبيرة ودوره في رفع أداء المعلم الوظيفي كما يراه معلمو ومديرو المدارس الحكومية 

 ة القدس، فلسطين.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامع، األساسية

 وجهة من ودرجة ممارستها اإلشرافية األساليب أهمية درجة بين العالقة(. 2009. ).الكريم عبد القاسم،

 القدس جامعة مجلة، فلسطين شمال محافظات في والتعليم التربية مديريات في التربويين نظر

 .180 – 129(، 6) 5، والدراسات لألبحاث المفتوحة

. درجة ممارسة المشرفين التربويين ألساليب (2014)لقادر والزيان، داليا بشير. قيطة، نهلة عبد ا

مجلة جامعة القدس المفتوحة اإلشراف التربوي في غزة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، 

 .363 – 327(، 6) 2 لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،

دار المسيرة للنشر  عمان: ،والتطبيي( )النظريةعلم النفس المعرفي  (.2004). عدنان يوسف القيوم،

 والطباعة.والتوزيع 

من المنهج القائم على األهداف إلى المنهج القائم على  (.2020)الكندري، كلثوم محمد إبراهيم. 

 ،ستطالعيةربية اإلسالمية نموذجًا، دراسة االكفايات في دولة الكويت: وجهة نظر معلمات الت

 .45 – 11(،135) 34، لتربويةاالمجلة 

(، عمان: دار 1، )طاإلشراف التربوي ودرجة فاعليته في المدارس (.2015)لهلوب، ناريمان يونس. 

 الخليج للنشر والتوزيع.

 اللغة التدريسية لمعلمي ارساتمللم التطوري  التربوي  شرافاإل تحسين دور(. 2012. ).أحمد اللوح،

 ،والنفسية التربوية للدراساتاإلسالمية  الجامعة مجلة ،الدولية الغوث مدارس وكالة في العربية

20 (1 ،)483 – 519. 
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معوقات اإلشراف التربوي كما يراها المشرفون التربويون بمديريات التربية  .(2001) .مساعده، وصفي

، كلية التربية والفنون، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة) ،والتعليم في محافظات الشمال

 اليرموك، إربد.

درجة توافر الكفايات األدائية الالزمة لممارسة التعليم  (.2020)المطيري، جيهان بنت غازي تامر. 

مجلة العلوم  ،المبكر النمائية لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض من وجهة نظرهم

 .368 – 277(، 22) 1 التربوية،

زمة لمعلمي الرياضيات بالمرحلة العليا الكفايات التدريسية الخاصة الال  (.2002)مقاط، محمد سليم. 

 ، جامعة األزهر، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة) ،من التعليم األساسي بمحافظات غزة

تطوير ممارسات المشرفين اإلداريين في وزارة التربية  (.2019)المقبالي، زايد بن خليفة بن محمد. 

 5 المجلة الدولية للدراسات التربوية، ،والتعليم بسلطنة عمان في ضوء مبادئ الجودة الشاملة

(1 ،)48 – 68. 
 رسالة) ،لدى المعلمين القيادية المهارات تنمية في التربوي  المشرف دور(. 2006. ).حسن المقيد،

 .غزة، فلسطين :اإلسالمية الجامعة التربية، كلية(، منشورة غير ماجستير

معايير  يخ للكفايات التدريسية في ضوءلمي التار درجة امتالك مع (.2019)ملحم، يحيى سالم عبد هللا. 

(، 5) 27، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،األداء المتميز من وجهة نظرهم

883 – 899. 
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 تحكيمال قبل الدراسة اةأد: )ق) أالملح

 

 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 

 .المحترم/ة............................................حضرة األستاذ الدكتور 

  وبعد،تحية طيبة 

درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية يقوم الباحث بإجراء دراسة حول  

، استكمااًل لمتطلبات من وجهة نظرهم في محافظة الخليل وعالقتها باألدوار اإلشرافيةنوية الثا

الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة واإلشراف التربوي من جامعة القدس المفتوحة، وقد اقتضت 

 الدراسة استخدام استبانة لإلجابة عليها من قبل معلمي المدارس الحكومية الثانوية.

كنتم من أهل العلم والدراية واالهتمام في هذا المجال، فإنني أتوجه إليكم إلبداء آرائكم  ولما 

ومالحظاتكم القيمة في تحكيم فقرات مقياسي الدراسة الحالية، من حيث مناسبتها لقياس ما وضعت 

ن أجل لقياسه، ووضوح الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية، وإضافة أي تعديل مقترح ترونه مناسبًا، م

 .إخراج هاتين األداتين بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة

 مع بالغ شكري وتقديري،

 محمد حماد خليل حامدالباحث: 

  تيسير أبو ساكورد. أ.بإشراف 

 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 .أمام المربع المناسب( √)ع عالمة الرجاء وض
 

 .المعلومات الشخصية والعامة األول:الجزء 
 أنثى □          ذكر □             الجنس: 

 سنوات 10أكثر من  □      سنوات 10-5من  □    سنوات 5أقل من  □  :  التعليمالخبرة في 
 ماجستير فأعلى □وم         بكالوريوس + دبل □ بكالوريوس □   العلمي:  المؤهل 

 يطا □جنوب الخليل          □الخليل            □يل        شمال الخل □المديرية:   
( درجات، 4) موافق( درجات، 5) موافق بشدة( فقرة، ُتصحح كاآلتي: 45وقد شمل المقياس في صورته األولية )

 . )درجة واحدة( غير موافق بشدة( درجة، 2) غير موافق( درجات، 3) محايد

 علم الجزء الثاني: الكفايات األدائية للم
التعديل 

المقترح إن 
 وجد

اتجاه  الفقرة مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
 الفقرة

 الرقم

غير 
 مناسبة

غير  مناسبة
 مالئمة

 مالئمة

  التخطي : المجال األول
شــــــهرية علــــــى مختلــــــف و إعــــــداد خطــــــط ســــــنوية      

 .المستويات

+ 1 

اختيـــار وســـائل تعليميـــة مناســـبة لتحقيـــق أهـــداف      
 .الدرس

+ 2 

التخطـــــيط ألنشـــــطة تعليميــــــة تســـــاعد فـــــي بلــــــوغ      
 .أهداف الدرس

+ 3 

التخطيط إلكسـاب التالميـذ االتجاهـات المرغـوب      
 .فيها

+ 4 

 5 + .صياغة األهداف السلوكية الخاصة بكل درس     

 6 + .صياغة األهداف التعليمية بطريقة إجرائية     

 7 + .ي الحصةع الوقت واألنشطة الالزمة فيوز ت     

العمـــل علــــى تحــــديث خطـــط التعلــــيم فــــي مجــــال      
 .المهنة

+ 8 

االطـــالع علـــى االتجاهـــات العالميـــة فـــي تحقيـــق      
 .أهداف المادة الدراسية

+ 9 

 10 + .ضع خطط لتحسين تعلم  الطلبةو      
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  التنفيذالمجال الثاني: 

  .1 + .التمهيد للدرس بمقدمة تثير اهتمام التالميذ     

  .2 + .ربط موضوع الدرس بخبرات التالميذ السابقة     

  .3 + .التنوع في األنشطة التعليمية أثناء الدرس     

تشـــجيع المشـــاركة اإليجابيـــة للتالميـــذ طـــول مـــدة      
 .عرض الدرس

+ 
4.  

ــــام بأنشــــطة تخــــدم موضــــوع       توجيــــه التالميــــذ للقي
 ..الدرس

+ 
5.  

  .6 + .هاية الدرسإبراز عناصر الدرس المهمة قبل ن     

  .7 + .تشجيع التعليم الذاتي     

  .8 + .توظيف الوسائل بفعالية     

  .9 + .استثارة التفكير العلمي     

  .10 + .إشراك التالميذ في اختيار وتنفيذ األنشطة     

  .11 + .استخدام استراتيجيات حديثة في عرض الدرس     

يل القدرة على توظيف التقنيات الحديثة في توص     
 .الدرس

+ 
12.  

القــــدرة علــــى تطبيــــق نظريــــات الــــتعلم فــــي تعلــــيم      
 .التالميذ

+ 
13.  

  التقويمالمجال الثالث: 

  1 + .تحديد أهداف التقويم     

  2 + .التدريب على كل وسائل التقويم     

استخدام أساليب التقويم المناسـبة للتأكـد مـن فهـم      
 .التالميذ للمحتوى 

+ 3  

ســـــــلوب العلمـــــــي فـــــــي اســـــــتخالص اســـــــتخدام األ     
 .النتائج

+ 4  

  5 + .استخدام وسائل متنوعة في التقويم     

ـــــم       ـــــوفر التقـــــويم تغذيـــــة راجعـــــة لكـــــل مـــــن المعل ي
 .والمتعلم

+ 6  

  7 + .القدرة على صياغة االختبارات بأنواعها     

  8 + .القدرة على تحليل نتائج االختبارات بكفاءة     

  يتراعــ فــةمختل ياتقــويم بمســتو اســتخدام أســئلة الت     
 .الفروق الفردية

+ 9  
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  10 + .اإللمام بإستراتيجيات التقويم المناسبة     

  11 + .في التقويم العدل ييراع     

  12 + .في التقويم التكامل ييراع     

  13 + .في التقويم الموضوعية ييراع     

 
 االشراف التربوي  دوارالجزء الثالث: أ

 خطيطالمجال األول: الت

ــــــدرس الجديــــــد       ــــــط موضــــــوع ال ــــــى رب يرشــــــدني إل
 بخبرات التالميذ السابقة.

+ 1  

ـــدريس تنمـــي       يشـــجعني علـــى اســـتخدام أســـاليب ت
 اإلبداع لدى المتعلمين.

+ 2  

ني إلـــــى أســـــاليب تـــــدريس تراعـــــي الفـــــروق يرشـــــد     
 الفردية بين المتعلمين.

+ 3  

  4 + ي.يحثني على استخدام أساليب التعلم التعاون     

يحفزنـي علـى تطبيـق مهــارات الـتعلم الـذاتي لــدى      
 المتعلمين.

+ 5  

  6 + حثني على إثراء المادة الدراسية وتطويرها.ي     

نمـي لــدي القــدرة علــى اســتخدام التغذيــة الراجعــة ي     
 في تعديل طرائق التدريس.

+ 7  

  8 + يوجهني لقراءات تقدم لي الفائدة في التدريس.     

  9 + ثني على ابتكار وسائل تعليمية مناسبة.يح     

يساعدني في تحليل الموقف التعليمي الذي      
 جرى تنفيذه في الحصة.

+ 10  

يمدنا بالنشرات التربوية التي تفيد في فهم      
 التغيرات الجديدة في المنهاج.

+ 11  

يساعدني في إتقان مهارة غلق الموضوع في      
 نهاية الحصة.

+ 12  

  التنفيذ: لثاتيالمجال ا

ــــــدرس الجديــــــد       ــــــط موضــــــوع ال ــــــى رب يرشــــــدني إل
 بخبرات التالميذ السابقة.

+ 1  

ـــدريس تنمـــي       يشـــجعني علـــى اســـتخدام أســـاليب ت
 اإلبداع لدى المتعلمين.

+ 2  
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ني إلـــــى أســـــاليب تـــــدريس تراعـــــي الفـــــروق يرشـــــد     
 الفردية بين المتعلمين.

+ 3  

  4 + علم التعاوني.يحثني على استخدام أساليب الت     

يحفزنـي علـى تطبيـق مهــارات الـتعلم الـذاتي لــدى      
 المتعلمين.

+ 5  

  6 + حثني على إثراء المادة الدراسية وتطويرها.ي     

نمـي لــدي القــدرة علــى اســتخدام التغذيــة الراجعــة ي     
 في تعديل طرائق التدريس.

+ 7  

  8 + يوجهني لقراءات تقدم لي الفائدة في التدريس.     

  9 + يحثني على ابتكار وسائل تعليمية مناسبة.     

ــــف التعليمــــي الــــذي       ــــي تحليــــل الموق يســــاعدني ف
 جرى تنفيذه في الحصة.

+ 10  

يمـــــدنا بالنشـــــرات التربويـــــة التـــــي تفيـــــد فـــــي فهـــــم      
 التغيرات الجديدة في المنهاج.

+ 11  

يســـاعدني فـــي إتقـــان مهـــارة غلـــق الموضـــوع فـــي      
 نهاية الحصة.

+ 12  

 المجال الثالث: التقويم

يشــركني فــي عمليــات التقــويم المختلفــة لعناصــر      
 المنهاج.

+ 1  

يزيـــد مـــن قـــدرتي علـــى اســـتخدام التقـــويم البنـــائي      
 داخل الدرس.

+ 2  

يحثنــــــي علــــــى اســــــتخدام التقــــــويم الختــــــامي فــــــي      
 الحصة.

+ 3  

يســــــــاعدني فــــــــي الكشــــــــف عــــــــن مــــــــواطن القــــــــوة      
 ألهداف.والضعف في صياغة ا

+ 4  

ـــارات حســـب جـــدول       يســـاعدني علـــى بنـــاء االختب
 المواصفات.

+ 5  

يؤكــــــد علــــــى ضــــــرورة التعامــــــل مــــــع مســــــتويات      
 الطالب حسب نتائج التقويم.

+ 6  

ينمي لدي مهارة تحليل نتائج االختبـارات بصـورة      
 فعالة.

+ 7  

يســـــاعدني فـــــي صـــــياغة األســـــئلة الســـــابرة أثنـــــاء       + 8  
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 التقويم.
ساعدني في تنويع أدوات التقويم لتحقيق أفضل ي     

 النتائج.
+ 9  

  10 + نمي لدي أسلوب التقويم الذاتي.ي     

ـــــــة الراجعـــــــة الواضـــــــحة بشـــــــكل       ـــــــي بالتغذي يزودن
 مستمر.

+ 11  

يســــاعدني فــــي بنــــاء خطــــط عالجيــــة بنــــاًء علــــى      
 نتائج التقويم.

+ 12  
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 (: قائمة المحكمينبلحق)م

الرتبة  مكان العمل اسم المحكم الرقم
 العلمية

 التخصص

مناهج وأساليب  أستاذ جامعة القدس المفتوحة د. مجدي علي زامل .أ 1
 تدريس

د. محمد أحمد  .أ 2
 شاهين

 إرشاد نفسي وتربوي  أستاذ جامعة القدس المفتوحة

د. خالد نظمي  .أ 3
 قيرواني

 إدارة تربوية أستاذ جامعة القدس المفتوحة

 إدارة تربوية أستاذ جامعة القدس المفتوحة يى محمد ندىد. يح .أ 4
د. محمد عبد الفتاح  .أ 5

 شاهين
مناهج وطرق  أستاذ جامعة القدس المفتوحة

 تدريس
أستاذ  جامعة القدس المفتوحة د. جمال محمد بحيص 6

 مشارك
 إدارة وتخطيط تربوي 

أستاذ  جامعة القدس المفتوحة د, حسين جاد هللا حمايل 7
 مساعد

 إدارة وتخطيط تربوي 

أستاذ  جامعة القدس المفتوحة د. إياد فايز أبو بكر 8
 مساعد

 خدمة اجتماعية

أستاذ  جامعة القدس د. محسن عدس 9
 مساعد

مناهج وأساليب 
 تدريس

 علم نفس اكلينيكي دكتوراه  جامعة الخليل د. عيسى عبد هللا جرادات 10
تربية مقارنة وإدارة  دكتوراه  شمال الخليلمديرية التربية /  د. إدريس صقر جرادات 11

 تعليمية
، قسم اإلشراف مديرية التربية د. حنان أبو جودة 12

 / شمال الخليل التربوي 
مناهج وطرق  دكتوراه 

 تدريس العلوم
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 التحكيم بعد الدراسة أدوات( تالملحق)

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة القدس المفتوحة

 كلية الدراسات العليا

 برنامج ماجستير اإلدارة واإلشراف التربوي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته المعلمة المحترمة المعلم المحترم/

  وبعد،تحية طيبة 

درجة توافر الكفايات األدائية لمعلمي المدارس الحكومية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان  
. استكمااًل لمتطلبات ن وجهة نظرهم في محافظة الخليلم وعالقتها باألدوار اإلشرافيةالثانوية 

الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة واإلشراف التربوي في جامعة القدس المفتوحة، وقد اقتضت 
الدراسة استخدام استبانة لإلجابة عليها من قبل معلمي ومعلمات المدارس الحكومية الثانوية في 

 محافظة الخليل.
اإلجابة على جميع فقرات االستبانة بموضوعية، علمًا بأن المعلومات الواردة فيها أرجو التكرم ب 

لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وقد صممت هذه االستبانة من ثالثة أجزاء على النحو 
 التالي:

 الجزء األول: ويشتمل على المعلومات الشخصية.
 للمعلمين في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويم. الجزء الثاني: ويشتمل على الكفايات األدائية

 الجزء الثالث: ويشتمل على أساليب اإلشراف التربوي في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويم.
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 الباحث: حامد محمد حماد خليل.

 إشراف: أ. د. تيسير أبو ساكور.
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 .المناسبأمام المربع ( √)ع عالمة الرجاء وض
 .المعلومات الشخصية والعامة الجزء األول:

 .أنثى □          .ذكر □             الجنس: 
 .سنوات 10أكثر من  □ .     سنوات 10-5من  □       سنوات 5أقل من  □  :  التعليمالخبرة في 

 .اجستير فأعلىم □وم عالي.       بكالوريوس + دبل □    فأقل.  بكالوريوس □   العلمي:  المؤهل 
 يطا. □جنوب الخليل.                □الخليل.            □شمال الخليل.          □المديرية:   

 
 الجزء الثاني: الكفايات األدائية للمعلم 

 المجال األول: التخطيط.

 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي حايدم أوافي بشدة

ال أوافي 
 بشدة

      تتسم بالمرونة سنوية  إعداد خططأقوم ب 1
      أقوم بإعداد خطط يومية تتوافق مع الخطط السنوية. 2

3 
اختيــار وســائل تعليميــة مناســبة لتحقيــق أهــداف يمكننــي 

 .الدرس
     

4 
ــــوغ أســــتطيع  التخطــــيط ألنشــــطة تعليميــــة تســــاعد فــــي بل

 أهداف الدرس
     

5 
االتجاهـات المرغـوب  طلبـةالتخطيط إلكسـاب الأستطيع 

 .فيها
     

      .صياغة األهداف التعليمية بطريقة إجرائيةأستطيع  6
      .األنشطة الالزمة في الحصةعلى ع الوقت يوز أقوم بت 7

8 
العمـــل علـــى تحـــديث خطــط التعلـــيم فـــي مجـــال أســتطيع 

 .المهنة
     

فــــي تحقيــــق  لميــــة الحديثــــةاالتجاهــــات الع أقــــوم بمواكبــــة 9
 .أهداف المادة الدراسية

     

      .تعلم الطلبةضع خطط لتحسين أستطيع و  10
      لدي القدرة على العمل بروح الفريق الواحد 11

12 
لدي القدرة على ترجمة األفكار النظرية فـي الخطـة إلـى 

 واقع عملي.
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 المجال الثاني: التنفيذ.

 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي محايد أوافي بشدة

ال أوافي 
 بشدة

      .طلبةلدرس بمقدمة تثير اهتمام الالتمهيد لطيع أست 1
      .للطلبة السابقة خبراتالربط موضوع الدرس بيمكنني  2
      .ع في األنشطة التعليمية أثناء الدرسيالتنو أستطيع  3

4 
 طلبـــةشـــجيع المشـــاركة اإليجابيـــة للتلـــدي القـــدرة علـــى 

 خالل الحصة الدراسية.
     

5 
للقيـــام بأنشـــطة تخـــدم موضـــوع  طلبـــةلتوجيـــه اأســـتطيع 

 ..الدرس
     

      .إبراز عناصر الدرس المهمة قبل نهاية الدرسأقوم ب 6
      .للطلبة م الذاتيتشجيع التعلأقوم ب 7
      لدى الطلبة. استثارة التفكير العلميلدي القدرة على  8
      .تنفيذ األنشطةفي  طلبةإشراك الأستطيع  9

10 
ـــــة فـــــي عـــــرض  أســـــتطيع اســـــتخدام اســـــتراتيجيات حديث

 .الدرس
     

11 
حقيــق توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي ت القــدرة علــىلــدي 

 .الدرس أهداف
     

12 
ــتعلم لــدي  أثنــاء مراحــل القــدرة علــى تطبيــق نظريــات ال

 التنفيذ.
     

 المجال الثالث: التقويم.

 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي محايد أوافي بشدة

أوافي ال 
 بشدة

      .تحديد أهداف التقويميمكنني  1

2 
المناســبة للتأكـــد مـــن  اســـتخدام أســاليب التقـــويميمكننــي 

 .للمحتوى  طلبةفهم ال
     

3 
لــدي القــدرة علــى التعامــل مــع مســتويات الطلبــة حســب 

 نتائج التقويم.
     

      .استخدام وسائل متنوعة في التقويميمكنني  4
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 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي محايد أوافي بشدة

أوافي ال 
 بشدة

      من خالل التقويم. راجعةالتغذية الأستطيع توفير  5

6 
وفـــــــق جـــــــدول االختبـــــــارات  بنـــــــاءالقـــــــدرة علـــــــى لـــــــدي 

 .المواصفات
     

      أستطيع صياغة فقرات االختبارات بأنواعها. 7
      .القدرة على تحليل نتائج االختبارات بكفاءةلدي  8

9 
 فـــــةمختل ياتاســـــتخدام أســـــئلة التقـــــويم بمســـــتو يمكننـــــي 

 .فروق الفرديةال  يتراع
     

      قدرة على استخدام التقويم الختامي في الحصةاللدي  10
      أراعي العدل في التقويم 11
      أراعي الموضوعية في التقويم. 12

 
 االشراف التربوي. دوارزء الثالث: أالج

 المجال األول: التخطيط.

 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي محايد أوافي بشدة

 أوافي ال
 بشدة

1 
ـــنظم تعلـــم ي ســـاعدني المشـــرف فـــي إعـــداد خطـــة فصـــلية ت

 محتوى المادة الدراسية.
     

2 
ســــاعدني المشــــرف فــــي إعــــداد خطــــة يوميــــة تتوافــــق مــــع ي

 الخطة السنوية.
     

      ناقشني المشرف في كيفية صياغة األهداف السلوكية.ي 3

الخطـة  ساعدني المشرف في ترجمة األفكار النظريـة فـيي 4
 إلى واقع عملي.

     

5 
يساعدني المشرف في وضـع بـرامج لعـالج نقـاط الضـعف 

 لدى الطلبة.
     

      يساعدني المشرف في اتباع نهجًا علميًا في التفكير. 6
      يشركني المشرف في تخطيط الورشات التربوية. 7
      يدربني على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد. 8
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 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي محايد أوافي بشدة

 أوافي ال
 بشدة

9 
لعنــــي المشــــرف علــــى مســــتجدات االتجاهــــات التربويــــة يط

 الحديثة في الدورات التدريبية.
     

10 
يســاعدني المشــرف فــي تحديــد األنشــطة التربويــة المناســبة 

 لألهداف.
     

11 
يسـاعدني المشـرف فـي تطـوير الوسـائل التعليميـة التعلميــة 

 المالئمة لتحقيق األهداف.
     

12 
يــب الحاجــات األساســية حســب يســاعدني المشــرف فــي ترت

 األولوية.
     

 المجال الثاني: التنفيذ.

 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوفي محايد أوافي بشدة

ال أوافي 
 بشدة

1 
ــــى ربــــط موضــــوع الــــدرس الجديــــد  يرشــــدني المشــــرف إل

 بخبرات الطلبة السابقة.
     

2 
يشــجعني المشــرف علــى اســتخدام أســاليب تــدريس تنمــي 

 المتعلمين.اإلبداع لدى 
     

3 
ني المشـــرف إلـــى أســـاليب تـــدريس تراعـــي الفـــروق يرشـــد

 الفردية بين المتعلمين.
     

      يحثني المشرف على استخدام أساليب التعلم التعاوني. 4

5 
يحفزنـــي المشـــرف علـــى تطبيـــق مهـــارات الـــتعلم الــــذاتي 

 لدى المتعلمين.
     

      ة وتطويرها.حثني المشرف على إثراء المادة الدراسيي 6

7 
ـــة الراجعـــة فـــي ي ـــدرة علـــى اســـتخدام التغذي نمـــي لـــدي الق

 تعديل طرائق التدريس.
     

8 
يــــوجهني المشــــرف لقــــراءات تثــــري معرفتــــي فــــي مجــــال 

 التدريس.
     

      يحثني المشرف على ابتكار وسائل تعليمية مناسبة. 9

يســـاعدني المشـــرف فـــي تحليـــل الموقـــف التعليمـــي الـــذي  10
 رى تنفيذه في الحصة.ج
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 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوفي محايد أوافي بشدة

ال أوافي 
 بشدة

11 
يمـــدني المشـــرف بالنشـــرات التربويـــة التـــي تفيـــد فـــي فهـــم 

 التغيرات الجديدة في المنهاج.
     

12 
يسـاعدني المشــرف فــي إتقــان مهـارة غلــق الموضــوع فــي 

 نهاية الحصة.
     

 المجال الثالث: التقويم.

 نص الفقرة الرقم
أوافي 
 ال أوافي  حايدم أوافي بشدة

وافي ال أ
 بشدة

1 
يشـــــركني المشـــــرف فـــــي عمليـــــات التقـــــويم المختلفـــــة لعناصـــــر 

 المنهاج.
     

2 
يزيد المشـرف مـن قـدرتي علـى اسـتخدام التقـويم البنـائي داخـل 

 الدرس.
     

      يحثني على استخدام التقويم الختامي في الحصة. 3

4 
يساعدني المشرف في الكشف عن مواطن القوة والضعف في 

 هداف.صياغة األ
     

5 
يســــــاعدني المشــــــرف علــــــى بنـــــــاء االختبــــــارات وفــــــق جـــــــدول 

 المواصفات.
     

6 
ـــة  يؤكـــد المشـــرف علـــى ضـــرورة التعامـــل مـــع مســـتويات الطلب

 حسب نتائج التقويم.
     

      ينمي لدي مهارة تحليل نتائج االختبارات بصورة فاعلة. 7
      ء التقويم.يساعدني المشرف في صياغة األسئلة السابرة أثنا 8

9 
ســـاعدني المشـــرف فـــي تنويـــع أدوات التقـــويم لتحقيـــق أفضـــل ي

 النتائج.
     

      نمي لدي أسلوب التقويم الذاتي.ي 10
      يزودني بالتغذية الراجعة الواضحة بشكل مستمر. 11

12 
يســاعدني المشــرف فــي بنــاء خطــط عالجيــة بنــاًء علــى نتــائج 

 التقويم.
     

 بانة،،،   انتهت االست
 مع بالغ شكري وتقديري.
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المهمة كتاب تسهيل( ثملحي )  

 


