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إلى مف بٌمغ الرسالة، كأٌدل األمانة، كنصح األمة، إلى نبٌي الرحمة سٌيدنا محمد صٌمى اهلل عميو    

 كسٌمـ.

إلى مف أديفى ليما بالفضؿ بعد اهلل، إلى مف غمراني بحبيما، كعطفيما، إلى مف غرسا في 

لما انتظرا ذيف طامنفسي حب العمـ، كأحاطكني بالدعاء، كالتكفيؽ في جميع مراحؿ حياتي، إلى ال

 أمي كأبي،  أطاؿ اهلل  في عمرييما، كأمدىما بالصحة كالعافية. :ىذه  المحظة

لى جميع مف تحممكا  إلى زكجي، كأكالدم الذيف كانكا المحفزيف كالداعميف، إلى عائمتي، كا 

 كأسعى لتحقيقو. إليو، منيؿ مع النيار، لتحقيؽ ما أصبكإنشغالي عنيـ، بمكاصمة دراستي ال

الحبيب، فمسطيف أحمى األكطاف كأغالىا، إلى مدرستي كزمالئي، إلى جامعتي  إلى كطني

التي تصنع الحاضر، كترسـ المستقبؿ، جامعة الكؿ الفمسطيني التي أعتز بيا، كأفتخر بأف أككف 

إلى مشرفي برنامج اإلدارة  ىذا ، كما أىدم عممي"جامعة القدس المفتكحة" أحد طمبتيا كخريجييا

كم كجميع القائميف عمى ىذا البرنامج، كأخص بالذكر "الدكتكر ناصر جاسر اآلغا"، كاإلشراؼ الترب

نجازه، إلييـ  عفلحظة  الذم لـ يتكافى  تقديـ العكف كالمشكرة، كاإلشراؼ عمى ىذا العمؿ التربكم،  كا 

 جميعان أىدم ثمرة جيدم المتكاضع.
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، كخير األناـ ،الحمد هلل رب العالميف عمى تكفيقو، كالصالة كالسالـ عمى نبي األمة   

ييت مف إعداد ىذه الرسالة، فال يسعني إاٌل أف نتسيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد أف ا
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 ؛كالمشكرة ،لحظة في إسداء النصح الذم لـ يتكافى  ،كالقريحة الكقادة، صاحب الفراسة، كالذكؽ الرفيع

كأفدت مف عممو، كتشرفت بالعمؿ معو، كما كأثمف دكره في إتماـ ميمتة  ،فأعطاني مف كقتو الكثير

إذ كاف ناصحان، حريصان عمى تحفيزم كتصكيب بكصمتي  ؛ح ىذا العمؿ التربكمإلنجا ،اإلشرافية

األثر في إتماـ ىذا العمؿ، داعية لو  كممحكظاتو السديدة أكبر ،نحك األفضؿ، مما كاف لنصحو

الدكتكر المناقشة،  بمكفكر الصحة كالعافية، كما كأتقدـ بفائؽ اإلحتراـ كالتقدير إلى أعضاء لجنة

، عمى ما قدمكه مف جيكد نائؿ عبد الرحمف ممتحنان داخميان  ، كالدكتكرممتحنان خارجيان  مركاف عالكنة

ثرائيا بمالحظاتيـ القيمة فجزاىـ اهلل عني كأتقدـ بالشكر  خير الجزاء. طيبة في قراءة ىذه الرسالة، كا 

إلشراؼ كالتقدير إلى جامعة القدس المفتكحة كجميع المشرفيف القائميف عمى برنامج اإلدارة كا

لى مدرستي، كزمالئي مف  التربكم. كما كأتقدـ بالشكر إلى كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية،  كا 

معمميف، كمدراء، كمشرفيف. كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عائمتي الذيف كانكا الداعميف كالمسانديف لي 

لى كؿ األصدقاء ككؿ مف ييمو أمر ا  لتعميـ في كؿ مكاف.في جميع مراحؿ إعداد ىذه الدراسة كا 
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لممشرفين التربويين وعالقتيا بميارات التقييم  الكفايات اإلشرافيةمستوى 
في  عممي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميممن وجية نظر م

   المحافظات الشمالية

 سحر كمال أسعد سميمان العيس :الطالبةإعداد 

 الدكتور ناصر جاسر األغابإشراف: 
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 ممخص

لممشرفيف التربكييف كعالقتيا  الكفايات اإلشرافيةىدفت الدراسة الحالية لمكشؼ عف مستكل  

في  ـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـالتقيي بميارات

فركؽ في ضكء المتغيرات المستقمة: لمكشؼ عف ال الدراسة كما ىدفت المحافظات الشمالية،

الجنس، كالتخصص، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة، كالمديرية( كاستخدمت الباحثة المنيج )

 لعنكاف الدراسة، كاختيرت عينة عشكائية عنقكديةا ملمناسبتي النكعيكالمنيج  الكصفي اإلرتباطي

مف مجتمع أصمو  .ـ2021/2022معممان كمعممة لمعاـ (374)قكاميا ك  ،ديريةكالم الجنس حسب

المقابمة الشخصية لمتحميؿ الكيفي، كاالستبانة  استبانةعمى أداتيف:  الباحثة ؛ كاعتمدت(13973)

ا ما عمى محكميف مف ذكم الخبرة كاإلختصاص، كتـ التأكد مف صدقيم، كتـ عرضيلمتحميؿ الكمي

( فقرة ككؿ، 70) ا كتحميؿ البيانات بالطرؽ اإلحصائية المناسبة، كتككنت االستبانة مفمكثباتي

( فقرة،  كالمقياس 40) المقياس األكؿ: مقياس الكفايات اإلشرافية كتضمف أربع مجاالتكتككنت مف 

( فقرة، كأظيرت النتائج أف مستكل امتالؾ المشرفيف 30التقييـ كتضمف )الثاني: مقياس ميارات 

( 3.79التربكييف لمكفايات اإلشرافية جاء بتقدير مرتفع في جميع المجاالت بمتكسط حسابي بمغ )

؛ بينما جاءت درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات ( كبتقدير مرتفع%75.8كبنسبة مئكية )
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رتباط كجكد عالقة إ (  بتقدير متكسط.%70.0( كبنسبة مئكية)3.50بي بمغ )التقييـ بمتكسط حسا

ميارات التقييـ مف ك الكفايات اإلشرافية بيف ، (p < .01)الداللة ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إذ ، في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية كجية نظر معممي المدارس الحككمية

706.)ؿ ارتباط بيرسكف بمغت قيمة معام
 ، كجاءت العالقة طردية مكجبة.(**

 بتقميؿ األعباء عمى المشرؼ التربكم كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية كأكصت الدراسة

مف المتابعة كالتقييـ. تعاكف اإلدارة المدرسية  ليتمكف ،المعمميفك  ،المدارسمف  وتحديد نصابك 

صالحيات لمكاجية المشكالت مميف. تفكيض المشرؼ التربكم ة كافية لممشرفيف كالمعكتكفير أجيز 

 التي تكاجيو كتساعده في اتخاذ القرار.

  

 المحافظات الشمالية. المشرف التربوي، ،فايات اإلشرافية، ميارات التقييمالكممات المفتاحية: الك
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Abstract 

This study aims to detect the level of supervisory competencies of educational 

supervisors and its relationship with the evaluation skills from the point of view of 

public schools teachers at the Directorates of Education in the northern governorates. It 

also aims to detect the differences according to the following independent variables: 

gender, specializations, academic qualifications, years of experience, and directorates. 

The researcher adopts the descriptive correlative and qualitative approach and selects a 

random cluster sample according to gender and directorate, which includes (374) from a 

community origin (13973)  teachers of the academic year 2021/2022. 

The researcher relied on two tools: using personal  interview questionnaire for 

qualitative analysis and the questionnaire for quantitative analysis where experts in the 

field review the questionnaire. Moreover, the researcher verifies the credibility and 

reliability as well as data analysis using adequate statistical methods.  

The questionnaire consists of (70) questions, as follows: The first scale is the 

supervisory competencies divided into four areas of 40 questions. The second scale is 

the evaluation skills and includes 30 questions. Moreover, the results showed that 

educational supervisors’ supervisory competencies in all areas have an arithmetic mean 

of (3.79) with a percentage of (75.8%,) which is high. In contrast, the degree of the 

educational supervisors’ evaluation skills has an arithmetic mean of (3.50) with a 

percentage of (70%), which is medium. There is a statically significant correlation at the 

level (p < .01) between the supervisory competencies and evaluation skills from the 

teachers’ point of view. Finally, Pearson’s correlation coefficient is( .706**), and the 

correlation is positive. 



 

 ر

The researcher recommends that the Palestinian Ministry of Education to reduce 

burdon on the educational supervisor and determining his quorum of schools and 

teachers to be able to follow up and evaluate. Also school Administration cooperation 

and provision of sufficient equipment for supervisors. Delegating the educational 

supervisor powers to face the problems he faces and help him in decision- making. 

 

Keywords: Supervisory competencies, evaluation skills, educational supervisors, 

northern governorates.  
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة ومشكمتيا

 مقدمة الدراسة 1.1

ؿ التغير في جميع مناحي الحياة، كأىميا الجانب المعرفي كالتكنكلكجي الذم يشيده في ظ

العالـ في القرف الحادم كالعشريف كلتحقيؽ األىداؼ التربكية المتكقع تحقيقيا في ظؿ تمؾ المتغيرات 

، البد مف تطكير كتحسيف األساليب كالممارسات اإلشرافية التي يمارسيا المشرؼ والحادثة في

 ربكم إلتماـ ميامو التربكية.الت

حظي اإلشراؼ التربكم في بمداف العالـ بشكؿ عاـ كفي البمداف العربية بشكؿ خاص بقدر 

اإلشراؼ التربكم في  مف اإلىتماـ كذلؾ بسبب تطكر األنظمة التربكية كمتطمباتيا. كقد مرن  عاؿً 

د أخطاء المعمميف كتصيي إذ كاف المفتش التربكم ييتـ بمراقبة  ؛ثالث مراحؿ مرحمة التفتيش

عطاء األكامر ،كمحاسبتيـ إذ  ؛ثـ مرحمة التكجيو اقبة الجكدة عمى اإلشراؼ كالتقييـ.كالسيطرة كمر  ،كا 

شارؾ المعمميف في القيادة كالتدريب كلـ كلكف لـ تي  ؛تميزت باعترافيا بحاجات المعمميف الخاصة

كجيو إلى اإلشراؼ الحديث القائـ عمى أسس التغيير مف الت، كمف ثـ تـ نحيـ مفاىيـ النمك الذاتيمت

 ،)التميمي كالزيدم عممية ثابتة تعتمد عمى النقاش كالحكار الديمقراطي كأساس في العممية اإلشرافية

2020 :45-53(. 

اإلشراؼ التربكم كأحد المداخؿ التربكية الحديثة في عالـ  بأف( 75:2020) شركـكبيف 

كتحسيف أدائيا في  ،كرفع كفاءتيا ،العممية التربكية كاإلشرافية التربية، داعيةن مف خاللو إلى ربط

كتقنياتو، داعيان كافة  ،كاستراتيجياتو ،شيده العالـ التربكم مف تطكر كبير في نظرياتوي ظؿ ما

  .الميتميف كالككادر اإلشرافية لمعمؿ الجاد مف أجؿ التغيير كالتطكير في مجاؿ اإلشراؼ التربكم
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تطكران  شيد النظاـ التعميمي القائـ في فمسطيف( بأف 295:2017هلل )شمش كحرزا كأشار

كتكسعان في منظكمة اإلشراؼ التربكم، مف حيث زيادة عدد المشرفيف التربكييف كالمديريف كالمعمميف 

 فية لممشرفيف التربكييف كتطكيرىا.كفي تحديد األدكار اإلشرا

ربكية أكثر كفاءة؛ كبالتالي تعمؿ عمى كالمنظكمة اإلشرافية الداخمية تجعؿ العممية الت

 .(Tubsuli, Julsuwan &Tesaputa,2017) تحسيف السمككيات التدريسية الخاصة بالمعمميف

 كاإلشراؼ التربكم في المدارس الحككمية الفمسطينية، كما أشارت كزارة التربية كالتعميـ

ة كالتربكية بكافة ر العممية التعميميبأنو عممية قيادية، فنية، إنسانية، شاممة، كغايتو تطكي( 2011)

ظركؼ التعميمية، كزيادة فاعميتيا، ( مف أجؿ تحسيف المشرؼ، كبيئة تعميمية ، متعمـ،محاكرىا )معمـ

كتحقيؽ أىدافيا مف حيث قدرة الطمبة،  باإلعتماد عمى التفاعؿ الديمقراطي بيف المشرفيف التربكييف، 

 .كالمعمميف

عمى تنمية بمفيكمو الشامؿ يركز  ىمية اإلشراؼ التربكمأبأف ( 2016كيرل الدليمي )

المشرؼ التربكم المعايش الحقيقي لمعمؿ التربكم يعد العممية التعميمية، كالتربكية بكافة عناصرىا، ك 

كالمالحظ لجميع العناصر المتصمة بالعممية التربكية كالمدرؾ لدكر كؿ عنصر في  ،الميداني

  مساعدة المعمـ كالمتعمـ.

 ،لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة  مسؤكلية المتابعة الميدانية جياز اإلشراؼ التربكم كلىكيت

شاممة  ،لمتأكد مف تحقيؽ غايات التعميـ، كأىدافو ؛ كذلؾ أحد األجيزة الميمة في ىذه العمميةكنو ك

  (.2007)العجمي،  المناىج كالطالب كالمعمميف،

تحتاج  ؛ إذتقكـ بتكجيو عقكؿ المتعمميفأف مينة التدريس ( ب2016كرد في الجالمدة )ك  

عمى عممية تعميمية  خبرة لتحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ كالحصكؿ كذكم ،لكجكد مشرفيف مختصيف

 ناجحة.
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إلى ضركرة إلماـ المشرؼ "  "Oliva(1976( عف )أكليفا، 189:2008مريزيق )ككرد في 

كيعمؿ بطريقة ، داء بطريقة فعالةلأل ، التربكم بأنكاع مف المعمكمات كالميارات كالصفات الشخصية

يؤديو المشرؼ التربكم يمكنو مف مساعدة منسجمة مع الذيف يعممكف في محيطو، ألف الدكر الذم 

دراؾ نكاحي الضعؼ ألف في ذلؾ تحديان  لمعمميف في فيـ أنفسيـ،  كمعرفة مكاطف القكة، ا  كبيران  كا 

 لممشرؼ كيتطمب منو ميارة فائقة."

  ( بأف تقكيـ العممية اإلشرافية يشمؿ تقكيـ األساليب192:2005ككرد في الطعاني )

اإلشرافية الحديثة التي تيستخدـ مف ًقبؿ المشرؼ التربكم؛ كذلؾ لتطكير العممية التعميمية التعممية، 

ألف األساليب المتطكرة، تؤدم إلى تحسيف العممية التعميمية، في جميع المؤسسات كتحقؽ األىداؼ 

األمكر،   مشاركة المعمميف، كالطالب، كأكلياء رامج اإلشراؼ التربكم،  كتؤكد عمىالتي خططت ليا ب

 .بداعكاإل، بتكاراإلالتحسيف، ك  عممية في سيـكتي 

لدل المشرؼ  عاليةكفايات اإلشرافية تعكس مقدرة أف الب( 33:2008-34) كبيف السرحاني

تجاىات التي تمكنو مف كاال فاىيـكالم لخبرات كالمعارؼفي جممة مف الميارات كا مثؿالتربكم تت

 كالذم يمكف مالحظتو ،كي يتضح األداءلميماتو سمككيان، بقدر مناسب مف اإلتقاف  ممارسة

، كالمعرفية ىي المنطمؽ معرفيةكأخرل  أدائيةقياسو، كمف ىنا يمكف تصنيؼ الكفايات إلى كبالتالي 

  األساسي لمكفاية األدائية.

كفاية تعني القدرة عمى تحقيؽ أنشطة قابمة لممالحظة، ( بأف ال2020ككرد في )عاشكر،

 أك شخصية. اجتماعية ، مينية،في سياقات مختمفة سكاء كانتكيمكف أف تطبؽ 

كفايات ال في جياز اإلشراؼ التربكمرة امتالؾ العامميف ضرك ب (2008) عطكمكأشار 

كقؼ التعميمي كىي المعمـ، األساسية لمم بالعناصرالالزمة لمتقييـ بعناصره المختمفة كالمرتبطة 

كتقييـ خطة اإلشراؼ مف  كالمنياج، كالكتاب، كالطالب، كالبيئة المحمية كالتسييالت المادية المتكفرة،
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كاألنشطة المستخدمة في ، كاألساليب ،كتقييـ الكسائؿ. كالتكامؿ كالتنسيؽ ،رتباطيا باألىداؼإحيث 

 . في جميع  مجاالتيااإلشراؼ كاممة كتقييـ مردكد ناتج عممية ، الخطة

يزكد كالن بأف نظاـ تقييـ أداء المعمميف  (kraft,2016( عف ):2018325اليعربية )ككرد في  

مف المشرؼ التربكم كاإلدارة المدرسية بإطار كاضح عف آلية التقييـ كالمناقشة، إضافة إلى تزكيد 

المشرؼ التربكم كاإلدارة المدرسية المعمـ بالتغذية الراجعة عف مستكل أدائو، كما أنيا تمكف كالن مف 

 مف تزكيد المعمـ بالمالحظات الدقيقة.

عممية تجميعية تركز عمى ييعد تقييـ المعمميف  بأف (49:2020التميمي كالزيدم ) ككرد في

كمان لكفاءة  ، لذا الفرد المينيةتقييـ  كفاءة المعمميف، كالتي بدكرىا تتضمف تقييمان رسميان كتابيان،  حى

تسير العمميات اإلشرافية التككينية، كالتقييمية جنبان إلى جنب؛ في حيف أف اإلشراؼ  يجب أف

التربكم ضركرم لمنمك الميني لممعمميف؛ فإف التقييـ ضركرم ليذا النمك، كفعالية المعمـ تتمثؿ في 

 أداءه التعميمي. 

ة العممية كقد بينت العديد مف الدراسات طبيعة العالقة بيف اإلشراؼ التربكم كتنمي 

مف ركح عمؿ ، كذلؾ مف خالؿ تأثير اإلشراؼ التربكم إيجابيان عمى عدة متغيرات التعميمية،

بينت دراسة  ؛ إذميف كمعدليف لألساليب كالكسائؿ كالمنيجيات التعميميةالمشرفيف التربكييف كمقيٌ 

مات الصفكؼ لدل معم 21( حكؿ دكر المشرفات التربكيات في تنمية ميارات القرف 2019العمرم )

لممشرفات في تنمية  ان كبير  ان بمدينة جدة، أف ىناؾ دكر  2030كأثر ذلؾ عمى تحقيؽ رؤية  ،األكلية

( حكؿ كاقع اإلشراؼ التربكم 2018ميارات التفكير العميا لممعممات. أما دراسة دفع اهلل كحامد )

 نتائجيا كتكصمت الثانكية،ة اإلنجميزية بالمرحمة كدكره في تطكير الكفايات التدريسية لمعممي المغ

شراؼ التربكم يؤدم إلى تطكير كفاياتيـ التدريسية في ىذا المجاؿ، أما فيما يختص أف اإلإلى 

بعنكاف دكر مشرفي ( 2020) كأكصت دراسة آؿ دغماف. دان ببقية المجاالت فإف اإلشراؼ ضعيؼ ج
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الثانكية، بضركرة عقد دكرات المغة العربية في تنمية  ميارات التدريس لدل معممييا في المرحمة 

كفي مجاؿ االستراتيجيات الحديثة في مجاؿ تنكع األىداؼ التدريسية، تدريبية لممشرفيف التربكييف 

 التي تشجع عمى التفاعؿ، كاالبتكار، كالمشاركة. 

( بعنكاف تقكيـ أداء المشرؼ التربكم في المرحمة 2018كخمصت نتائج دراسة كريـ كعميكم )

كجية نظر مدرسي الفيزياء كاألحياء إلى أف إجابات أفراد عينة البحث تقع بيف الثانكية مف 

 المتكسط كالمقبكؿ فيما يخص أداء المشرؼ التربكم. 

تمركز عممية اإلشراؼ التربكم حكؿ الكفاية المعرفية بالمادة الدراسية  كترل الباحثة بأف

مف ناحية، كجمكد  كفلتي يحتاجيا المدرسرات األخرل اعمى العديد مف الكفايات كالميا دكف التركيز

كىذا ما دعاىا الى التطرؽ لدراسة  لكجي،ك العممية اإلشرافية بما ال ينسجـ مع التطكر المعرفي كالتكن

لممشرفيف التربكييف كعالقتيا بميارات التقييـ  متسائمة حكؿ دكر الكفايات اإلشرافيةلمكضكع، ىذا ا

مف تغذية راجعة تتعمؽ بتعزيز جممة مف احتياجات المعمميف  لممعمميف، كما ينتج عف ىذا التقييـ

 عدا عف االحتياج المعرفي في المادة الدراسية . 

 

 وأسئمتيا مشكمة الدراسة 2.1  

 كمف خالؿ تجربتيا الذاتية في مجاؿ عمميا  الباحثة إحساس انبثقت مشكمة الدراسة مف 

كلمدة أكثر مف ، لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينيةالتابعة  ،في المدارس الحككمية الثانكيةكمعممة، 

 عدـ كجكد معايير كاضحة لدل المعمميف كالمعممات لمستكل تكافر الكفاياتلفت نظرىا  ( سنة،15)

مف تقييـ أداء المعمميف، كبما أف نجاح العمؿ التربكم يكمف  التربكم المشرؼ تمكفالتي ، اإلشرافية

األساليب  كذلؾ مف خالؿ ؛كالكفايات التي يمتمكيا المشرؼ التربكم ،في فعالية اإلشراؼ التربكم

 تقييـ أعماؿك  ،متابعةمف خالؿ أداء المعمـ  ىـ في تطكيراتسالتي ك  التربكية التي يمارسيا
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لـ  ،عممية اإلشراؼ التربكم في عناصر محددة تمركزعمميا، الحظت الباحثة كمف كاقع  .المعمميف

عداد يتـ التطكير عمييا بقدر ا لتطكر في فمسفة تكنكلكجيا التعميـ، حيث ظؿ تحضير الدرس، كا 

الخطة، كقياس المعرفة بالمادة الدراسية محكر عممية اإلشراؼ، األمر الذم أكد عميو العديد مف 

الزمالء في المينة عمى اختالؼ تخصصاتيـ، كذلؾ بعد عدة مقابالت قصدية لمباحثة معيـ حكؿ 

أبدكا امتعاضيـ مف السياسات  فابات بعض المشرفيف التربكييف الذيىذا المكضكع، كعزز ذلؾ إج

 .كالثكرة التقنية ظؿ ىذا التضخـ المعرفي كالخطط اإلشرافية غير المستجيبة لمتطكر في

(؛ بأف كثرة األعباء اإلدارية، التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم، تعد 78:2020كبيف شركـ )

تكاجيو؛ مثؿ نقص عناصر الجذب في اإلشراؼ التربكم، في مقدمة الصعكبات كالمشكالت التي 

إضافة إلى نصاب المشرؼ التربكم الكبير مف المعمميف كيترتب عمى ذلؾ ضيؽ الكقت في 

عداد البرامج التنشيطية، كالتدريبية، مما يؤثر سمبان عمى ميامو،  كذلؾ تعدد  مصادر  التخطيط، كا 

ى قمة الحكافز التي تدفع المعمميف المتميزيف لإللتحاؽ التكجييات كالتعميمات، كتفاكتيا. إضافة إل

باإلشراؼ التربكم، لذا تكجب تفعيؿ اإلشراؼ التربكم الحديث، بصكرة ترتقي لمتطمبات العصر، 

كتحدياتو داخؿ المنظكمة التربكية.

، كالميارات، كالممارسات التي شرافيةحكؿ الكفايات اإل السابقة لدراساتكىذا ما أكدتو ا

 إلى بأنيا ضعيفة السابقة الدراساتإذ أشارت العديد مف نتائج  مكيا كيؤدييا المشرؼ التربكم؛يمت

 ،(2013) كمعمر( كدراسة أبك سمرة 2014امبيض )دراسة ( ك 2017عطير) دراسةكمتكسطة، 

( كدراسة 2009كدراسة الحمك) ،(2008كدراسة عالكنة، كأبك سمرة كعبيداهلل ) ،(2011كدراسة معمر)

الكفايات،  المشرؼ التربكم إمتالؾ بضركرة الدراسات ، كأكصت(2007) كدراسة صياـ (،2009)تيـ 

 .رتقاء بعممية إشرافية ناجحةإلا ، مف أجؿية، كتطكير األساليب اإلشرافيةكالميارات اإلشراف
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(، في التعرؼ إلى درجة امتالؾ مشرفي التربية الفنية في 2020عاشكر) دراسةكىدفت 

كبية بفمسطيف لمكفايات اإلشرافية كعالقتيا بمستكل اإلنتاجية لدل معممييـ كأظيرت المحافظات الجن

النتائج كجكد فركؽ تعزل لمتغير سنكات الخبرة لدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف التقنية 

   )التكنكلكجية( كفي الكفايات اإلشرافية ككؿ.

شراؼ في التنمية المينية إلى أىمية دكر اإل في التعرؼ ،(2020) بركات دراسة كىدفت

كأكصت نتائجيا بضركة إلماـ ، لمعممي المرحمة الدنيا في المدارس الحككمية في محافظة طكلكـر

 المشرفيف التربكيييف بالممارسات اإلشرافية التي تساىـ في تحقيؽ النمك الميني لممعمميف.

الكفايات اإلشرافية  كلمست فإف مشكمة الدراسة تنحصر في التعرؼ إلى ،عمى ما تقدـ بناءن ك 

المحافظات مديريات التربية كالتعميـ في  التي يمتمكيا المشرفكف التربكيكف في المدارس الحككمية في

، كبناءن عمى ما تقٌدـ، كعالقة ىذه الكفايات بمياراتيـ في تقييـ المعمميف في ىذه المدارس، الشمالية

تتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:

ما مستوى الكفايات اإلشرافية لممشرفين التربويين وعالقتيا بميارات التقييم من وجية نظر " 

 "معممي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية؟

 كبناءن عميو، ستجيب ىذه الدراسة عف األسئمة الفرعية التالية:     

إلشرافية لممشرفيف التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ في ما مستكل الكفايات ا السؤال األول:

 ؟في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية المحافظات الشمالية

ما درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات السؤال الثاني: 

 ؟ في المحافظات الشمالية ية نظر معممي المدارس الحككميةمف كجلميارات التقييـ الشمالية 

في استجابات  (α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ىؿ ي: السؤال الثالث

لممشرفيف التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ أفراد عينة الدراسة نحك مستكل الكفايات اإلشرافية 
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ف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغيرات )الجنس، م في المحافظات الشمالية

 ؟التخصص، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المديرية(

في استجابات  (α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ىؿ ي السؤال الرابع:

قييـ في مديريات التربية درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التأفراد عينة الدراسة نحك 

 كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغيرات

 ؟)الجنس، التخصص، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المديرية( الدراسة

 كجد عالقة إرتباطية بيف مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييفىؿ ي السؤال الخامس:

كدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات 

 الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية؟

 

 فرضيات الدراسة  3.1

 لإلجابة عف أسئمة الدراسة )الثالث كالرابع كالخامس(، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:     

بيف متكسطات ( α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي ولى:الفرضية األ 

مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف في مديريات التربية استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

ات مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير  كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 )الجنس(.  راسةالد

بيف متكسطات ( α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي الفرضية الثانية:

مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف في مديريات التربية استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

ات ككمية تعزل إلى متغير مف كجية نظر معممي المدارس الح كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 )التخصص(.  الدراسة



 

9 

بيف متكسطات ( α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي :ةالفرضية الثالث

مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف في مديريات التربية استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

ات كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير  مف كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 )المؤىؿ العممي(.  الدراسة

بيف متكسطات ( α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي الفرضية الرابعة:

 مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف في مديريات التربيةاستجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

ات مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير  كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 )سنكات الخدمة(.  الدراسة

بيف متكسطات ( α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي الفرضية الخامسة:

رفيف التربكييف في مديريات التربية مستكل الكفايات اإلشرافية لممشاستجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

ات مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير  كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 )المديرية(.  الدراسة

في استجابات  (α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي الفرضية السادسة:

ؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية درجة امتالأفراد عينة الدراسة نحك 

المدارس الحككمية تعزل إلى متغيرات كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي 

 )الجنس(. الدراسة 

في استجابات  (α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي الفرضية السابعة:

درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية لدراسة نحك أفراد عينة ا

ات كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير 

 )التخصص(.  الدراسة
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استجابات في  (α>.05)كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال ي الفرضية الثامنة:

درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية أفراد عينة الدراسة نحك 

ات كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير 

 )المؤىؿ العممي(. الدراسة

في استجابات  (α>.05)د مستكل الداللة كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنال ي :الفرضية التاسعة

درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية أفراد عينة الدراسة نحك 

ات كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير 

 )سنكات الخدمة(.  الدراسة

في استجابات  (α>.05)د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة كجال ي الفرضية العاشرة:

درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية أفراد عينة الدراسة نحك 

ات كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغير 

 )المديرية(. الدراسة

كجد عالقة إرتباطية بيف درجة مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف ال ي لفرضية الحادية عشر:ا

التربكييف كدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في 

 المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية.

 

 أىداف الدراسة  4.1

 :عى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتيةتس    

مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف في مديريات التربية كالتعميـ في  التعرؼ عمى .1

 مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية. المحافظات الشمالية
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التعميـ في التعرؼ عمى درجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية ك  .2

 المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية.

الجنس، التخصص، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، )الكشؼ عف طبيعة عالقة المتغيرات  .3

لممشرفيف التربكييف  الكفايات اإلشرافيةمستكل في استجابات أفراد عينة الدراسة نحك  المديرية(

 مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـكعالقتيا بميارات التقييـ 

 في المحافظات الشمالية. 

كعالقتيا بميارات التقييـ التعرؼ عمى العالقة بيف مستكل الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف  .4

 لشمالية. في المحافظات ا مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ

 

 أىمية الدراسة 5.1

 تنبع أىمية ىذه الدراسة مف الناحيتيف النظرية كالتطبيقية عمى النحك اآلتي:      

  األىمية النظرية  1.5.1

كعمػػى حػػد عمػػـ يػػة ميمػػة فػػي مجػػاؿ اإلشػػراؼ التربػػكم، تعػػد ىػػذه الدراسػػة بمثابػػة إضػػافة عمم

، كمػػػا كيمكػػػف أف تفيػػػد فػػػي متغيراتيػػػامجتمعػػػة  دراسػػػة مػػػف ىػػػذا النػػػكع فػػػي فمسػػػطيف لػػػـ تيجػػػرى الباحثػػػة، 

كتثػرم المكتبػات العامػة،  يداف اإلدارة كاإلشراؼ التربكم، في م مشرفيف التربكييف، كالعامميفالدراسة ال

كالمكتبػػات الخاصػػة، كذلػػؾ بإضػػافة  معرفػػة  جديػػدة فػػي مجػػاؿ الكفايػػات اإلشػػرافية، كميػػارات التقيػػيـ 

 الخاصة بالمشرؼ التربكم.
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 بيقيةاألىمية التط 2.5.1

مف  ،في ممارسة األسمكب الحديث في اختيار المشرفيف التربكييفالحالية،  تفيد الدراسة

 ، كالتي تمكنو مف البحث كالتجريب ،خالؿ المعايير كالكفايات التي يمتمكيا المشرؼ التربكم

ى ، كالتعرؼ إلختصاصكذكم اإل ،كمتابعة النمك الميني لممعمميف ،كالتدريب في الكرش التدريبية

مميف، كما يمكف أف تفيد الدراسة الحالية في تقييـ المع التي يمارسيا المشرؼ التربكم في مياراتال

 العممية التربكية برمتيا. التعرؼ إلى المشكالت التي تكاجو المشرؼ التربكم في عممية تقييـ

 

 حدود الدراسة 6.1

 تتمثؿ حدكد الدراسة الحالية في اآلتي:     

في المدارس الحككمية  الدراسة عمى عينة مف معممي المدارس طبقت ىذه :شريةالحدود الب 1.6.1

 الثانكية في المحافظات الشمالية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.  

الثانكية في المدارس الحككمية  عمى عينة مفىذه الدراسة طبقت  :الحدود المكانية 2.6.1

راـ اهلل  -س، مف الكسطنابم-الشماؿ  مديريات التربية كالتعميـ مف ) كتمثمت في ،المحافظات الشمالية

 .شماؿ الخميؿ( -مف الجنكبكالبيرة، 

 ـ.2021/2022 العاـ الجامعيفي الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة طبقت : الحدود الزمانية 3.6.1

حات الكاردة في الدراسة عمى الحدكد المفاىيمية كالمصطم اقتصرت ىذه: ميةيالحدود المفاى 4.6.1

 الدراسة.

استخدمت في ىذه الدراسة مقياس الكفايات اإلشرافية، كمقياس ميارات : جرائيةالحدود اإل 5.6.1

التقييـ، كىي بالتالي اقتصرت عمى األدكات المستخدمة لجمع البيانات كدرجة صدقيا كثباتيا عمى 

 عينة الدراسة كخصائصيا، كالمعالجات اإلحصائية المناسبة.
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 عريفات االصطالحية واإلجرائية لمغيرات الدراسةالت 7.1

 : اشتممت الدراسة عمى التعريفات اآلتية     

 ،مقدرة المشرؼ التربكم عمى القياـ بالعمؿ اإلشرافي بفاعمية"كتعرؼ بأنيا : الكفاية اإلشرافية 

كالميارات  ،كيتطمب ذلؾ تكافر كفايات أساسية تشمؿ المعمكمات، تحقيقان ألىداؼ اإلشراؼ التربكم

 (.43:2008)السرحاني، الالزمة ألداء العمؿ سمككيان 

كالمعارؼ  ،كالميارات ،مجمكعة مف الصفات الشخصية بأنيا: اً اإلشرافية إجرائي ةف الكفاير  عتُ و 

كتساعده عمى إتماـ العمميات اإلشرافية بما فييا تقييـ التربكم،  التي يمتمكيا المشرؼ، كالقدرات

  العمؿ اإلشرافي.

تقاف ،بتناسؽ ،قدرة مكتسبة عمى أداء فعؿ " بأنيا: الميارةميارات التقييم: ُتًعرف   كتحكـ كذكاء ، كا 

وُيعرّرف  .(127:2016، كالمسػعكدم كالتميمػيرياضػية" )األسػدم ك يدكيػة  ميػارة لغكيػة، مػثالن ، كسيكلة

 ،اءتيـ فػي أداء عمميػـقيػاس أداء كسػمكؾ العػامميف أثنػاء فتػرة زمنيػة كدكريػة كتحديػد كفػ : بأنوالتقييم

قصػػػد بػػػو قيػػػاس كفػػػاءة التػػػدريب كمػػػدل نجاحػػػو فػػػي تحقيػػػؽ يي ك  ،كيػػػتـ مػػػف خػػػالؿ المالحظػػػة المباشػػػرة

 ،كمػػف أىػػداؼ عمميػػة التقيػػيـ ،كيمكػػف أف يكػػكف التقيػػيـ قبػػؿ كبعػػد تطبيػػؽ التػػدريب، األىػػداؼ المرجػػكة

 (.2013لمناسب )الكيشي، اقتراح البرنامج التدريبي ا مف ثـالضعؼ ك ، كنقاط عف نقاط القكة الكشؼ

: بأنيػا مسػتكل اإلتقػاف الػذم يمتمكػو المشػرؼ التربػكم إجرائيراً ات التقييم الباحثة تعريف ميار  تتبنىو 

لتحقيؽ األىداؼ بشكؿ تتمثؿ فيو السرعة فػي اإلنجػاز  ،فعاالن  كقدرتو عمى استخداـ معارفو استخدامان 

يػػتـ الحكػػـ ل ،لقػػدرة عمػػى ممارسػػة أداء مػػتقفكا  ،قتصػػاد فػػي الجيػػكد كالتكػػاليؼكاإل، كالدقػػة فػػي األداء

عمػػػى مػػػا يعممػػػكف  كمكافػػػأتيـ بصػػػفة عادلػػػة، كدكف تحيػػػز عمػػػى جيػػػكد العػػػامميف ،بشػػػكؿ مكضػػػكعي

 لتقييـ ما تـ إنجازه. ، كأسس لممقارنة ، أداء كينتجكف، كتخضع لمعايير
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ى رفػػع كفايػػات ، مخػػتص بأحػػد المباحػػث األكاديميػػة، يعمػػؿ عمػػ"ىػػك خبيػػر تربػػكم: المشرررف التربرروي

المعممػػيف كمػػديرم المػػدارس األكاديميػػة، كالمينيػػة، كالتربكيػػة، كالشخصػػية لتحسػػيف العمميػػة التعميميػػة 

 .(6:2016، دليؿ اإلشراؼ التربكمالتعممية" )

 الذم تعينو كزارة التربية كالتعميـ في ،بأنو الشخص المكظؼ: المشرف التربوي إجرائياً  وُيعر ف

المعمميف كالمعممػات فػي مدارسػيـ كمسػاعدتيـ عمػى تحسػيف أدائيػـ كتنميػة  لإلشراؼ عمى ،فمسطيف 

كمػػف ثػػـ تقييميػػا، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ  ة،كتطػػكير كتحسػػيف العمميػػة التعميميػػ ،ميػػاراتيـ القياديػػة

 المرسكمة.

المػدارس  ( بػأف المػدراس الحككميػة ىػي 13:2005) عػف صػبح كرد فػي عاشػكر: المدارس الحكومية

ممثمػػػػػػة بػػػػػػكزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػيـ كالتػػػػػػي تػػػػػػديرىا كتمكليػػػػػػا  مييػػػػػػا السػػػػػػمطة الفمسػػػػػػطينية التػػػػػػي تشػػػػػػرؼ ع

 (.2020،عاشىر)

إجرائيػػان: بأنيػػا المػػدارس الحككميػػة التابعػػة لمسػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية  المرردراس الحكوميررةكتيعػػرؼ 

 ،ة عميػػػاأساسػػػيمػػػدارس ك  ،كتصػػػنؼ إلػػػى مػػػدارس أساسػػػية دنيػػػا كتشػػػرؼ عمييػػػا كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ

 .كمدارس ثانكية

قسمت السمطة الفمسطينية بعد إعالف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو المحافظات الشمالية: 

محافظة منيا  (16)أراضي الدكلة الفمسطينية إداريان إلى  (1988)المنعقدة في الجزائر عاـ  (19)اؿ

القدس، كراـ اهلل كالبيرة، ية كىي )عمييا المحافظات الشمال ، كىي ما أطمقت( بالضفة الغربية11)

، كطكباس، كجنيف، كأريحا كاألغكار(. في  كبيت لحـ، كالخميؿ، كنابمس، كسمفيت، كقمقيمية، كطكلكـر

 )رفح، كخانيكنس، كالكسطى، كغزة، كشماؿ غزة(مؽ عمى محافظات غزة الجنكبية كىي حيف أط

  (. 21:2018،)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني 
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المحافظات التي تقع في المناطؽ الشمالية مف الضفة  بأنيا : ف المحافظات الشمالية إجرائياً عر  وتُ 

القدس، كراـ اهلل كالبيرة، كبيت لحـ، كالخميؿ، كنابمس، كسمفيت، ) الغربية، كتضـ مديريات تربية

، كطكباس، كجنيف، كأريحا كاألغكار( كأطمؽ عمييا المحافظات الشما لية كعددىا كقمقيمية، كطكلكـر

 محافظة. (11)
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 اإلطار النظري 1.2

 الدراسات السابقة 2.2

 عمقة بالكفايات اإلشرافية المت السابقة الدراسات 1.1.2

 بميارات التقييم المتعمقة الدراسات السابقة  2.2.2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة *       
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  النظري دباأل 1.2

 اإلشراف التربوي 1.1.2

 تمييد 

شػػػيد اإلشػػػراؼ التربػػػكم تطػػػكرات، كتغيػػػرات ممحكظػػػة، أبرزتيػػػا عػػػدة دراسػػػات تربكيػػػة سػػػابقة،  

مفيػـك اإلشػراؼ ككذلؾ آراء المختصيف فػي المجػاؿ التربػكم، فكػاف ىنػاؾ تعريفػات، كمفػاىيـ عديػدة ل

كتعاقبػو عمػى فتػرات زمنيػة  التربكم كذلؾ بسبب التغيرات التي طػرأت عمػى مفيػـك اإلشػراؼ التربػكم،

 كخصائصػو، يسػتمد اإلشػراؼ أسسػو، ،مختمفة،  كفػي ظػؿ اإلنفجػار المعرفػي،  كالتطػكر التكنكلػكجي

مػػػف ، شػػػرافيةكنظرتػػػو لمعنصػػػر البشػػػرم، ككنػػػو محػػػكر العمميػػػة اإل ، كفمسػػػمفتو ،عمػػػى أسػػػس المجتمػػػع

 منطمؽ تنمية اإلنساف ضمف منظكمة العالقات اإلنسانية.

إف لإلشراؼ التربكم دكر ميـ في تطػكير كتحسػيف العمميػة التعميميػة كالتربكيػة كتطػكير أداء 

سػيـ المعمميف مف خالؿ تييئػة أفضػؿ الفػرص إلكسػابيـ الميػارات كالكفايػات التعميميػة الالزمػة ممػا يي 

كذلػؾ مػف خػالؿ إعطػاء المعمػـ  . (Shahin,2015)نػي كتحقيػؽ أىػداؼ التعمػيـفػي تطػكير أدائيػـ المي

 (.Glathorn,2007التغذية الراجعة حكؿ اإلشراؼ التعميمي في الفصؿ)

كتيًعػػد إدارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ، أفن اإلشػػراؼ التربػػػكم عممينػػػة شػػاممة، تشػػػمؿ جميػػػع المسػػػؤكليات 

شػػراؼ ييػػػتـ بتحسػػيف العمميػػة التربكيػػة. كتىطػػكر مفيػػػكـ كالكظػػائؼ الالزمػػة إلدارة المػػدارس؛ إذ أفن اإل

اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم، كتطػػػػكرت فمسػػػػفتو، كأسػػػػاليبو، تطػػػػكران مممكسػػػػان ككاضػػػػحان، نتيجػػػػة لمتطػػػػكر العممػػػػي 
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كالمعرفػػي، باإلضػػافة إلػػى النظريػػات التربكيػػة، كالدراسػػات الميدانيػػة فػػي العمػػـك السػػمككية،  كاإلنسػػانية 

  (.43:2020-45،طبيعة اإلشراؼ التربكم)التميمي كالزيدمالتي فتحت المجاؿ أماـ دراسة 

حقيؽ ذلؾ النيج تـ تطكير نظاـ اإلشراؼ في فمسطيف ليشمؿ: اإلشراؼ التربكم المقيـ فػي كلت      

مدارس العنقكد ألطكؿ فترة ممكنة كالذم يستند عمى إقامة المشرؼ التربػكم، لتقػديـ المسػاندة كالػدعـ 

ة التعمميػػة، إضػػافة إلػػى المتابعػػة الشػػاممة، التػػي تعمػػؿ عمػػى تشػػخيص كاقػػع ألطػػراؼ العمميػػة التعميميػػ

 .(2013،المدرسة بشمكلية )كزارة التربية كالتعميـ

تغيػػػرت النظػػػرة إلػػػى ، كشػػػمكلو لمتطػػػكرات التػػػي مربيػػػا ،إلتسػػػاع مفيػػػـك اإلشػػػراؼ التربػػػكم كنظػػػران     

كجػكد الشػػخص القػػادر صػبح ممحػػان، ل، األمػر الػػذم أكالكظػػائؼ اإلشػرافية فػػي المجػاؿ التربػػكم ،الميػاـ

تتكافػؽ  تػيال ،مػف خػالؿ األعمػاؿ المنكطػة بالمشػرؼ التربػكم ،عمى تحقيؽ أىػداؼ اإلشػراؼ التربػكم

مكاناتػػػو، لػػػذا البػػػد مػػػف كجػػػكد معػػػايي العمػػػؿ  يمػػػارسالػػػذم س إلختيػػػار الشػػػخص سيػػػكأي   ،ركقدراتػػػو، كا 

ة كالعممين  ،أىداؼ اإلشراؼ بصفة خاصة كيستطيع تحقيؽ .كالكفاية الالزمة ،القدرة اإلشرافي، كيمتمؾ

 .(25:2015ليمكب، )كذلؾ مف خالؿ الممارسات كاألساليب التي يقـك بيا، عامة عميمية بصفةالتن 

 مثػؿتت ،مجاالتيػا جميػع تقييـ عممية اإلشراؼ كاممة فػي بأف  (265:2008) عطكم كرد فيك 

مسػػاعدة الطالػػب عمػػى النمػػك فػػي أسػػاليب تػػدريس المعممػػيف، مػػف حيػػث قػػدرة المعمػػـ عمػػى  تغييػػر فػػي

حػػداث تغييػػرات فػػي المعمكمػػات، مختمػػؼ المجػػاالت كالميػػارات،  ،كتكػػكيف اتجاىػػات تربكيػػة سػػميمة، كا 

كيمكف قياسيا باإلختبارات كالمقاييس النفسية كمالحظة المعمميف،  كالتغييرات عمى المنيػاج،   .كالقيـ

كاألدائيػػػػة،  كاتجاىػػػػاتيـ نحػػػػك عمػػػػؿ  ، عرفيػػػػةككفايػػػػاتيـ الم ، رضػػػػا المعممػػػػيفك كالتغيػػػػرات البيئيػػػػة،  

 مػػف قبػػؿ المشػػرؼ لممعممػػيف، ،المشػػرؼ، ككضػػكح الكفايػػة فػػي إدارة الكقػػت، كمراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة

طالؽ الطاقات اإلبداعية مف خالؿ نماذج عممية  .كا 

 مفيوم اإلشراف
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عػػػال "أشػػرؼ عمػػػى الشػػيء: : اإلشػػػراؼ لغػػة ان بػػأفتعريفػػ (16:2009) العػػاجز كحمػػػسكرد فػػي 

رؼ: المكضػػع العػػالي: شػػده، اله كتعيىػػمػػع مػػف فػػكؽ،  كأشػػرؼ عميػػو تػػكالن أم اطن  ؛كارتفػػع، كأشػػرؼ عميػػو

العمػك  كمقػارب لػو الشػرؼ: يقػاؿ ىػك عمػى شػرؼ مػف كػذا،  شػرؼ عميػو،  يشػرؼ عمػى مػا حكلػو، 

 ".كالجد

 فنيػػػة، عمميػػػة ىػػػك: اإلشػػػراؼ". (26:2005 ،صػػػميكك؛ 322:2007 كالعجمػػػي، حسػػػاف)يعػػػرؼ ك 

 .محاكرىا بكافة كالتربكية ،التعميمية العممية كتطكير تقكيـ غايتيا شاممة،  إنسانية،  قيادية،  شكرية،

القػػرارات كالنشػػاطات اإلشػػراؼ عبػػارة عػػف سمسػػمة متصػػمة مػػف "( 10:2013كعرفػػت أمػػر اهلل ) 

 يقػػـك بيػػا المشػػرؼ إلنجػػاز األعمػػاؿ مػػف خػػالؿ السػػيطرة كالمراقبػػة الفعميػػة عمػػى مسػػافةكالتكجييػػات، 

 ."قريبة مف العمؿ، كالتعامؿ مع الظركؼ كالحاالت في مكقع العمؿ

بأنو مجمكعة مف األنشطة تصمـ بيدؼ تحسػيف  :شراؼلإل ان تعريف  (2012) أحمد كرد في ك 

كىك العممية التي يالحظ مػف خالليػا العػاممكف أثنػاء تػأديتيـ  ،العممية التعميمية عمى كافة المستكيات

 .كالتي تؤثر عمى عممية التدريس، فة التي يقكـ بيا األفرادلألعماؿ كاألنشطة المختم

مػنظـ تقػكـ بػو  ،اإلشػراؼ التربػكم بأنػو نشػاط عممػي" (16:2006)هلل عرؼ حسيف كعػكض اكيي 

فػي مجػاؿ اإلشػراؼ بيػدؼ تحسػيف العمميػة التعميميػة  ،سمطات إشرافية عمى مستكل عالي مف الخبرة

عطاء النصائح ،ف خالؿ الزيارات المستمرةعمى النمك الميني لممعمميف م مما يساعد كالتكجييات  ،كا 

 ."دائيـأالتي تساعدىـ عمى تحسيف 

اإلشػػراؼ التربػػكم بأنػػو جميػػع الجيػػكد المبذكلػػة لمتػػأثير  ((322:2007كعػػرؼ حسػػاف كالعجمػػي

فاإلشراؼ عمؿ تعميمي يضع المعمػـ أمػاـ حقػائؽ  مف أجؿ تحسيف عممية التعميـ،  ،عمى أداء المعمـ

كمتعاكنػػة،  ،، كتػػدريبي يػػدرب المعمػػـ عمػػى الميػػارات، كتنسػػيقي يحػػرؾ المعمػػـ فػػي خطػػة منظمػػةجديػػدة

 كتغييرم يحدث تغيير في سمكؾ المعمـ كطمبتو،  كاستشارم يقدـ مقترحات.
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جميػػع الجيػػكد المبذكلػػة مػػف  بأنػػو اإلشػػراؼ التربػػكمعػػف ( 2016)األسػػدم كآخػػركف  ككرد فػػي

ة،  كالمكجيػة إلػى تييئػة،  كقيػادة المعممػيف فػي المدرسػة ألجػؿ قبؿ المسػؤكليف فػي المؤسسػة التعميميػ

كطرائػؽ  ،كاختيار كتعديؿ األىداؼ التربكيػة ، مف خالؿ إثارة نمكىـ الميني ،تحسيف كتطكير التعميـ

كييػدؼ إلػى النيػكض  ،ؿ السائدة فيػوثي يستمد فمسفتو كأىدافو مف المجتمع، كالمي  ،التدريس، فيك نشاط

 بما يحقؽ األىداؼ التربكية كيرفع مف مستكاىا.  ؛خدمة العامميف في مجاؿ التربيةك ، بعممية التعميـ

" اإلشػػراؼ بأنػػػو خدمػػػة فنيػػة متخصصػػػة يقػػػدميا المشػػػرؼ (12:2006) اليػػػادمكيعػػرؼ عبػػػد  

 المعمميف الذيف يعممكف معو بقصد تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ." التربكم المختص إلى

اإلشراؼ التربكم ىكعممية فنية ىادفة لتطكير بيئات التعمـ،  ،"(106:2014 ( كيعرؼ الشيرم 

دارتيا، بما يكفؿ تجكيد عمميات التعميـ كالتعمـ   .كتحسيف مخرجاتيا"، كتقكيميا، كا 

"كاإلشراؼ التربكم ىك عممية تفاعؿ منظمػة يسػعى المػدير مػف خالليػا إلػى إحػداث تغييػرات 

اىػػػاتيـ لتعميػػػؽ رسػػػالة المدرسػػػة كتحسػػػف أدائيػػػا مرغػػػكب فييػػػا فػػػي سػػػمكؾ المعممػػػيف كممارسػػػتيـ كاتج

  (.282:2014 )عطكم، "كتمكينيا مف بمكغ اليدؼ

التربكيػػػكف عمػػػى أف عمميػػػة اإلشػػػراؼ التربػػػكم ىػػػي خدمػػػة فنيػػػة  (2008) فػػػي عطػػػكمجمػػػع كيي 

بقصػػػد تحسػػػيف عمميػػػة الػػػتعمـ، كالقػػػدرة عمػػػى  ،يقػػػدميا المشػػػرؼ التربػػػكم إلػػػى المعممػػػيف ،متخصصػػػة

 .كتعمؿ عمى تطكيرىا في ضكء أىداؼ كزارة التربية كالتعميـ ،لتي تكاجييامعالجة الصعكبات ا

:"بأنػو العمػؿ عمػى  (1981إلشراؼ عف " األفنػدم )ل ( تعريفان 20-18:2010ككرد في العكراف )

كتكجيػو  نمػك المتعممػيف فػي اتجػاه يسػتطيعكف معػو التعػرؼ معرفػة  ،النيكض بعمميتي التعمـ كالتعمػيـ

، كأف يكجيػػكه لممسػػاىمة الفعالػػة فػػي المجتمػػع ،ب كأف يحركػػكا نمػػك كػػؿ التالميػػذاسػػتخداـ ذكػػاء الطػػال

 كفي العالـ الذم يعيشكف فيو."
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أف اإلشػراؼ التربػكم "( 24:2002دليػؿ اإلشػراؼ التربػكم ) ( عف20:2010العكراف) ككرد في 

د تحسػػيف ىػك عمميػة تسػػعى لتقػديـ خػػدمات فنيػة متخصصػػة، لتطػكير العمميػػة التعميميػة،  بيػػدؼ تأكيػ

سػػػاليب الالزمػػػة لتعػػػرؼ احتياجػػػات، نكعيػػػة التعمػػػيـ، عػػػف طريػػػؽ اتخػػػاذ مجمكعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات كاأل

كمتطمبػػات تحسػػيف العمميػػة التربكيػػة عمػػى مسػػتكل المدرسػػة كىيئػػة العػػامميف فييػػا،  كالطمبػػة،  كالعمػػؿ 

  ."عمى تمبية االحتياجات

 ،تعاكنيػػة ،ديمقراطيػػة ،قياديػػة " اإلشػػراؼ التربػػكم بأنػػو عمميػػة (231:2008) ؼ عطػػكمرٌ عػػكيي 

بجميػػػػع عناصػػػػره مػػػف منػػػػاىج ككسػػػػائؿ كأسػػػػاليب، كبيئػػػػة كمعمػػػػـ عنػػػػى بػػػػالمكقؼ التعميمػػػػي، تي  ،منظمػػػة

كتعمػؿ عمػى تقييميػا،  كتحسػينيا،  كطالب، كتيدؼ إلى دراسة العكامؿ المػؤثرة فػي المكقػؼ التعميمػي

  "مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ ألىداؼ التعمـ كالتعميـ

بػػأف اإلشػػراؼ التربػػكم عمميػػة ىادفػػة تحتػػاج إلػػى قيػػادة  (:202045) الزيػػدمكيعػػرؼ التميمػػي ك 

كالرضػػا  ،ميميػػةتعتيػػتـ بالجانػػب المينػػي كاإلنسػػاني إلحػػداث تغييػػر إيجػػابي يحقػػؽ مخرجػػات العمميػػة ال

 ،عنى بدراسػة كتحسػيف الظػركؼ المحيطػة بػالتعمـمف خالؿ تقديـ خدمة متخصصة ته ، النفسي لممعمـ

 كنمك المتعمميف. 

رأس المػػاؿ الػػتنميػػة  عػػرؼ الباحثػػة اإلشػػراؼ التربػػكم بأنػػو عمميػػة فنيػػة،  قياديػػة،  بنائيػػة،  كظيفتػػوتي ك 

اإلجتماعيػة،  كالمينيػة،  كاإلنسػانية، ك البشرم مف جميع الجكانب المعرفية،  كاإلدراكيػة، كالتصػكرية، 

 المرجكة.مف أجؿ النيكض بالعممية التعميمية،  كتحسينيا،  كالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا 

 تطور مفيوم اإلشراف التربوي  مراحل  1.1.1.2

كأىميتػػو تنبػػع مػػف ، عػػد اإلشػػراؼ التربػػكم أحػػد الركػػائز األساسػػية فػػي تطػػكير العمػػؿ التربػػكميي 

جميػػع أطػػراؼ  كمسػػاعدة، لتطػػكير العمميػػة التعميميػػة كضػػماف أىػػدافيا ، حاجػػة المؤسسػػات التعميميػػة

 (.2018)عيسى،  ايجابيةؿ لمخرجات اصة المعمميف لمكصك العممية التعميمية خ
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"حيف تتبع تاريخ اإلشراؼ التربكم في بالدنا كغيره  مف الػبالد  (8:2014ككرد في الشيرم ) 

العربيػػة تجػػد أنػػو مػػر بعػػدة مراحػػؿ كانػػت األكلػػى ىػػي التفتػػيش ثػػـ تمييػػا مرحمػػة التكجيػػو التربػػكم حتػػى 

أدبيػػات التربيػػة بػػأف مفيػػـك اإلشػػراؼ  كصػػمت إلػػى المرحمػػة الحاليػػة التػػي تسػػمى اإلشػػراؼ، كقػػد أكػػدت

التربكم تطكر خػالؿ العقػدييف الماضػييف كذلػؾ مػف خػالؿ البحػكث كالدراسػات السػابقة، حيػث أصػبح 

ىدؼ اإلشراؼ يعمؿ عمى رصد الكاقع كتحميمو كمعرفة الظركؼ المحيطة كتطػكير الكفايػات العمميػة 

 ."نتماء لمينة التربية كالتعميـكالعممية لدل العامميف في الميداف التربكم، كتنمية اإل

 

  مراحل اإلشراف التربوي

 :كاآلتي بمراحؿ منذ نشاتو كيمكف تمخيصيا اإلشراؼ التربكم مر

: كظيػػػر ىػػػذا األسػػػمكب فػػػي أكائػػػؿ القػػػرف السػػػابع عشػػػر فػػػي الكاليػػػات مرحمرررة اإلشرررراف كتفتررريش -1

غػػػرض التفتػػػيش عمػػػى حيػػػث شػػػكمت لجػػػاف مػػػف المػػػكاطنيف فػػػي بكسػػػطف لزيػػػارة المػػػدارس ب ،األمريكيػػػة

 ،كطػػرؽ تدريسػػيـ ،كبعػػد ذلػػؾ شػػمؿ التفتػػيش عمػػى المعممػػيف ،المبػػاني كالمعممػػيف كتحصػػيؿ التالميػػذ

كمف ثـ ظير التفتػيش فػي مصػر مػع نشػأة نظػاـ التعمػيـ فػي عيػد  .كاألساليب المستخدمة في التعميـ

فػػي  د ىػػدفيا أساسػػان كىػػي المػػدارس اإلبتدائيػػة التػػي تحػػد :محمػػد عمػػي كمػػع إنشػػاء المػػدارس )لبمتػػدياف(

ككانػػػت كسػػػيمة كأداة ىػػػذا النػػػكع مػػػف اإلشػػػراؼ ىػػػك أسػػػمكب ، تحضػػػير التالميػػػذ إلػػػى المػػػدارس الثانكيػػػة

العيػػكب  رصػدفػي  مبالغػة ككػاف ىنػاؾ ،الزيػارة المفاجػأة لمكقػكؼ عمػى المدرسػة فػي كضػػعيا الطبيعػي

  (.2007 )حساف كالعجمي، كاإلبالغ عنيا رسمٌيان  ،لممعمـ كلممدرسة كتسجيؿ األخطاء

بأنػػػو إشػػػراؼ تقميػػػدم يركػػػز عمػػػى األخطػػػاء  فػػػي مرحمػػػة التفتػػػيش اإلشػػػراؼككصػػػؼ السػػػبيؿ 

 ،يركز عمى عمؿ المعمـ ف لو طابع فردم، عمكدمأل، كتقديـ الكصفات الجاىزة ىا،كاليفكات كتصيد

 . (2013كينظر لو مجرد منفذ لمتعميمات )السبيؿ،  ،كشخصيتو
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 ،فػػي العمميػػة التعميميػػة يجابيػػان إ و لػػـ يكػػف لممعمػـ دكران بأنػػ فػػي مرحمػػة التفتػيش ككرد فػي عيسػػى

كأسػػاليب تمقػػيف ، كخاصػػة مػػا يػػرتبط بضػػغط النظػػاـ ،ككػػاف التركيػػز عمػػى سػػمكؾ المعمػػـ داخػػؿ الفصػػؿ

يمتمكيػػا  حػػدهي ؽ كى ري كىنػػاؾ طيػػ ،المػػادة كيقػػـك ىػػذا األسػػمكب عمػػى أف المفػػتش يفػػكؽ المعمػػـ فػػي مؤىالتػػو

 .(2018سس التعميـ لممنياج )عيسى،أالذم يعرؼ كىك صاحب السمكؾ األكؿ  ،المفتش

اىتمامػػو تعاممػػو مػػع  كػػؿنسػػاني إكأظيػػرت ىػػذه الطريقػػة عػػدـ نجاعتيػػا فػػي التفاعػػؿ ضػػمف نظػػاـ     

كيعتمػػد عمػػى المركنػػة كاإلبتكػػار فػػي طػػرح األفكػػار كتبادليػػا مػػع اآلخػػريف كاألخػػذ بكػػؿ مػػا ىػػك  ،البشػػر

  (.2008جديد كتكظيفو في خدمة ىذا النظاـ )مريزيؽ،

( بأف المشرفيف التربكييف ال يطبقكف المعايير الالزمة لمزيارات 2020) كأظيرت نتائج دراسة حسيف  

 الصفية، كيغمب عمييا الطابع التفتيشي الذم يقـك عمى تصيد األخطاء كيمتاز بالفجائية.

كتكجيػو  بأف فػي مرحمػة اإلشػراؼ (:278:2004) نشكاف كنشكافكرد في  :مرحمة اإلشراف كتوجيو -2

عمى ذلؾ طمب مركز التطكير مػف المػكجييف إقامػة عالقػات  سـ مفتش إلى مكجو،  كبناءن إ تـ تغيير

كلكػف  ؛عف السمكؾ اإلشرافي الذم يتصيد األخطاء كمعاممتيـ باحتراـ، كالتخمي ،حسنة مع المعمميف

كالتعػاكف  ،ـ بزيارتيـتذمر المعمميف كعدـ رغبتي إلىمما أدل  ،المكجييف لـ يدرككا ىذا الدكر الجديد

  كبذلؾ بقاء المفيـك التقميدم في ىذه المرحمة لألشراؼ كما ىك دكف تغيير إيجابي. ،معيـ

مرحمػػة اإلعتػػراؼ بالتػػدريب كاإلرشػػاد، كالتكجيػػو،  كلكػػف ال بأنيػػا  (2007) حسػػاف كالعجمػػيككرد فػػي 

تتميػز ىػػذه المرحمػػة إذ  ؛المسػػتكيات اإلداريػة تعػػرؼ أحسػف مػػف غيرىػػا :يػػرل أف ،تػزاؿ تعكػػس مفيكمػان 

لكنيا لـ تعػرؼ مفػاىيـ النمػك  ،كأساس لتحسيف برامج التعميـ ،باعترافيا بالحاجات الخاصة لممعمميف

  .القيادة كتدريبيـ عمى ،كمشاركة المعمميف ،الذاتي
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سػتخداـ العالقػات إبأنػو أسػاء  ،كر مفيػكـ اإلشػراؼتطيػ منظػكر مػفك  ،مف المآخذ عمى ىذه المرحمةك  

تأخػػػػػػػذ البعػػػػػػػد المينػػػػػػػي بعػػػػػػػيف ال ،لػػػػػػػى عالقػػػػػػػات شخصػػػػػػػيةإكتحكلػػػػػػػت  ،شػػػػػػػرفيف كالمعممػػػػػػػيفبػػػػػػػيف الم

 .(2008مريزيؽ،اإلعتبار)

عػػدة أمػػكر مػػف في ىػػذه المرحمػػة فػػي تطػػكر اإلشػػرا مرحمررة اإلشررراف كعمميررة ديمقراطيررة شرراممة، -3

منػاحي  ر مبػدأ كػكني، يػؤثر عمػى جميػعكالتغييػ، أساسية ،جتماعيةإاإلعتراؼ بأف التربية قكة  :أىميا

قػػػرار كظيفػػػػة  ،كيػػػرتبط بالديمقراطيػػػة ،جتماعيػػػةإكأف اإلشػػػراؼ التربػػػكم عمميػػػة  .الحيػػػاة كالتعاكنيػػػة، كا 

ينبغػػي أف يكػػكف لديػػو  ،تتمثػػؿ فػػي القيػػادة داخػػؿ الجماعػػة، كأف المشػػرؼ التربػػكم ،اإلشػػراؼ األساسػػية

)حسػػػاف  د الجماعػػػةكميػػػارات إرشػػػا ،ميػػػارة العالقػػػات اإلنسػػػانية، ك كميػػػارات اإلدارة، ميػػػارات القيػػػادة

 (. 2007كالعجمي، 

كتشػػػخيص  ،كمالحظػػػة المعمػػػـ فػػػي عمميػػػة التحميػػػؿ ،اإلشػػػراؼ الحػػػديث ييػػػتـ بنمػػػك المعمػػػـك 

 ،فػػػي عمميػػػة تحسػػػيف أدائػػػو كجعمػػػو منخرطػػػان  ،كمصػػػاحبة المعمػػػـ فػػػي عمميػػػة التحميػػػؿ الػػػذاتي ،العكائػػػؽ

عمميػػػة  فػػػي ساسػػػيان أ ان كتقػػػدير شخصػػػيتو باعتبػػػار المعمػػػـ شػػػريك، كالمالحظػػػة ،شػػػراكو فػػػي التخطػػػيطا  ك 

   (.2018)السبيؿ،اإلشراؼ الحديث

مف مكقؼ اإلىتمػاـ  انتقؿ في ىذه المرحمةالتربكم  اإلشراؼ ( بأف34:2005كيرل الطعاني )

حػػػداث تعػػػديؿ كتغييػػػر  ،إلػػػى اإلىتمػػػاـ بػػػالمكقؼ التعميمػػػي التعممػػػي ككػػػؿ ،كبتحسػػػيف أدائػػػو ،بػػػالمعمـ كا 

كاإلدارة  ،كالبيئػة المدرسػية ،كالمنيػاج ،كالمػتعمـ ،المعمـ كالتي تتمثؿ فييجابي في مختمؼ عناصره، إ

 .الصفية
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 التربوي في فمسطينمراحل اإلشراف  2.1.1.2   

فػي   يا كزارة التربيػة كالتعمػيـ الفمسػطينيةصػنفتكم في فمسطيف في أربع مراحؿ كما اإلشراؼ الترب مرن 

 كما يأتي: (2016) دليؿ اإلشراؼ التربكم 

: كتتصػؼ ىػػذه المرحمػة بػالتفتيش، بػػالرغـ (1994السرمطة الوطنيررة الفمسرطينية ) مرحمرة مرا قبررل -1 

مػػف تغييػػر أسػػـ المفػػتش إلػػى مكجػػو، كمػػف ثػػـ إلػػى مشػػرؼ تربػػكم، إذ اتصػػفت سػػمككياتو كممارسػػاتو 

 باإلبتعاد عف التخطيط، كاتسمت بتنفيذ زيارات مفاجئة كتصيد ألخطاء المعمميف.

اتسػمت ىػذه المرحمػة بتغييػر كبيػر فػي أدكار  (1996-1994) يةمرحمة السمطة الوطنية الفمسطين -2

كالػػػدعـ. كاليػػػدؼ ىػػػك إحػػػداث تغييػػػر فػػػي المكقػػػؼ  كم السػػػابقة؛ إذ تميػػػزت بالمسػػػاندة،اإلشػػػراؼ التربػػػ

التعميمػػػي بػػػدالن مػػػف سػػػمكؾ المعمػػػـ، كأصػػػبح المشػػػرؼ التربػػػكم، كالمعمػػػـ شػػػركاء فػػػي إنجػػػاح المكقػػػؼ 

رضػاء المشػرفيف، كذلػؾ التعميمي، كتميزت تمؾ المرحمة باىتم اـ المعممػيف كذلػؾ بتنفيػذىـ القػكانيف، كا 

 نابع مف تحديات المرحمة، كعدـ كفاية الحصة الصفية إلصدار المشرؼ التربكم حكمان عمى المعمـ. 

أصػػبح دكر المشػػرؼ التربػػكم يقػػـك عمػػى المشػػاركة فػػي إختيػػار األسػػمكب  (2005-1996مرحمررة ) -3

قديـ التغذية الراجعة، كاإلىتماـ بالتػدريب، كاسػتحداث كظيفػة المشػرؼ اإلشرافي لممكقؼ التعميمي، كت

كمشرؼ مرحمة عممػي، كأدبػي كذلػؾ لتقػديـ الػدعـ كالمسػاندة لصػفكؼ المرحمػة األساسػية مػف الصػؼ 

األكؿ إلػػى الصػػؼ الرابػػع؛ إذ كاجيػػت ىػػذه المرحمػػة تحػػديات منيػػا مػػا خمفػػو اإلحػػتالؿ، كأعبػػاء كثيػػرة 

 عمى المعمميف.

نيجػت ىػذه المرحمػة مػف اإلشػراؼ أنمػاط حديثػة منيػا المشػرؼ كما بعد،   (2008-2005) مرحمة -4

 شراؼ العاـ، كبرامج تدعـ المعمـ.التعاكني، كاإل

 أىداف اإلشراف التربوي  3.1.1.2

كتحسػػيف أداء  ،لمعمميػػة التعميميػػة التعمميػػة مػػف اإلشػػراؼ التربػػكم ىػػك تحسػػيف النػػاتج التربػػكم اليػػدؼ

كخارجو؛ إذ البد لممشرؼ التربكم أف يحدد أىداؼ كاضػحة ليتسػنى لػو كقؼ الصفي الم يالمعمميف ف

 (.2004تحقيقيا)طافش،
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تنميػػػة ركح  :مػػػف األىػػػداؼ التػػػي يسػػػتطيع المشػػػرؼ تحقيقيػػػا عػػػف طريػػػؽ العالقػػػات اإلنسػػػانية ىػػػيك  

عمػػى  إلداريػػيف فػػي المدرسػػةكا ،التعػػاكف بػػيف العػػامميف كالمعممػػيف، كتحفيػػز أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية

، كاإلجتماعيػػػػة ،كانجػػػػاز العمػػػػؿ مػػػػف حيػػػػث الكػػػػـ كالكيػػػػؼ، كمػػػػف إشػػػػباع حاجػػػػاتيـ النفسػػػػية، اإلنتػػػػاج

 (.2002)البدرم، كاإلقتصادية 

أف اليدؼ مف اإلشراؼ التربكم ىػك تحسػيف عمميتػي التعمػيـ ب(  2009) العاجز كحمسكأكرد 

  مبتػدئان سػكاء كػاف التربػكم ميمػة كتخػدـ المشػرؼ  تعتبػر يمكف تحقيؽ بعػض األىػداؼ التػيك  كالتعمـ،

يح الفرؽ بيف : تكض، كمنياما يتسنى لو إتمامياعمى الرؤية الكاضحة لميمتو،  ساعده، كتمارسان أك م

كتػذليؿ مشػكالت  ف المنػاخ العػاـ فػي المدرسػة،يكتحسالربط بيف المكاد الدراسية، ك الكسائؿ كالغايات، 

سػػػياـ فػػػي البػػػػرامج اإلمػػػف قػػػػدرات المعممػػػيف، ك  الطمبػػػة كالصػػػعكبات أمػػػاـ المعمػػػػـ الجديػػػد، كاإلسػػػتفادة

 .المدرسية كمكاجية الكاقع

  فيما يأتي:  مريزيؽك  كالسبيؿ كعيسى  عطكمأىداؼ اإلشراؼ التربكم كما كرد فيكمف 

ككفايػاتيـ الخاصػة لبمػكغ األىػػداؼ التربكيػة المعمػف عنيػا مػػف  ،مسػاعدة المعممػيف عمػى تنميػة قػػدراتيـ

كاألبحػػػػاث التربكيػػػػة إلػػػػى المعممػػػػيف، كتػػػػدريب  ،كنتػػػػائج التجػػػػارب ، اليبكاألسػػػػ ،خػػػػالؿ نقػػػػؿ األفكػػػػار

كزيػارة  ، كتنسيؽ البرامج التعميمية ، كأساليب التدريس ،المعمميف عمى أداء بعض الميارات التعميمية

،  مما يساعد المعمـ عمى تطػكير أدائػو ان المعمميف في صفكفيـ كمساعدتيـ عمى تقكيـ نشاطاتيـ ذاتي

 ، كمسػػاعدة المعممػػيف عمػػى إجػػراء اإلختبػػارات الحديثػػة كطػػرؽ إعػػدادىا،  كتحميػػؿ نتائجيػػا ، رباسػػتمرا

حػػػداث التغييػػػر كالتطػػكير التربػػػكم كيػػػتـ ذلػػؾ مػػػف خػػػالؿ تييئػػػة  كتقيػػيـ عمػػػؿ المؤسسػػػات التربكيػػة،  كا 

شػراكيـ فػي التفكيػ ، يوإلمف خالؿ اشعارىـ بالحاجة  ،أذىاف المعمميف بتقبؿ التغيير   كالتخطػيط، ر،كا 

يـ عمػػػػى اإلتصػػػػاؿ لتبػػػػادؿ شػػػػجعيكيسػػػػاعد المعممػػػػيف عمػػػػى تجريػػػػب األفكػػػػار، كاألسػػػػاليب الجديػػػػدة، ك 

شػػراكيـ فػػي إتخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة ركتييئػػة أذىػػاف أىػػالي البيئػػة المحميػػة لتقبػػؿ التغييػػتجػػاربيـ،  ،  كا 
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في اتخاذ تحسيف عالقة المعمميف مع بعضيـ كمع الطمبة،  كتشجيع المعمميف عمى المشاركة ك بو،  

 ،التخطػيط لألنشػطة أك معالجػة مشػكالت التالميػذ المختمفػة :القرارات المتعمقة في إدارة المدرسة مثؿ

معالجػػػة مشػػػكالت الطمبػػػة ب تسػػػيـ ، سػػػاليب تربكيػػػة حديثػػػةأيشػػػجع المعممػػػيف عمػػػى اسػػػتخداـ طػػػرؽ ك ك 

طريػػؽ تشػػجيع  السػػمككية كاإلبتعػػاد عػػف العقكبػػات،  كتطػػكير عالقػػة المدرسػػة مػػع البيئػػة المحميػػة عػػف

 فػػتحؽ المدرسػػة لممجتمػػع المحمػػي مثػػؿ كفػػتح أبػػكاب مرافػػ ، كالمعممػػيف مػػكر،تشػػكيؿ مجػػالس أكليػػاء األ

صػفكؼ محػك األميػػة،  كالمكتبػة لمػػف يريػد القػػراءة كاسػتعارة الكتػػب،  كاإلفػادة مػػف مؤسسػات المجتمػػع 

يػػا لإلطػػالع عمػػى المحمػػي فػػي تحسػػيف تعمػػيـ التالميػػذ مػػف خػػالؿ إتاحػػة الفػػرص ليػػـ لمتػػدريب كزيارت

جػػػراء الدراسػػػات كاأل إلجتماعيػػػة كتقػػػديـ الحمػػػكؿ بحػػاث المختمفػػػة حػػػكؿ بعػػػض القضػػايا انشػػاطاتيا،  كا 

؛مريزيػػػػؽ، 2010، ؛عيسػػػػى2013، ؛السػػػػبيؿ2014)عطػػػػكم،  ةالمناسػػػػبة لػػػػبعض المشػػػػكالت االجتماعيػػػػ

2008).  

، مػيـ كالػتعمـحسػيف عمميتػي التعاإلشراؼ التربكم ييػدؼ إلػى تبأف ( 2002)رد في البدرم ك   

مػف  كبػدالن  ،لتعمػيـ كمسػاعدة المعممػيفا تحسػيف اليػدؼ منيػا ،تعاكنيػة ،تربكية ،كمف ككنو عممية فنية

أسػاليب  رتالصفية المفاجئة في الصفكؼ، ظيػ تصيد األخطاء كمراقبة المعمميف مف خالؿ الزيارات

 .في تطكر مستكل المعمميف كتقكيميامتنكعة أسيمت ك جديدة 

 

 -( أىـ أىداؼ اإلشراؼ التربكم منيا :2005كصميكك) (2007)ف ككرد في نبيا

 . تعريؼ المعمميف بأىداؼ السياسة التعميمية لمدكلة.1

 . تحسيف مكقؼ التعميـ لصالح التمميذ،  كىذا التحسيف يككف مخططان كليس عشكائيان .2

 . مساعدة المعمميف عمى متابعة البحكث النفسية كالتربكية .3

 عمميف عمى تحديد أىداؼ عمميـ ككضع خطة لتحقيؽ ىذه األىداؼ.. مساعدة الم4
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. اإلشػراؼ التربػكم عمميػة تعاكنيػة تشخيصػية عالجيػة، ينبغػي عمػى المشػرؼ أف يشػخص المكقػػؼ 5

 التعميمي كيبرز ما فيو مف قكة كضعؼ كتكجيو المعمميف لعالج الضعؼ كتدارؾ األخطاء.

لتفكير الناقد البناء في أساليبيـ كأف يسمح لممعمـ بانتقاد . تشجيع المعمميف عمى القياـ بالتجريب كا6

 .أساليب كمالحظات المشرؼ كاساليب تدريسو

 .غرس مبادمء المينة كأصكليا. تنمية المعمميف مينيان أثناء اشتغاليـ بكظائفيـ ك 7

 ف .. تعزيز العالقات اإلجتماعية بيف المعمميف عمى أسس مف األخالؽ كالحب كالتقدير كالتعاك 8

)الخطيػػػػب  . تمكػػػػيف المعمػػػػـ مػػػػف رؤيػػػػة مادتػػػػو الدراسػػػػية فػػػػي كضػػػػعيا الصػػػػحيح مػػػػع سػػػػائر المػػػػكاد9

  (.34:2011كالخطيب، 

 

تطكير المنياج المدرسػي  م كىيأىداؼ اإلشراؼ التربك  (22 -2006:19)كلخص عبد اليادم        

عمػيـ كالػتعمـ، كأسػمكب كيضـ أبعادان ثالثة، األىداؼ كالمحتكل، األسػمكب الػذم يتبػع فػي عمميػة الت

التقػػكيـ، كتصػػنيؼ المكقػػؼ التعميمػػي التعممػػي مػػف خػػالؿ تصػػنيؼ التالميػػذ كالمسػػاعدة فػػي كضػػع 

جػػػدكؿ الحصػػػص، كتنظػػػيـ غرفػػػة الصػػػؼ، كاسػػػتخداـ الكسػػػائؿ التعميميػػػة، كتييئػػػة فػػػرص مناسػػػبة 

قػدراتيـ،  لمطالب المكىكبيف كتشجيع التعميـ المتقارب بيف الطمبة، كمساعدة المعمميف عمى تنميػة

التربػػػػكم، كلتحسػػػػػيف  ككفايػػػػاتيـ الخاصػػػػة لبمػػػػػكغ األىػػػػداؼ التربكيػػػػػة إلحػػػػداث التغييػػػػر، كالتطػػػػػكير

 الظركؼ، كالبيئة المدرسية، كتطكير عالقة المدرسة مع البيئة المحمية.
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 مراحل العمل اإلشرافي  4.1.1.2

راؼ التربػكم فػي قاـ الباحثكف باإلطالع عمػى نمػكذج اإلشػ العمؿ اإلشرافي  لتحديد مراحؿ  

كىػػػي  (2016) ييػػػا عميػػػاف كآخػػػركفإلكمػػػا أشػػػار  ،المراحػػػؿ تمػػػؾديػػػد كعمػػػى غػػػراره قػػػامكا بتح ،نجمتػػػراإ

 كاآلتي:

: كفييػا يػتـ تحديػد المدرسػة المػراد اإلشػراؼ عمييػا،  ثػـ تحديػد البيانػات مرحمة اإلسرتعداد لششرراف  

بالغ المدرس  ة بخطة اإلشراؼ.  المراد اإلشراؼ عمييا،  كتككيف فريؽ اإلشراؼ كا 

متابعػػة المنػػاىج مػػف خػػالؿ الزيػػارة ك أفػػراد اإلشػػراؼ كػػؿ حسػػب تخصصػػو  : يػػكزعمرحمررة اإلشررراف  

الصػػفية، متابعػػة حالػػة المبػػاني فػػي المدرسػػة، كمػػدل اإلسػػتخداـ ليػػا كاإلطػػالع عمػػى خطػػط المدرسػػة 

 كمدل تنفيذىا.

إلداريػػيف كػػؿ عمػػى حػػدة لمناقشػػة : فييػػا يػػتـ اإلجتمػػاع بالمػػديريف كالمعممػػيف كامرحمررة بعررد اإلشررراف

اإليجابيػػات كالسػػمبيات، ككتابػػة التقريػػر النيػػائي لمػػدير اإلشػػراؼ كيراعػػى عنػػد كتابػػة التقريػػر: تػػدكيف 

أطػػػراؼ العمميػػػة التعميميػػػة، كمالحظاتػػػو، كيراعػػػى أف تكػػػكف التقػػػارير مكضػػػكعية كحياديػػػة، كاضػػػحة، 

 (.107:2016 )عمياف كآخركف، كمكجزة

 

ة بػػأف اليػػدؼ مػػف اإلشػػراؼ التربػػكم فػػي جميػػع مراحمػػو ىػػك المتابعػػة، كالتكجيػػو، كتػػرل الباحثػػ        

 كالتحسيف كالتطكير لجميع أطراؼ العممية التربكية، كذلؾ في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المخطط  ليا. 
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 ميمات اإلشراف التربوي    5.1.1.2

اإلنتقػػػػاؿ ك  ،عمػػػػى تطكيرىػػػػالعمػػػػؿ امػػػػف ميػػػػاـ اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم النيػػػػكض بالعمميػػػػة التربكيػػػػة ك        

نتقػػػاؿ مػػػف اإلك ، ربالعمميػػػة التربكيػػػة مػػػف التعمػػػيـ إلػػػى الػػػتعمـ، كمػػػف المعرفػػػة إلػػػى تنميػػػة أنشػػػطة التفكيػػػ

نتقاؿ مف تقييـ المدرس إلى تقييـ المدرسة كتفاعميػا رس إلى بناء نظاـ قيمي لديو، كاإلمعمكمات المد

 (.2007؛ نبياف، 2012، كعالقتو بغيره)خميؿ مع البيئة،  كمف دراسة المدرسة إلى النظاـ التعميمي

مفتػػاح التقػػدـ، كالػػتعمـ، "  ابػػكم بأنيػػميمػػات اإلشػػراؼ التر  (14:2013) ككرد فػػي  أبػػك العػػال 

كعميو تتكقؼ ممارسات المعمميف فإذا كانت أسس إعداد المعمـ سميمة كمناسبة، فال يمكف اإلستغناء 

معمػػـ، حيػػث لػػو التػػأثير الكبيػػر فػػي تحسػػيف أسػػاليب كعػػف اإلشػػراؼ التربػػكم كعمميػػة مسػػاعدة لم ،عنيػػا

 ."التعميـ مما يحقؽ األىداؼ التربكية

 

 مجاالت اإلشراف التربوي  6.1.1.2

جميػع  تشػمؿ مجاالت اإلشراؼ كمياـ المشػرؼ التربػكمبأف  (18-2007:19كرد في نبياف ) 

مػة كثافػة، سػية، كمػدل مالءشػراؼ عمػى البيئػة المدر جكانب العمميػة التربكيػة كالتعميميػة مػف خػالؿ اإل

اإلدارة المدرسػػػػية كمياميػػػػا، كسػػػػجالتيا، كمسػػػػح احتيػػػػاج ك كتكزيػػػػع الطػػػػالب كفػػػػؽ نكعيػػػػة المبػػػػاني،  

ىػػداؼ السػػمككية لممػػادة، كتبػػادؿ المػػدارس،  كانتظػػاـ الدراسػػة فػػي المدرسػػة، ك متابعػػة مػػدل تحقػػؽ األ

ككرش العمػؿ.  ،كالػدكرات التدريبيػةكالمشػاركة فػي البػرامج التنشػيطية،  ،الزيارات لممعمميف، كاإلشػراؼ

الالمنيجيػػػة، كعقػػػد النػػػدكات كالمقػػػاءات كالمػػػؤتمرات جيػػػة ك إضػػػافة إلػػػى المشػػػاركة فػػػي األنشػػػطة المني

مجػاالت اإلشػراؼ التربػكم ك  .كالمشاركة في المسابقات الثقافية، كالنشرات التربكيػة، كالبحػكث العمميػة

المػػنيج، كالبيئػػة المدرسػػية، المعمػػـ، التمميػػذ، تتمثػػؿ فػػي  (42:2014) كمػػا حػػددتيا كصػػكص كالجكارنػػة
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المكتبػػػػػػات المدرسػػػػػػية،  كالتقػػػػػػكيـ،  ك الكسػػػػػػائؿ التعميميػػػػػػة، كالكتػػػػػػاب المدرسػػػػػػي، ك كالنشػػػػػػاط المدرسػػػػػػي، 

  .كالتخطيط

المػتعمـ )الطالػب(: نمػكه  تتمثػؿ فػي مجػاالت اإلشػراؼ كأبػك عػزاـ عطػكمك  يعبػد اليػاد كحدد

، تقبمػػو لمينتػػو: المعمػػـ. ك تغييػػره، كتقييمػػوك تحميمػػو،  ك و،  المنيػػاج كالكتػػاب المدرسػػي: كضػػع. ك كتعممػػو

عػػػػػػزاـ، أبػػػػػػك )كحسػػػػػػف اإلسػػػػػػتفادة منيػػػػػػا: تييئتيػػػػػػا، البيئػػػػػػة كالتسػػػػػػييالت المدرسػػػػػػيةك . تحسػػػػػػيف أدائػػػػػػوك 

 (.238:2008 ؛عطكم،28:2006؛عبد اليادم، 169:2019

 

مجػػػاالت اإلشػػػراؼ بحيػػػث تتفػػػؽ ىػػػذه المجػػػاالت مػػػع تصػػػكرات كتكقعػػػات  ككرد فػػػي الطعػػػاني

 المشرفيف التربكييف كالمعمميف كتنسجـ مع طبيعة الدكر اإلشرافي كتتمثؿ في اآلتي:

: كىذا يتكقؼ عمى إيماف المعمميف بأىمية العمؿ الذم ينفذكنو؛  إذ أف المشرؼ مجاؿ القيـ التربكية 

جػاؿ كيستطيع التعاكف مع غيره مف المعمميف. مامو مف فمسفتو الشخصية لمتربية، التربكم يستمد إلي

كمجػػػاؿ المعممػػػيف، كمجػػػاؿ المنػػػاىج الدراسػػػية، كمجػػػاؿ التقػػػكيـ، كمجػػػاؿ الخطػػػة الدراسػػػية  الطػػػالب،

  (.26:2005)الطعاني، 

 ككرد فػػي الخطيػػب كالخطيػػب بأنػػو يمكػػف تحديػػد سػػبعة مجػػاالت لعمػػؿ المشػػرؼ التربػػكم كىػػي       

 :كاآلتي

 كالمعمميف. ، مديرم المدارس دةكمساع ،إعداد خطة التربكم طمب مف المشرؼيي  إذ :مجال التخطيط

 يشارؾ المشرؼ التربكم في إعداد المناىج، كتقكيميا، كالعمؿ عمى تطكيرىا. :مجال المناىج

 : يطمب مف المشرؼ إعداد مكاد تعميمية، كاستراتيجيات تدريسية جديدة. مجال التعميم

ب،  كتبػػادؿ الخبػػرات : كيطمػػب منػػو اإلطػػالع عمػػى أحػػدث المعمكمػػات، كاألسػػاليمجررال النمررو المينرري

 المينية.
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: يطمػػػػب منػػػػو القيػػػػاـ بػػػػإجراء اإلختبػػػػارات، كتحميميػػػػا،  كتفسػػػػير نتائجيػػػػا، كتقػػػػديـ مجررررال اإلختبررررارات 

 اقتراحات مف أجؿ تحسينيا.

: كذلػػؾ مػػف خػػالؿ القيػػاـ بتقػػكيـ سػػمكؾ المعمػػـ داخػػؿ الغرفػػة الصػػفية، كتقػػديـ مجررال إدارة الصررفوف

 التكصيات أثناء الزيارة .

نػي عالقػات إنسػانية مػع : يعيػد إلػى المشػرؼ التربػكم، بػأف يبالعالقرة مرع الرزمالء والمجتمرعمجال  

 .(82-81 :2011)الخطيب كالخطيب، كمديرم المدارسالمعمميف، 

 

 أنماط اإلشراف التربوي  7.1.1.2

إشػػػرافية تيػػدؼ إلػػػى ظيػػػرت أنمػػاط فػػي ظػػؿ التطػػػكير المسػػتمر فػػػي منظكمػػة اإلشػػػراؼ التربػػكم      

منيػا اإلشػراؼ التفتيشػي، اإلشػراؼ الػديمقراطي، اإلشػراؼ ، كالتحسيف مف العمؿ اإلشػرافي، ك لتطكيرا

العممػػي، اإلشػػراؼ اإلبػػداعي،  اإلشػػراؼ التصػػحيحي، اإلشػػراؼ الكقػػائي، اإلشػػراؼ البنػػائي، اإلشػػراؼ 

 . (2009)العاجز كحمس، العيادم

 : يأتي الم أنكاع اإلشراؼ كفقان  (2018)كعيسى ( 2013)أمر اهلل  حددتك  

اإلشػراؼ ك  كاإلرشػادم، ،ك الػنمط التشػاكرمأاإلشػراؼ الػديمقراطي ب كيتمثػؿ :لمعالقات اإلنسرانية وفقاً 

  .النمط الجماعي، ك النمط السمطكم، كاإلشراؼ الدبمكماسي، كاإلشراؼ السمبيك اإلستبدادم، 

اإلشػػراؼ ك قػػائي، اإلشػػراؼ الك ك اإلشػػراؼ التصػػحيحي، ك : اإلشػػراؼ التفتيشػػي، ألىدافررو وغاياتررو وفقرراً 

 القيادم.ك اإلشراؼ اإلبداعي، ك اإلشراؼ العممي، ك البنائي،  

كاإلشػراؼ  ،النظـبػكاإلشػراؼ ، اإلشػراؼ باألىػداؼك : اإلشػراؼ العيػادم، لشتجاىرات المعاصررة وفقراً  

 .التشاركي
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كىػي اإلشػراؼ التصػحيحي،   :أنػكاع لإلشػراؼ التربػكم ةأربعػ( 247:2008) كحدد عطػكم

تجاىػات إبينما حػدد أنػكاع ظيػرت ك ؛اإلشراؼ البنائي،  كاإلشراؼ اإلبداعيك  ،ائيكاإلشراؼ الكق

النتػػػائج، اإلشػػراؼ بك  ،اإلشػػراؼ باألىػػداؼك  اإلشػػراؼ اإلكمينيكػػي،كحديثػػة فػػي اإلشػػراؼ التربػػكم 

 .(كاإلشراؼ التشاركي )التكاممي

 

 مباديء اإلشراف التربوي  8.1.1.2

كمػف أبرزىػا  ،كأىدافيا ،كسياساتيا التعميمية ،لتربيةسس اإلشراؼ التربكم مف فمسفة اأتنبثؽ 

بداع اإل، متالؾ الكفاءة العممية كالفنيةإبالمبادمء كالمعتقدات السائدة،  ، اإللتزاـكما كرد في الطعاني

تبػاع في مجاؿ التخصػ التربكم كاإلبتكار لممشرؼ ص، المشػاركة الفاعمػة، كتبػادؿ الػرأم كالخبػرات، كا 

عػداد أسػاليب تقكيميػة ذاتيػة لمتعػرؼ عمػى أساليب إشرافية معا صرة أثناء زيارتػو لممكاقػؼ الصػفية،  كا 

-2005:23،)انطعاوي صالحية كمدل كفاية األساليب اإلشرافية كتحسينيا، مف خالؿ التغذية الراجعة

24.) 

ويمكنه  عطػكم كرد فػييقكـ اإلشراؼ التربكم عمى مجمكعػة مػف العناصػر كالعمميػات كمػا ك 

 تي:تهخيصها في اآل
أف ؛ إذ كيمعب الدكر األساسي فييا ،ىك محكر العممية التعميمية كالمعمـ ىك الرئيسك المتعمـ 

كاألجيػزة تظػػؿ محػػدكدة الفعاليػة إذا كػػاف المعمػػـ غيػر مؤىػػؿ لقيػػادة ىػػذه  ،كالكتػػب ،كالكسػػائؿ ،المنػاىج

ييـ الخبػػرة كلػػد ،خػػالؿ جيػػاز يتكػػكف مػػف أشػػخاص مػػؤىميف. كيػػتـ تنفيػػذ اإلشػػراؼ التربػػكم مػػف يػػةممالع

لتطػػػكير أم . ك فقػػػط ان صػػػفي تطػػػكير لممكظػػػؼ التربػػػكم كلػػػيس عمػػػالن ، كيعػػػد اإلشػػػراؼ التربػػػكم الكاسػػػعة

زيػادة ك  ، عمى ممارسة اإلشارات الذاتيػةتيـ رفع قدر ، ك اتجاىات المعمميف ريبرنامج إشرافي يجب تغي

 إذ ؛صفي متطمباتو لكؿ مكظؼ . كأف ال تؤدم بالضركرة إلى زيادة فعاليتو ،سمطة المشرؼ التربكم
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 يعػززىتماـ المشرؼ التربكم بحاجات المعممػيف . كأف امف غيره يكجد أسمكب إشرافي أكثر نجاحان ال 

  (.239:2008عطكم،) بإيجابية دكافعيـ لممشاركة

 المشرفيف المشرؼ ختيارإ معايير مراجعة خالؿ مف ذلؾ، (2020)كبينت دراسة القحطاني       

ية، التعميم العممية كنجاح .الحديثة المستجدات مع ئـيتكا بما كتأىيميـ شكؿ مستمر،ب التربكييف

 بيف الكصؿ كىمزة، التعميمية العممية أساس عديي  الذم التربكم المشرؼ ختيارإ بحسف رتبطم

 .المختمفة مككناتيا

، بأف أسس كمبػادمء اإلشػراؼ تقػكـ عمػى األسػس الفمسػفية (146:2018-147حددت عيسى )ك        

 معمػـال ككظيفػة المشػرؼ مسػاعدة ،تحقيقيػا مف ثػـك  ،أىدافو أف يعمؿ عمى تحديدإلنساف ل فكيمك

األسػس النفسػية ك  الػذم ينشػده. ليػدؼعمػى تحقيػؽ اعينػو الفنيػة التػي ت ساعدةعمى القياـ بتقديـ الم

أف جكانػػػػػب  ؛ إذكمراعػػػػػاة نمػػػػػك الشخصػػػػػية اإلنسػػػػػانية ،مراعػػػػػاة الفػػػػػركؽ الفرديػػػػػةالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي 

 مراعػػاةمػػع  ،حاجػػات المعممػػيف كالطػػالب شػػباعإكمراعػػاة  ،تػػؤثر فػػي بعضػػيا الػػبعضالشخصػػية 

تتمثػؿ فػي اإلسػتفادة مػف  األسػس التربكيػة. ك كالقيـ اإلجتماعية ،كاألصكؿ الثقافية ،مستكل النضج

، في تطكير المنػاىجكالتي تعد مف شركط التعميـ الجيد  ،كاإلشراؼ ،بعممية التكجيوعممية التعميـ 

 .كالنشاط المدرسي لتحقيؽ أىدافيا ،كيمكف أف تستغؿ عممية اإلشراؼ المنيج ،تدريسكطريقة ال

 

كتػػرل الباحثػػة بػػأف اإلشػػراؼ التربػػكم يتضػػمف مبػػادمء كأسػػس تخػػتص بالمشػػرؼ التربػػكم 

مراعػػاة كافػػة عناصػػر ىػػذا  ، ممػػا يسػػاعد المشػػرؼ التربػػكم مػػف ممارسػػة عممػػو مػػعكالمعمػػـ كالطالػػب

ىػػػداؼ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ األ ،كتضػػػافرىا ،ف اسػػػتغالؿ كافػػػة الجيػػػكدبشػػػكؿ يضػػػم ،النظػػػاـ كتػػػداخميا

  .التربكية
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 وظائف اإلشراف. 9.1.1.2  

الكظيفػػة اإلشػػرافية ىػػي التػػي تتكػػكف مػػف المشػػرؼ التربػػكم كالػػذم يقػػـك بالكظػػائؼ كاألعمػػاؿ 

 ليو.إميمة المككمة الكالمياـ كالممارسات المختمفة إلنجاز 

كالميتميف  ، كظائؼ اإلشراؼ التربكم كما أكدىا الباحثيف، بأف (47:2002)البدرم كرد فيك  

المياـ التالية: كضع الخطط كتطكير معايير خاصػة  "كحدد )كيمز بكندم(كم، في ميداف العمؿ الترب

لمفاعميػػػػة،  تقػػػػكيـ المعممػػػػيف كالمدرسػػػػيف كالمػػػػدراء، مالحظػػػػة التػػػػدريس كسػػػػيره المػػػػنظـ حسػػػػب الخطػػػػة 

العػػػامميف فػػػي الحقػػػؿ التربػػػكم، تنظػػػيـ البػػػرامج التدريبيػػػة، تقػػػكيـ  المنيجيػػػة العامػػػة،  عقػػػد لقػػػاءات مػػػع

 ."العممية التعميمية كالتدريسية في المدرسة

لمشػػرؼ كظػػائؼ ا، بػػأف أىػػـ (2020) كالتميمػػي كالزيػػدم( 2009العػػاجز كحمػػس ) ككرد فػػي  

ظائؼ التدريبية : الكظائؼ اإلدارية كالكظائؼ التنشيطية )الديناميكية(، كالك التربكم عمى النحك اآلتي

 . كالكظائؼ البحثية )اإلجرائية(،  كالكظائؼ التقكيمية كالكظائؼ التحميمية،  كالكظائؼ اإلبتكارية

"أف أىميػػػة اإلشػػػراؼ  التربػػػكم  ((Wiles&Bond:P34 عػػػف (19:2015) ككرد فػػػي  ليمػػػكب

ف، كالتنسػػيؽ، المينػي لممعممػي كالتطػكير األىػداؼ، المتعػددة كمنيػا، تطػكير الفعػاؿ مػف خػالؿ كظائفػو

 .كالرقابة،  كالدافعية، كحؿ المشكالت"

 كاآلتي: الرئيسة كىي التربكم كظائؼ المشرؼ  143-144):2018) كحددت عيسى

لتطكير العممية  ،ساليب مستحدثةأكر المشرؼ تيبإذ اإلبتكار كالبناء: مف كظائؼ المشرؼ التربكم 

 ،كالمشػرؼ أك المكجػو الفنػي بطبيعػة عممػو .كما يػرتبط بػذلؾ مكضػع اإلختبػار كالتجريػب ،التعميمية

بػػدكر الكسػػيط فػػي نشػػر المعمكمػػات  ؛ إذ يقػػكـتصػػالو بالممارسػػات التربكيػػة فػػي مختمػػؼ المػػدارسا  ك 

 تطمػػبكىػػذا ي ؛كلػػيس تصػػيد األخطػػاء ،معالجػػة الخطػػأكمػػا يعمػػؿ عمػػى  .بتكػػرةكاألفكػػار الم، الجديػػدة

 ،كالقيػاـ بمسػؤكلياتيـ، ميػـ الجديػد بنجػاحمد عمى التكيؼ مع عى المعمميف الجدي  ةمف المشرؼ مساعد
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خيػر مثػاؿ يمكػف أف يمخػص ذلػؾ: و ،يتكقع مػنيـ ال كما ،كما يتكقع منيـ ،كما ينبغي عمييـ عممو

 ."الكقاية خير مف قنطار عالج"

النيػكض  تسػيـ فػيبأف كظيفة اإلشراؼ التربػكم ( 2005الطعاني ) (2013) ككرد في السبيؿ

ككضػػػع  ،كفيػػـ األىػػداؼ التربكيػػة ،المعممػػيف عمػػى فيػػـ كظيفػػػتيـ ةكمسػػػاعد ،عمػػيـ كالػػتعمـتبعمميتػػي ال

  كطرقػػو، ،كضػػع البػػرامج كأسػػاليب النشػػاط التربػػكمك  كالقائمػػة عمػػى أسػػس عمميػػة،  ،الخطػػط السػػميمة

كتكجيػػو ىػػذا  ،النمػػك المينػػي كالػػذاتي لممعممػػيفالمسػػاعدة عمػػى ، ك كأدكاتػػو التػػي تشػػبع ميػػكؿ المتعممػػيف

كتطػكير عالقػة المدرسػة بػالمجتمع  ،كالعمػؿ عمػى تنسػيؽ الجيػكدء، دابمسػتكل األ ءالنمك إلػى اإلرتفػا

فاإلشػػراؼ التربػػكم خدمػػة فنيػػة يقػػـك بأدائيػػا  ؛ كمينيػػة،  كجمػػع شػػمميـ حػػكؿ مبػػادمء خمقيػػة المحمػػي،

  فنيكف متخصصكف.

كترل الباحثة بأف المياـ المككمة لممشرؼ التربكم مف بناء خطػط، كممارسػة أسػاليب حديثػة  

متابعة لممعمميف ضمف عالقات إنسانية تكفؿ التكاصؿ المسػتمر بػيف المشػرؼ التربػكم كالمعمػـ تمػؾ ك 

، بعيػدان عػف تصػيد األخطػاء، كرصػد و مػف ممارسػة أدكاره بكفػاءة عاليػةتتطمب كفايات كميارات تمكن

 السمبيات التي يمكف أف تشكؿ عائقان في تحقيؽ األىداؼ التربكية كاإلشرافية.

 

 أساليب اإلشراف التربوي 10.1.1.2

إلشػػػػراؼ دكر ىػػػػاـ فػػػػي تزكيػػػػد المعممػػػػيف بكػػػػؿ جديػػػػد مػػػػف ا (120:2008) مريزيػػػػؽ كرد فػػػػي

األسػػاليب كالكسػػائؿ التعميميػػة، فػػي ظػػؿ الحالػػة  التػػي كصػػؿ إلييػػا قطػػاع التعمػػيـ فػػي الػػكطف العربػػي، 

حتكائػػو عمػػى مشػػػكالت، كمظػػاىر سػػػمبية تتطمػػب التشػػخيص كالعػػػالج، كقػػد أدركػػػت الػػنظـ التربكيػػػة  كا 

العربية ضركرة اإلصالح كالتطكير في ىذه المينة كمساعدة المعمميف مف خالؿ األسػاليب اإلشػرافية 

 المختمفة.
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اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم بأنيػػػػا النشػػػػاطات اإلشػػػػرافية  أسػػػػاليب (79:2020التميمػػػػي كالزيػػػػدم ) عػػػػرؼكيي      

ل األداء، كتحقيػػػؽ النمػػػك العممػػػي كالعمميػػػة كالتػػػي تسػػػتخدـ لتقػػػكيـ محتػػػك  ،الفرديػػػة، كالجماعيػػػة العمميػػػة

أسػػاليب  كتتمثػػؿ .كالمينػػي، فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ كتطػػكير كتحسػػيف العمميػػة التعميميػػة كالتعمميػػة

فػػػػي الزيػػػػارات اإلشػػػػرافية، كالنػػػػدكات، كالػػػػدركس التطبيقيػػػػة، كالمقػػػػاءات اإلشػػػػرافية،  اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم 

 (.2020كالكرشات التطبيقية كغيرىا)حسيف،

مجمكعػة مػف أكجػو النشػاط،  بأنػو ، األسػمكب(2008) عطػكم( ك 2006) ؼ عبػد اليػادمعرن ك          

يقػػـك بيػػا المشػػرؼ التربػػكم كالمعمػػـ، كالتمميػػذ، كمػػديرم المػػدارس، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ اإلشػػراؼ 

كالمطركحػػة لممعمػػـ، لكػػي يختػػار بمسػػاعدة المشػػرؼ التربػػكم  ،كالمتكاممػػة ،التربػػكم كأسػػاليبو المتداخمػػة

اسػػػػب المكقػػػػؼ التعميمػػػػي، كلتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ التػػػػي يرجكىػػػػا، كمػػػػف ىػػػػذه األسػػػػاليب: الزيػػػػارات مػػػا ينب

عمػػػػاؿ التالميػػػػذ التحريريػػػػة، اإلختبػػػػارات، الػػػػدركس التطبيقيػػػػة، التعمػػػػيـ المصػػػػغر،  أالصػػػػفية، كدراسػػػػة 

ت، النشػػراك الػػكرش التربكيػػة،  كالزيػػارات التبادليػػة بػػيف المعممػػيف، ك كالجماعيػػة،  ،كاإلجتماعػػات الفرديػػة

 .كالمشاغؿ التدريبية،  كالبحث كالتجريب

أف دكر اإلشػػراؼ، كتطبيػػؽ أسػػاليب إلػػى ، (Ferguson,2004)كتكصػػمت دراسػػة  فيرجسػػكف  

( 2007، كمػا أكصػت دراسػة صػياـ )يساعد عمى تحسيف األداء الميني لممعممػيف ،اإلشراؼ المختمفة

كتطػكير األسػاليب اإلشػرافية  ،بنظاـ اإلشراؼ بزيادة اىتماـ  كزارة التربية  كالتعميـ العالي الفمسطينية

 التي يمارسيا المشرؼ التربكم.

ى اسػتخداميا فػي عتمػد عمػتتنػكع أسػاليب اإلشػراؼ التػي يي  (163:2018) ا كرد في عيسػىمكك 

 آلتي:كىي كااإلشراؼ التربكم 

 طبيعة اليدؼ اإلشرافي. -1

 طبيعة حاجات المعمميف المينية كالشخصية . -2
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 مكانات المادية كالبشرية المتكفرة بالمدرسة كخارجيا.طبيعة اإل -3

مكانياتو -4   .كفايات المشرؼ التربكم كا 

يب اإلشػػػػراؼ التربػػػكم التػػػػي تسػػػػتمـز مقكمػػػات أسػػػػال (:2020107) ككرد فػػػي التميمػػػػي كالزيػػػػدم      

م حقػؽ اليػدؼ الػذختيار األسمكب اإلشرافي بحيػث يالئػـ المكقػؼ التربػكم، كنكعيػة المعممػيف كيي ا

، كتقكيمو، بحيث كالمعمميف في تخطيط األسمكب اإلشرافي ،ستخدـ مف أجمو، كتعاكف المشرفيفيي 

كتػػػكافر الكسػػػائؿ  ، كالمجتمػػػع.كالمدرسػػػة ،كالمشػػػرؼ ،راعػػػي ظػػػركؼ المعمػػػـيي ك  يتصػػػؼ بالمركنػػػة 

كالتقنيػػػات التعميميػػػة، كاشػػػتماؿ األسػػػمكب عمػػػى خبػػػرات تسػػػيـ فػػػي نمػػػك المعممػػػيف، كعػػػدـ إغفػػػاؿ 

مشػػػػػكالت كقضػػػػػايا المعممػػػػػيف الشخصػػػػػية كالعاطفيػػػػػة كمشػػػػػاركة المعممػػػػػيف الطكعيػػػػػة  األسػػػػػمكب ل

  لألسمكب اإلشرافي.

كػؿ مػايقـك بػو المشػرؼ  بأنيا :أساليب اإلشراؼ طمؽ عميياكما يي  العمميات اإلشرافية أكعرؼ كتي      

ير مػف أجػؿ تحسػيف كتطػك ك كأسػمكب معػيف،  ،كفػؽ أىػداؼ محػددة ،مف سمكؾ إشػرافي تجػاه المعممػيف

، مختمفػة تتناسػب كظػركؼككػذلؾ إتبػاع أسػاليب إشػرافية ، كزيادة نمػكىـ المينػي ،ممارسات المعمميف

مكانات المدارس  كمف ىذه األساليب:(. 2004)نشكاف كنشكاف،  كالمعمميف ضمف خطة مرسكمة، كا 

ئد في تعد الزيارة الصفية مف أقدـ األساليب اإلشرافية، فكانت األسمكب السا :الزيارة الصفية-1

ممارسات المفتشيف الفنييف كالمكجييف التربكييف، كاليزاؿ المشرفكف يعتمدكف ىذا األسمكب بشكؿ 

لممعمـ في غرفة الصؼ أثناء قيامو قصد بيا حضكر المشرؼ التربكم حصة صفية كيي ، فعاؿ

ؿ بإعطاء حصة، لمالحظة أدائو الصفي، بيدؼ تطكير كتقكيـ األداء، كتساعد في النمك الميني لك  

.(205:2011الخطيب كالخطيب، )مف المعمـ كالمشرؼ مف خالؿ تبادؿ اآلراء   
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  أنواع الزيارة الصفية

أثنػاء  األعمػاؿ التػي يمارسػيا المشػرؼ التربػكم ىػي زيػارة المعمػـ فػي الغرفػة الصػفية أىػـ مف

كتعد ىذه كتقكيـ األداء،  إلى رصد النشاطات، كمالحظة التفاعؿ الصفي، تيدؼ ىذه الزيارةعممو، ك 

، فعػاالن  ان بيف المشرؼ كالمعمـ خاصػة إذا مػا كظفيػا المشػرؼ، تكظيفػ الزيارة عممية تحميمية،  تعاكنية،

مػػػى المعممػػػيف كمػػػا كرد فػػػي التميمػػػي كمػػػف أنػػػكاع الزيػػػارات الصػػػفية التػػػي يطبقيػػػا المشػػػرؼ التربػػػكم ع

 (،2016) (، كاألسػػػػػدم كآخػػػػػركف2017كالجكارنػػػػػة )ككصػػػػػكص (، 2018كعيسػػػػػى )(، 2020) كالزيػػػػػدم

 :كاآلتي كأنكاعيا

، كالمتفؽ عمييا، كالمخطط ليا مسبقان؛ كذلؾ بتحديد مكعدىا بعد التشاكر الزيارة المرسومة -أ      

بػراز قدراتػو، كتقػديـ األفضػؿ.  بيف كؿ مف المشرؼ التربكم كالمعمـ؛ إذ يقكـ المعمـ بتحسػيف أدائػو، كا 

 ث، كيعتمد عمى مبدأ الشكرل كالتعاكف.كىذا النكع مف الزيارات يدعك لو اإلشراؼ الحدي

كتػػػتـ ىػػػذه الزيػػػارة يقػػػـك بيػػػا المشػػػرؼ التربػػػكم دكف إشػػػعار مسػػػبؽ،  :الزيرررارة المفاجئرررة -ب

مػػع مفيػػـك التربػػكم، ممػػا يػػؤدم إلػػى نػػزع الثقػػة بػػيف  الطػػابع التفتيشػػي، كىػػذا يتعػػارض كيغمػػب عمييػػا

عداد لمعطػػاء؛ إذ يمكػػف أف يقػػػـك ، كلكػػف المعمػػـ يجػػػب أف يكػػكف عمػػى اسػػتكالمشػػرؼ التربػػكم، المعمػػـ

  المتعارؼ عمييا في الزيارة الصفية. المشرؼ بتنفيذ زيارة مفاجئة متى شاء مع مراعاة األصكؿ

كيمكػف أف تكػكف ىػذه الزيػارة نكعػاف: زيػارة بنػاءن الزيارة المطموبة القائمة عمى الدعوة:  -ج

ميف الذيف بمغكا درجة مف النضج، عمى طمب مف مدير المدرسة، أك مف قبؿ المعمـ، كتختص بالمعم

 ف أف يطمب المساعدة التي يحتاجيا.كال يخجؿ م
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 أىداف الزيارة الصفية 

مػػػػة المػػػػكاد الدراسػػػػية لقػػػػدرات التالميػػػػذ، ءمعرفػػػػة مػػػػدل مالل لمزيػػػػارة الصػػػػفية أىػػػػداؼ يػػػػتـ رصػػػػدىا    

ميمػػػي، كالفعاليػػػات كالتعػػػرؼ عمػػػى الكسػػػائؿ المتبعػػػة فػػػي تقػػػكيـ نتػػػائج التعمػػػيـ، كمالحظػػػة المكقػػػؼ التع

التربكيػػػة، كمالحظػػػة أثػػػر المعمػػػـ فػػػي طالبػػػو، كاإلعػػػداد لمزيػػػارة الصػػػفية يتطمػػػب: تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف 

مػػػػف خػػػػالؿ الزيػػػػارة السػػػػابقة، كمراجعػػػػة  ،الزيػػػػارة، كمعرفػػػػة المسػػػػاعدة التػػػػي تػػػػـ تقػػػػديميا لممعمػػػػـ مسػػػػبقان 

أف يطبقيػػا عمػػى التربػػكم رؼ كالمعمكمػػات التػػي يمكػػف المشػػ ،يػػةممكالحقػػائؽ التربكيػػة،  كالع ،النظريػػات

فػػي  ،تنفيػػذ المشػػرؼ لمزيػػارة الصػػفيةكاختيػػار الكقػػت المناسػػب ل .فػػي الزيػػارة كالطمبػػة ،المعمػػـ، كالصػػؼ

يقػـك المشػرؼ التربػكم بعقػد لقػاء فػردم ك كقت يتالءـ كحالتو النفسية ليتسنى لو الدقة في المالحظػة، 

القػػكة لػػدل المعمػػـ، كمػػا يعمػػؿ عمػػى تعزيزىػػا عمػػى أف ييػػتـ بػػإبراز جكانػػب  ،مػػع المعمػػـ المػػزار مباشػػرة

 .(:202084 )انتميمي وانزيذي، لمعمؿ عمى تفادييا سمكب غير مباشرأكعرض نقاط الضعؼ ب

كالمقصػكد بيػا  ( 129 ،1976،)األفنػدم" عػف (69:2005:  كرد فػي صػميكك )المداوالت اإلشررافية -2

بػػاألمكر  ،سػػيف حػػكؿ المسػػائؿ المتعمقػػةكأحػػد المدر  ،كػػؿ مػػا يػػدكر مػػف مناقشػػات بػػيف المشػػرؼ التربػػكم

 ."سكاء كانت ىذه المناقشات عرضية أك مرتبا ليا ؛التربكية العامة في ممارستيا

كالمداكلة اإلشرافية ليا قيمة في النمك الميني لكؿ مف المشرؼ التربػكم، كالمعمػـ، كتعقػد بعػد زيػارة   

زيػارة. كمػا ليػا قيمػة كبيػرة فػي الكشػؼ عػف الفصكؿ لتبادؿ الرأم فيمػا تػـ مالحظتػو، كلتقػكيـ نتػائج ال

مدل التقدـ الذم أحرزه المعممكف، فالمشرؼ القدير كالمتفيـ ىك الذم يعطيو المدرس ثقتو، كال يتردد 

 (.2006)حسيف كعكض اهلل،  في استشارتو

: كالمشػػػغؿ: ىػػػك أسػػػمكب إشػػػرافي مكثػػػؼ، يمارسػػػو مجمكعػػػة مػػػف المشررراغل التربويرررة التدريبيرررة -3 

لدراسة مشكمة تربكية. كيمكف أف ينفذ في عدة أساليب كالمحاضرة،  كالحكار، كالتطبيؽ أك المعمميف 
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نتػاج كسػائؿ  عػداد اإلختبػارات، كا  حسب مػا يتطمبػو المكقػؼ مثػؿ إعػداد الخطػط، كتحميػؿ المحتػكل، كا 

 (.87:2006)عبد اليادم،  تعميمية، كمناقشة تدريس صؼ معيف لمبحث معيف

جػػؿ تطػػػكير كفايػػػات أالتػػػي تسػػتخدـ مػػػف  ةكىػػػي مػػف األسػػػاليب اإلشػػرافي :الترردريب أثنررراء الخدمرررة -4

 .(251:2004)نشكاف كنشكاف،  كالجانب العممي ،كتتضمف الجانب النظرم ،المعمميف التعميمية

: كيمكف أف تتضمف مقاالت تربكية أك عممية صدرت في نشرات، كدكريات تيـ النشرات التربوية -5

 (.2005عف ما سيبحث في المستقبؿ)الطعاني،  المعمميف. كتيدؼ إلى اإلعالف

: كييعرنؼ بأنو نشاط عممي،  يقػكـ بػو المشػرؼ التربػكم أك المعممػيف المتميػزيف الدروس التطبيقية -6

داخػػؿ الصػػفكؼ العاديػػة، كبحضػػكر عػػدد مػػف المعممػػيف لمعرفػػة مالءمػػة األفكػػار النظريػػة المطركحػػة، 

فنيػة، كاسػتخداـ كسػائؿ تعميميػة حديثػة يرغػب المشػرؼ كمعرفة مػدل فاعميتيػا أك شػرح أسػاليب تقنيػة 

 (.75:2005، )صميكك التربكم إقناع المعمميف بفاعميتيا، كأىمية تجريبيا، كمف ثـ استخداميا

: ىك إجتمػاع ىػادؼ يػتـ بػيف المشػرؼ كالمعمػـ أك مجمكعػة مػف المعممػيف اإلجتماعات والمقاءات  -7

دىا أك فػػي بدايػػة العػػاـ الدراسػػي لمتعػػرؼ عمػػى المعممػػيف، كيمكػػف أف يكػػكف قبػػؿ الزيػػارة الصػػفية أك بعػػ

يػػػتـ  كمناقشػػػة الخطػػػط الفصػػػمية أك السػػػنكية.  كيشػػػترط أف تكػػػكف ىػػػذه المقػػػاءات ىادفػػػة، كمتابعػػػة مػػػا

اإلتفػػػاؽ عميػػػو كيمكػػػف أف تػػػتـ ىػػػذه المقػػػاءات اإلشػػػرافية فػػػي أم مناسػػػبة يحتػػػاج المػػػدرس إلػػػى عػػػكف، 

 (.2007، عبد اليادم) كمشكرة المشرؼ التربكم

: يمتقي نخبة مف التربكييف كمف ذكم الخبرة، كالمعرفة، في المؤتمرات فيقدـ المؤتمرات والمعارض -8

بعضػػػيـ أكراؽ عمػػػؿ تتنػػػاكؿ مكاضػػػيع تربكيػػػة؛ إذ ينقػػػؿ المشػػػرؼ التربػػػكم مػػػف خػػػالؿ مشػػػاركتو ليػػػذه 

رصػة لنقػؿ الؤتمرات كالمعارض لمعمميو، تكصيات تسفر عنيػا المػداكالت فػي المػؤتمر، ممػا يعطػي ف

 (.2007، )نبياف الخبرة كاختبارىا بالممارسة
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كتعػػرؼ النػػدكة بأنيػػا نشػػاط جمعػػي ىػػادؼ يقػػكـ بػػو الخبػػراء كالمختصػػيف بعػػرض جكانػػب  : النرردوة -9

المشكمة كيتبع العرض نقاش يركز عمى األفكار كيمكف أف تتخذ الندكة أشػكاؿ مختمفػة: نػدكة بطريقػة 

كالتػػػػي يفيػػػػد أسػػػػمكبيا فػػػػي نقػػػػؿ المعرفػػػػة عمػػػػى نطػػػػاؽ  ،اظرةرسػػػػمية أك غيػػػػر رسػػػػمية أك بطريقػػػػة المنػػػػ

المجمكعػػػة الكبيػػػرة، كىػػػذا مػػػا يجعمػػػو مثيػػػران لإلىتمػػػاـ كالجػػػدؿ، كيمكػػػف أف يتػػػكلى رئػػػيس النػػػدكة ميمػػػة 

 (.222:2011)الخطيب كالخطيب،  ، كتمخيص األفكاررالتنسيؽ بيف األعضاء كتحديد األدكا

لمعمميػات كالطػرؽ المسػتخدمة فػي مجػاؿ العمػؿ كالحيػاة : كىػي دراسػة نكعيػة  "البحوث اإلجرائيرة -10

لزيػػػادة فعاليػػػة ىػػػذه الطػػػرؽ كاكتشػػػاؼ طػػػرؽ اكثػػػر مالءمػػػة كمحاكلػػػة عػػػالج مػػػا يمكػػػف مكاجيتػػػو مػػػف 

  (.205:2019)أبك عزاـ،  "مشكالت

، إلػػى بحػػكث أساسػػية نظريػػة تيػػدؼ إلػػى البحػػكث اإلجرائيػػة (91:2006)صػػنؼ عبػػد اليػػادم كيي      

تتبػػػع مػػػنيج البحػػػث ك  بيقيػػػة تيػػػدؼ إلػػػى حػػػؿ مشػػػكالت معينػػػة،ة، كبحػػػكث عمميػػػة تطالمعرفػػػة كالحقيقػػػ

تجربػػػػة األفكػػػػار، كالبػػػػرامج،  كاألسػػػػاليب ك . العممػػػػي أك طريقػػػػة التفكيػػػػر العممػػػػي فػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكالت

 عػؿ التعمػيـ أكثػر تشػكقان كمتعػة،جديدة، كالتأكد مف فعاليتيا. كما تسيـ في نمك المعمػـ المينػي، كتالج

فرصػػػػان، إلدراؾ نقػػػػاط القػػػػكة، كنقػػػػاط الضػػػػعؼ بشػػػػكؿ يعػػػػدؿ شخصػػػػيتو، كأسػػػػمكبو نحػػػػك  قػػػػدـ لممعمػػػػـكت

 األفضؿ.

ضػػػػكابط السػػػػتخداـ األسػػػػاليب اإلشػػػػرافية كتتمثػػػػؿ فػػػػي:  (109:2020)كحػػػػدد التميمػػػػي كالزيػػػػدم 

مناسػبة األسػمكب اإلشػرافي لميػدؼ المػراد تحقيقػو، كأف ييمبػي حاجػة ميمػة لػدل العػامميف، كيتناسػب مػع 

يف، كيمقػػػػى قبػػػػكالن مػػػػنيـ، كمراعاتػػػػو لمميػػػػارات اإلجتماعيػػػػة، كأف يكػػػػكف األسػػػػمكب قػػػػػابالن نكعيػػػػة العػػػػامم

 لممالحظة كالتقكيـ.

األساليب الجماعية تحقؽ فكائد إيجابية في النمك الميني، لكؿ رد في التميمي كالزيدم بأف ك 

رفػع مػف ركحػو خبرات تساعده فػي مجػاؿ عممػو، ممػا يمف المشرؼ التربكم، كالمعمـ؛ إذ تكفر لممعمـ 
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جعمو أكثر حماسان، مما يتكفر لديو الشػعكر باألمػاف، كيمكػف المعنكية، كيحسف عالقاتو اإلنسانية، كي

أف تكػػكف عكنػػان لمعالجػػة مشػػكالت كثيػػرة قػػد تكاجػػو المعممػػيف، كيفضػػميا الكثيػػر مػػف المعممػػيف، ككنيػػا 

ـ الكقػػكؼ عمػػى الصػػعكبات تػػيح لممعمػػتعكػػس مفيػػكـ الشػػكرل فػػي التعامػػؿ؛ بينمػػا األسػػاليب الفرديػػة تي 

شػػكؿ دعامػػة تكجيػػو المعمػػـ عػػف طريػػؽ إتاحػػة الفرصػػة لممشػػرؼ المينيػػة، كالشخصػػية كتتميػػز بأنيػػا تي 

ما يجرم مف أنشطة صفية، كفعاليات متنكعة داخؿ الغرفة الصػفية، ممػا يسػاعده  التربكم، كمشاىدة

نيػا تسػيـ فػي ة التربكيػة؛ إذ إي تػؤثر فػي العمميػعمى التعرؼ عمى الحاجات المادية، كاإلجتماعية الت

 :107-2020 )التميمي كالزيدم، تحسيف عمميتي التعميـ، كالتعمـ الذم ال يمكف تحقيقو بأساليب أخرل

109.) 

فػػػي مجػػػاؿ اإلشػػػراؼ  األسػػػاليب التػػػي أشػػػار ليػػػا المختصػػػكفأف مثػػػؿ ىػػػذه بػػػ كتػػػرل الباحثػػػة  

ا خطػػط ليػػا، كيمكػػف لممشػػرؼ التربػػكم،  إذا مػػ ،ليػػا فائػػدة كبيػػرة فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التربكيػػةالتربػػكم 

 . كالتحقؽ مف إمكانيات المعمـ، كقدراتو، عمى سير التعميـ تكرار مثؿ ىذه األساليب مف أجؿ الكقكؼ

، كتقػػكيـ تطػػكرات الحديثػػةلمب كالمكاًكػػ ،مرىػػكف  باألسػػمكب اإلشػػرافي المناسػػب اإلشػػرافية كمػػدة الزيػػارة

 ىداؼ المنشكدة.تحقيؽ األكتقييـ العممية التربكية، بيدؼ 

 

 ميارات اإلشراف التربوي  11.1.1.2

( بػػػأف ميػػػارات اإلشػػػراؼ التربػػػكم تكسػػػب المشػػػرؼ التربػػػكم القػػػدرة 23:2007) كرد فػػػي نبيػػػاف

عمػػى تكسػػيع  و قػػادران مػػممػػا يجع ،كمػػؿ ء،  كرفػػع مسػػتكل اإلتقػػاف،  كالميػػؿ إلػػى العمػػؿ دكف عمػػى األدا

  .عالقاتو باآلخريف

تعمػؿ عمػى تييئػة المعممػيف  بأف ميارات اإلشراؼ التربكم (2009) عمياف كآخركفككرد في  

دارة اإلجتماعات مع المعمميف، عقد دكرات لممشرفيف،ك  ،داء ميماتيـالجدد أل العمػؿ عمػى تطػكير ك  كا 
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كتػػػػكزيعيـ عمػػػػى المػػػػدارس،  ،ختيػػػػار المعممػػػيفإالمشػػػػاركة فػػػػي ك  حاكػػػاة،عػػػػرض نمػػػػاذج لممك المػػػنيج،  

دارة ضغكط العمؿك  اإلتصاؿ الفعاؿ،ك  الكقت،تدريب المعمميف عمى إدارة ك   .كتابة التقارير الفنية،  كا 

الميػارة فػي  فػي: (142-2013:144 (فػي أمػراهلل   التربػكم كمػا كرد ميارات اإلشػراؼتتمثؿ ك  

تنميػة العالقػات اإلنسػانية الميػارة فػي ك رنامج التربكم، بالميارة في استمراية الك ، ان تنمية المعمميف ميني

 .الميارة في تقكيـ المعمميفك اآلخريف،  تنمية القيادة بيفك ؽ بينيا، كالتنسي

تتمثػؿ  ميػارات اإلشػراؼ التربػكمبأف  ( 1984عف )الخطيب (189:2019)ككرد في أبك عزاـ 

 اآلتي:في 

ميات سػػػمكؾ ابمشػػػكالت التعمػػػيـ كجػػػذكرىا، كاليقظػػػة المينيػػػة لػػػدين الحساسرررية: ميرررارة اإلحسررراس .1 

 . لمشكالت التربكيةالمعمـ، كالطالب، كا

: المقػػدرة عمػػى التحميػػؿ الفعػػاؿ، كفيػػـ العالقػػات، كالتمييػػز بػػيف أنػػكاع السػػمكؾ الميررارات التحميميررة. 2

 الخاصة بالتعميـ.

: المقػػدرة عمػػى ترجمػػة أفكػػار المشػػرؼ التربػػكم، كتصػػكراتو لكػػي تكػػكف مفيكمػػة ميررارات اإلتصررال. 3

 .لممعمـ

ؾ المشػػرؼ التربػػكم معرفػػة عمميػػة، كنظريػػة حػػكؿ التعمػػيـ : امػػتالالخبرررة فرري الترردريس والمنيرراج. 4

كالطػػػػالب، كأسػػػػاليب التػػػػدريس، كأف يكػػػػكف خبيػػػػران فػػػػي تخصصػػػػو، كذم معرفػػػػة بالمنيػػػػاج، كغاياتػػػػو، 

 كتسمسمو كتقنياتو، كمكاده التعميمية.

: قػػدرة المشػػرؼ عمػػى امػػتالؾ عالقػػات إنسػػانية مػػع المعممػػيف، كالتعامػػؿ معيػػـ العالقررات اإلنسررانية. 5

 عتبارىـ أشخاصان يشاركيـ في أفراحيـ كأتراحيـ.با

ة، كعالقتيػػػا بػػػالمجتمع : امػػػتالؾ تصػػػكرات كاضػػػحة حػػػكؿ أىػػػداؼ التربيػػػالمسرررؤولية اإلجتماعيرررة. 6

 .كامتالؾ تصكرات تتعمؽ باإلنساف، كالطبيعة، كالمجتمع، كتحدد دكر المشرؼ كقائد تربكم
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لمشرؼ التربكم  كمنيا ميارة اإلتصاؿ أف ميارات اإلشراؼ مطمكبة لدل اإلى الباحثة  رلكت

مػػف اسػػتمرارية العمػػؿ  نظكمػػة العالقػػات االنسػػانية لتمكنػػوكالتكاصػػؿ كالقػػدرة عمػػى المشػػاركة ضػػمف م

 اإلشرافي كمتابعة المعمميف في سياقات مختمفة. 

 

 المشرف التربوي 12.1.1.2

مػػػف  ان دديمتمػػػؾ عػػػ بأنػػػو الشػػػخص الػػػذمالمشػػػرؼ التربػػػكم  (2007) كرد فػػػي حسػػػاف كالعجمػػػي

عني كمى  ،كممتـز بأخالؽ مينة التربية كالتعميـ، ـفيك مخطط، كقائد، كمقكٌ  ،الكفايات القيادية كاألدائية

 .كالقيـ الثقافية ،كمثقؼ، يكجو العامميف معو لإلىتماـ بالثقافة ا.كتقكيمي ابتطبيؽ المناىج كتنفيذى


فػي كظيفتػو الرئيسػة  رعد خبيػ"المشرؼ التربكم، يي بأف  (40:2009 ) ككرد في عمياف كآخركف

مسػػػاعدة المعممػػػيف كحػػػؿ المشػػػكالت التعميميػػػة التػػػي تػػػكاجييـ باإلضػػػافة إلػػػى تقػػػديـ الخػػػدمات الفنيػػػة 

لتحسػػػيف أسػػػاليب التػػػدريس كتكجيػػػو العمميػػػة التربكيػػػة ممػػػا يسػػػتمـز منػػػو معرفػػػة نظريػػػات الػػػتعمـ كطػػػرؽ 

 ختصاصو".إؿ التعميـ حسب التدريس كالقياس كالتقكيـ كميارات اإلدارة كاإلتصاؿ مع كسائ


بأف المشرؼ التربػكم ىػك شػخص عيػٌيف رسػميان مػف قبػؿ سػمطة ( 375:2016) كيرل آؿ ناجي

معينة ليتفاعؿ مع أعضاء النظاـ التعميمي، بيغية تحسيف نكعية التعميـ،  كدكره في الدعـ، كالمساندة 

نما تترجـ بأنيا كالمشاركة، أكثر بكثير مف التكجيو؛  إذ أف سمطة المشرؼ األساسية  ال تتناقص،  كا 

 فعنالػػػة، كتيسػػػتعمؿ لػػػدفع مجػػػاالت النيمػػػك، كتحمػػػؿ المسػػػؤكلية، كاإلبػػػداع،  كلػػػيس مػػػف خػػػالؿ اإلعتمػػػاد

كىذا ييفٌسر بأف المشرفيف ليسكا الكحيديف المساىميف بتحسيف نظػاـ سػمكؾ المعمػـ؛ بػؿ ىػك  كالخضكع
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الػػبعض، كالطػػالب بعضػػيـ الػػبعض؛ كمسػػاعدة المعممػػيف بعضػػيـ نظػػاـ ميػػـ لمػػدعـ غيػػر الرسػػمي، 

 كذلؾ بمشاركة معممييـ مع ضبط النظاـ، كالنشاطات.

 ،"المشرؼ التربكم ىك خبير فني إدارم تربكم بأف (153:2016)  كرد في األسدم كآخركفك 

عمػػػى النمػػػك المينػػػي كحػػػؿ المشػػػكالت التعميميػػػة التػػػي تػػػكاجييـ،  ف كظيفتػػػو الرئيسػػػية مسػػػاعدة المعممػػػي

مميػػػة التربكيػػػة الكجيػػػة عديـ الخػػػدمات الفنيػػػة لتحسػػػيف أسػػػاليب التػػػدريس كتكجيػػػو الباإلضػػػافة إلػػػى تقػػػ

 ".الصحيحة


 التربوي المشرف مقومات 13.1.1.2 

المشػػػػرؼ التربػػػػكم ىػػػػك الشػػػػخص،   بػػػػأف( 2009)كعميػػػػاف كآخػػػػركف  (2012) خميػػػػؿفػػػػي  كرد 

تحقيػؽ لسػة عممػو،  ك ، كلممار كالمسػاعد فػي عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ، كالمالحظ  ،كالخبير كالمتخصص

: الخبػػرة الكاسػػعة كمنيػػال المشػػرؼ التربػػكم، لػػد ىػػاتكافر ال بػػد مػػف  ،ىنػػاؾ مقكمػػات األىػػداؼ المتكخػػاة

، كالقػراءة ركالتي تأتي مف خالؿ ممارسة التدريس، ثـ اإلشراؼ التربكم كمف خػالؿ اإلطػالع المسػتم

، كعرضػيا دركس كتحميميػاكلديػو ميػارات تخطػيط الػ  معرفػة كافيػة  فػي حقػؿ التخصػص،ك المنظمة، 

 ، كاإللماـ بأساسيات القياس كالتقكيـ، كمعاكنة المعمميف في عمميػة التقػكيـ الػذاتي، كمعرفػة  حاجػاتيـ

مػػػػف حيػػػػث تنميػػػػة الميػػػػارات اإلجتماعيػػػػة بػػػػيف  كالتعػػػػاكف، ، ة لتطػػػػكيرىـ، كالشػػػػكرلبكالبػػػػرامج المناسػػػػ

مػػػاـ بػػػالنمك، مػػػف خػػػالؿ اإلىتمػػػاـ بتربيػػػة كاإلىت ، التجديػػػدك ، رتخػػػاذ القػػػراإالمعممػػػيف، كالمشػػػاركة فػػػي 

مػػػف خػػػالؿ الخطػػػة  ،اإلتجاىػػػات الحسػػػنة،  كصػػػقؿ الميػػػارات، كتعزيػػػز السػػػمكؾ اإليجػػػابي، كالتخطػػػيط

تقاف ميػارات اإلتصػاؿ، سػكاء الشػفكم أك المكتػكب، كالمػؤىالت الشخصػية التػي  اليكمية كالفصمية، كا 

 كالجدية في العمؿ. ،المباقة،  كالتكاضعتتمثؿ في الصدؽ،  كاألمانة،  كالصبر،  كالمثابرة،  ك 
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مػػف أىػػـ مقكمػػات المشػػرؼ النػػاجح  بأنػػو يػػدرؾ حاجػػات بػػأف  (22:2005) ككرد فػػي الطعػػاني

كطريقػة تعاممػو مػع  قتضي استعداده العممي كالميني كبشخصػيتواإلشراؼ كاإلمكانات المتاحة كىذا ي

ة عمػػى العمػػؿ المسػػتمر فػػي مسػػاعدة ف يكػػكف لػػو قػػدر أالجماعػػة ككفايتػػو بعمػػؿ قيػػادم كدكر متميػػز، ك 

عمػى اسػتخداـ  المعمميف كترغيبيـ في التعرؼ عمى طرؽ التدريس، كأف يككف المشػرؼ التربػكم قػادران 

ديناميكيػػة تػػؤدم إلػػى ك ، قكيػػة كجذابػػة ،بشخصػػية ان األسػػاليب الديمقراطيػػة فػػي كػػؿ مػػايقكـ بػػو كمتمتعػػ

 تحسيف المكاقؼ التعميمية التعممية.

 

 كما يأتي: مقكمات المشرؼ التربكم -189) 187:2013) أمر اهلل حددتك    

يػػرتبط بكجػػكد قيػػادة حكيمػػة تشػػرؼ  الػػذم نجػػاح العمػػؿ الجمػػاعيكالتػػي تتمثػػؿ فػػي  :القيررادة الحكيمررة

 ،يتمتػػع بقػػكة الشخصػػية الػػذم ىػػككالمشػػرؼ ، عمػػى تخطػػيط العمػػؿ كتنسػػيؽ الجيػػكد كتكجػػو األىػػداؼ

 كيفكؽ المعمميف ثقافة كمعرفة.

كفرة : كتتحػدد فػػي إدراؾ المشػرؼ التربػكم لحاجػػات اإلشػراؼ كاإلمكانػات المتػػالقائرد صرفات المشرررف

كحسػػػػػف ، ، كالتصػػػػػميـ ، كاإلرادةر، كصػػػػػفات خاصػػػػػة مثػػػػػؿ: الشػػػػػجاعة، الصػػػػػبكالكاجبػػػػػات المطمكبػػػػػة

 .كتفيـ اآلخريف، المعاممة

ـ األغمبيػػػة كاحتػػرا ،تجػػػاه لممارسػػة الديمقراطيػػةإأف يكػػػكف لػػدل المشػػرؼ التربػػكم  القيررادة الجماعيررة:

كالرغبة في التعامؿ عمى قدـ المساكاة عمى أساس األخذ كالعطاء مما يبػث الثقػة كاإلحتػراـ كالمسػاكاة 

 بيف المعمميف.

ة كقػػدر  ،كاإلبتكػػار ،القيػػادة التربكيػػة الحاقػػة ىػػي التػػي تتصػػؼ بالتجديػػدإف  القيررادة المجررددة المبتكرررة:

طػالؽ العنػاف إلمكانػاتيـ ، ة فنيػةعمى تصحيح أخطػاء المعممػيف بطريقػ المشرؼ التربكم ككسػائؿ  ،كا 

 كطرؽ جديدة  لخدمة المنيج.
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كاسػػع  ،رلممعمػػـ أفكػار تحفػزه عمػػى التفكيػأف يقػػدـ المشػرؼ التربػكم كتتمثػؿ فػي  : القيرادة المضررطمعة

ف جيػػػكد يتمكنػػػو مػػػف التنسػػػيؽ بػػػ ممػػػا األفػػػؽ كالمعرفػػػة فػػػي عمػػػـ الػػػنفس،  كطػػػرؽ التػػػدريس،  كالقيػػػاس

 .المعمميف

تكحيػػد جميػػع المعممػػيف فػػي جماعػػة متعاكنػػة كرفػػع الػػركح يعمػػؿ المشػػرؼ عمػػى  :اعرردة خمقيررةبنرراء ق

ذلػػؾ عػػف طريػػؽ ايجػػاد جػػك أخػػكم ممػػا يشػػعر المعمػػـ يػػتـ المعنكيػػة لػػدييـ كتمػػؾ مػػف كظيفػػة المشػػرؼ ك 

 بقيمة العمؿ الجماعي مما يسيـ في حؿ المشكالت.

المشرؼ عميو أف يػتعمـ طػرؽ التعامػؿ ، ك ئاتإدارة العمؿ مع مختمؼ الف كتتمثؿ في  :القيادة الماىرة

نمػػػا تتغيػػػر الطريقػػػة حسػػػبمػػػع اآلخػػػريف كال يكجػػػد طريقػػػ نػػػكع العمػػػؿ كالظػػػركؼ المحيطػػػة  ة معينػػػة كا 

 كاإلمكانات كالكقت.

 ،ىدؼ اإلشراؼ ىك ترغيػب المعمػـ بالمينػة كبالمدرسػة ككظيفتػوإذ أف  :المشرف المرغب في المينة

  لى المينة.كيساعده كيستميمو إ المعمـ يكجو

المينػي، كالقيػادة  : أم تقكية العالقات كبث التعاكف بػيف المعممػيف، النمػكمناسبة الظروف المدرسية

 .تقكية الصمة بالمجتمعك التقدـ الميني في المدرسة  تزيد مفالديمقراطية الفعالة 

 

بكم المقكمات األساسية لنجاح اإلشراؼ التر  بأف( 154:2016) األسدم كآخركف في كردكما 

يمكنػػو مػػف تفيػػـ دقػػائؽ  "شخصػػية المشػػرؼ كقدرتػػو عمػػى القيػػادة،  كتأىيػػؿ المشػػرؼ تػػأىيالن تتمثػػؿ فػػي 

مراعػاة ك المناسػب،   يـ كاختيار األسػمكبعممو كالكقكؼ عمى أحدث أساليب اإلشراؼ،  كحسف التنظ

 العمميػػػػة فػػػػي أسػػػػاليبو قػػػػدرأف يتبػػػػع األسػػػػاليب  ؿ مػػػػف اإلشػػػػراؼ، التخطػػػػيط المناسػػػػب،الغػػػػرض األك 

رشػػاد كتعػػاكف كال ينظػػر  اإلمكػػاف، المركنػػة فػػي تطبيػػؽ اسػػاليب اإلشػػراؼ،  أف يعتبػػر عمميػػة تكجيػػو كا 

 ."ممارسة السمطةلليو كأسمكب إ
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مقكمات المشػرؼ التربػكم عمػى النحػك  (2010،عمياف كآخركف) عف (2020) كلخص التميمي كالزيدم

 اآلتي:

كفػي المػنيج المدرسػي كأىدافػو، ك  تخصصو،مثؿ في معرفة كافية في حقؿ كتت  :الخبرة الواسعة. 1

معرفػػة طرائػػؽ التػػدريس الحديثػػة، كميػػارة تخطػػيط الػػدركس، كعػػرض الػػدركس النمكذجيػػة،  كاإلطػػالع 

عػدادىا، كمعاكنػة معمميػو عمػى  الدائـ عمى أسػس التربيػة الحديثػة، كالقػدرة عمػى تحميػؿ اإلختبػارات، كا 

 جات المعمميف المينية مف أجؿ تنظيـ برامج تدريبية.التقكيـ الذاتي، كالتحميؿ، كالتفسير، كمعرفة حا

: كذلػؾ مػف خػالؿ تكجيػػو المشػرؼ اإلجتماعػات التػي تسػمح بالمناقشػة كالحػػكار .الشرورى والتعراون2

 كتبادؿ كجيات النظر لمتكصؿ إلى قرارات سميمة.

لخطػػػط كتتمثػػػؿ فػػػي قػػػدرة المشػػػرؼ النػػػاجح عمػػػى التجديػػػد كاإلبتكػػػار كرسػػػـ ا  :التجديرررد واإلبرررداع. 3

المسػػتقبمية فيمػػا يتعمػػؽ بتطػػكير العمميػػة التعميميػػة،  كيشػػجع المعممػػيف عمػػى اكتشػػاؼ طرائػػؽ تعميميػػة 

 أكثر نجاحان كأكثر فاعمية.

كذلػػػؾ يتمثػػػؿ فػػي لفػػػت انتبػػػاه المعممػػػيف إلػػى أىميػػػة النمػػػك المتكامػػػؿ  :. اإلىتمرررام برررالنمو المتكامرررل4

 بنمكه االميني كالمعرفي كتحصيمو األكاديمي. لممتعمـ كاإلىتماـ باإلتجاىات كالميارات كاإلىتماـ

كتتمثؿ في أف يضع المشرؼ التربكم الخطط اليكمية كاألسػبكعية، كالفصػمية، كالسػنكية  لتخطيط. ا5

بعيدان عف اإلرتجاؿ في العمؿ. ككضع الخطط فػي ضػكء فمسػفة شػاممة عػف التربيػة المعاصػرة لتسػيـ 

 في تطكير النظاـ المدرسي. 

: المشػػرؼ التربػػكم مطمػػكب منػػو إتقػػاف النصػػكص، كاإلتصػػاؿ ىػػك الكسػػيمة لنقػػؿ الميررارة اإلتصرر. 6

تصػػػػاؿ شػػػػفكم، ك إتصػػػاؿ  :المعمكمػػػات كاألفكػػػػار بػػػيف أطػػػػراؼ العمميػػػة التعميميػػػػة، كاإلتصػػػاؿ نكعػػػػاف ا 

 مكتكب مما يساعد عمى نجاح اإلشراؼ كالتكجيو كاإلرشاد كيحقؽ األىداؼ المرجكة.
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المشرؼ التربػكم فػي ممارسػة أعمالػو عمػى مقكمػات شخصػيتو : يعتمد نجاح المؤىالت الشخصية.7

كعالقاتو الكدية التي تربطو مع المعمميف، كمف ىذه الصػفات الثقػة بػالنفس، الػكد، المركنػة، كالصػبر 

كالمثابرة، كالحماسة، كالجدية، كالعدالة مما يجعؿ المعمميف مرحبيف بزيارتو كطػالبيف العػكف لشػعكرىـ 

التميمػػػػػػػي ) يـ فػػػػػػػي حػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكالت كتطػػػػػػػكير برنػػػػػػػامجيـ التعميمػػػػػػػيبأنػػػػػػػو زميػػػػػػػؿ غايتػػػػػػػو مسػػػػػػػاعت

 .(153-150:2020،كالزيدم

 

 ميام و أدوار المشرف التربوي.  14.1.1.2

المشػػرؼ التربػػكم  ألىميػػة دكرأكلػػت كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية، إىتمامػػان عاليػػان 

التربػكم، كأصػدرت أدلػة إشػرافية تػنظـ أعمػاؿ كميامو، كذلؾ بإنشاء اإلدارة العامة لمتأىيؿ كاإلشػراؼ 

المشرؼ التربكم، كذلؾ عف طريؽ الدكرات كالمقاءات التي تعقد عمى مدار العػاـ بيػدؼ تطػكير أداء 

 (.2010، )كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية المشرؼ التربكم

 

ا حيكيػػة تنػػكع كأكثرىػػالمفيػػـك الشػػامؿ لإلشػػراؼ التربػػكم اقتضػػى أف تتعقػػد ميػػاـ المشػػرؼ كتك  

"مسػػػاعدة المعممػػػيف كتػػػكجيييـ مػػػف الناحيػػػة  كتتمثػػػؿ فػػػي (323:2007) كمػػػا أكردىػػػا حسػػػاف كالعجمػػػي

الفنيػػة،  كمتابعػػة كتقيػػيـ العمميػػػة التربكيػػة، كممارسػػة بعػػض األعمػػػاؿ اإلداريػػة ذات العالقػػة بالعمػػػؿ، 

 الرائدة". كتكفير فرص التدريب أثناء الخدمة  لمعامميف، كنقؿ التجارب التربكية

(  بعنػػكاف دكر المشػػرؼ التربػػكم كمػػدير المدرسػػة كاألقػػراف فػػي دعػػـ 2011كأكصػػت دراسػػة معمػػر)     

المعمـ الجديد كما يراه المعممكف الجدد في المحافظات الشمالية بضركرة تطػكير برنػامج لػدعـ المعمػـ 

 الجديد كتأىيؿ المشرفيف التربكييف. 
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ثنػػاء أعقػػد الػػدكرات تتمثػػؿ فػػي  ممشػػرؼ التربػػك الات ميمػػبػػأف  (10-2012:8) خميػػؿ فػػي كردك 

كتطػكير المػنيج، كعػرض  جتماعات مع المدرسػيف،إكتنظيـ  ،تييئة المعمميف الجدد لعمميـك الخدمة، 

المعممػيف عمػى كتشػجيع كتػكزيعيـ عمػى المػدارس، ، ختيػار المعممػيفإفي  المشاركةنماذج لممحاكاة، ك 

كاسػػػتمرار المشػػػرؼ لمكقعػػػو كحمقػػػة  قيػػػؽ أىػػػداؼ المػػػنيج،رسػػػي المقػػػرر لتحتجػػػاكز إطػػػار الكتػػػاب المد

 .عمى تكامؿ دكرييمايدؿ  إتصاؿ بيف اإلدارة كالميداف في العمؿ

 

 عطػػكما لييػػإيقػػـك دكر المشػػرؼ التربػػكم عمػػى مجمكعػػة مػػف العناصػػر كالعمميػػات كمػػا أشػػار ك      

(2008:) 

لطمبػة كغيػرىـ مػف العػامميف مػف أجػؿ : التي تتمثؿ فػي المقػدرة عمػى التػأثير فػي المعممػيف كاالقيادة  

 تحسيف العممية التعميمية. 

ساس اإلحتراـ المتبادؿ بيف المعممػيف كالطمبػة كالمػؤثريف كالمتػأثريف أ: كالتي تقكـ عمى الديمقراطية  

بالعمػػػؿ اإلشػػػرافي كتسػػػعى إلػػػى تييئػػػة الفػػػرص المتكافئػػػة لتييئػػػة كػػػؿ فئػػػة كتشػػػجيعيا عمػػػى اإلبتكػػػار 

 كاإلبداع.

تفاعؿ كمشاركة جميع العناصر ذكم العالقة بالعممية التعميمية في جميع مراحؿ التخطػيط : التعاون

 كالتنفيذ كالتقكيـ.

مػػف الفمسػػفة  كيعنػػى بتحسػػيف جميػػع العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي تحسػػيف العمميػػة التعميميػػة ابتػػداءن  :الشررمول

 بالنتائج. ءن كانتيا

 ائج لمتحسيف كالتطكير. عتماد البحث كالتجريب كتكظيؼ النتإكتعني  : العممية 

 كال يعتمد أسمكب كاحد.  ،عتماد أساليب متنكعة لتحقيؽ ىدؼ محددإ: المرونة
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كالمشػػػرؼ التربػػػكم فػػػي تحسػػػيف  ،كالطالػػػب ،المسػػػتمر لممعمػػػـ كتنشػػػيط النمػػػك، : رعايػػػة كتكجيػػػوالفنيرررة

 (. 2008 )عطكم، العممية التعميمية التعممية

كم دكر فػػػي تحسػػػيف األداء التدريسػػػي لمعمػػػـ لممشػػػرؼ التربػػػبػػػأف  (2017قطػػػاؼ )ككرد فػػػي 

المرحمة اإلبتدائية كدكره في تحسيف ميارات التخطيط لمدركس لممعمميف كفي تحسيف اإلدارة الصػفية 

 كدكره في تحسيف كفاءة التقكيـ لممعمميف. ،لممعمميف

بػػأف ميػػاـ المشػػرؼ التربػػكم فػػي ضػػكء التطػػكرات التػػي حػػدثت  (28:2008) ككرد فػػي مريزيػػؽ

 -:تتمثؿ في اآلتيلمجاؿ التربكم الياـ في النظـ التربكية الحديثة في ا

 اإلسياـ في تطكير المناىج.. 1

 اإلشراؼ عمى المكقؼ التعميمي كتنظيـ البيئة المدرسية .. 2

 اإلشراؼ عمى النمك الميني لممعمميف كعمى طرؽ التعميـ .. 3

 .اإلىتماـ بالتعمـ المستجد كتقييـ العممية التعميمية. 4
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  ات اإلشرافيةالكفاي 2.1.2

المحتػكل مػف الميػارات،  ىي ذلػؾ الكفاياتبأف ( 479:2007-478) كرد في حساف كالعجمي 

ليػػتمكف مػػف إنجػػاز عممػػو  ،كالميػػاـ، كالكظػػائؼ، التػػي عمػػى المػػدير أك المشػػرؼ التربػػكم أف يمتمكيػػا

تمػػػػاـ العمػػػػؿ، ممػػػػا يتطمػػػػب إنجػػػػازإبفعاليػػػة، كىنػػػػاؾ  أم عمػػػػؿ عمػػػػى المقػػػػدرة  رتبػػػػاط بػػػػيف الكفايػػػػات كا 

 ؛فالكفايػػة سػػمكؾ فعمػػي محػػدد، يػػرتبط بالجكانػػب اإلداريػػة، كالتربكيػػة؛ المياريػػة، كالمعرفيػػة كالمعمكماتيػػة

 .بيدؼ تحسيف كتجديد كتغيير العممية التعميمية

" قدرات مكتسبة تسمح بالسمكؾ كالعمؿ في سياؽ بأنيا: الكفاية   (20:2018) كعرؼ العتيبي

كمػا يقػـك  .مندمجة بشكؿ مركػب كاتجاىات ،كقدرات ،كميارات ،تكاىا مف معارؼمعيف، كيتككف مح

الفػػػرد الػػػذم اكتسػػػبيا بإثارتيػػػا بتجنيػػػدىا كتكظيفيػػػا قصػػػد مكاجيػػػة مشػػػكمة مػػػا كالعمػػػؿ عمػػػى حميػػػا فػػػي 

 .كضعية محددة"

مشػرؼ "الكفاية بأنيا القػدرة المعرفيػة كاألدائيػة التػي يمتمكيػا ال( 94:2009) عرؼ حمس كالعاجزك      

 التربكم كيكظفيا في تنمية  قدرات المعمميف مما ينعكس أثرىا عمى التالميذ."

المبػػػادمء التػػػي تقػػػكـ عمييػػػا حركػػػة الكفايػػػات كمػػػف ( 2011) ككرد فػػػي الخطيػػػب كالخطيػػػب 

كالتقييـ،  كتحديد ، قياسسمككية قابمة لم أىميا: ضركرة تحديد األىداؼ لممتدربيف كعمى شكؿ أىداؼ

االىداؼ، مف خالؿ الممارسة لتمؾ الميارات أثناء التدريب، كتطػكير مقػاييس مناسػبة األساليب ليذه 

 .لمتحقؽ مف صالحية ىذه الكفايات

 

فػػي كضػعيات مختمفػػة،  يمكػػف تكظيفيػا بػأف الكفايػػات قػدرات مكتسػػبة كمتجػددةالباحثػػة  تػرلك 

نما يمكفيمكف الكالكفايات   ميا.بأساليب مختمفة كمف ثـ تقيي قياسيا مالحظتيا كا 
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 DeKetele,1996)) تعريفػػات لمكفايػػة كردت عػػف دككيتػػاؿ (43-2018:44) ككرد فػػي الجػػكادم

 :Le Boterf,1995) ) كلي بكتاؼ Perrenoud,2000)) كفيميب بيرنك

نظمػػة مػػف القػػدرات  تمػػارس الكفايػػة بأنيػػا "مجمكعػػة مDe Ketele,1996) ) عػػرؼ دككيتػػاؿ

يات قصػػد حػػؿ المشػػكالت التػػي نػػة مػػف الكضػػعمػػف المحتكيػػات فػػي إطػػار تصػػنيؼ معي عمػػى جممػػة

 ."تطرحيا

الكفايػػة بأنيػػا: "قػػدرة عمػػى تكظيػػؼ مجمكعػػة مػػف المػػكارد  Perrenoud,2000) ) عػػرؼ فيميػػب بيرنػػكك 

المعرفية )معارؼ كمعمكمات كقدرات( لمكاجية طائفة أك )مجمكعة منسػجمة( مػف الكضػعيات بحػذؽ 

 "كفعالية.

أك ىػػي  (savoir-agir) بأنيػػا "ميػػارة التصػػرؼ لكفايػػةا (Le Boterf,1995) ؼلػػي بكتػػا كعػػرؼ  

 ، كمعمكمػات، اسػتعدادات، كاسػتدالالت، كتعبئتيػامجمكعة بيف المكارد مػف معػارؼ القدرة عمى إدماج

 .إلنجاز ميمة" ، أككتحكيميا في سياؽ معيف لمكاجية مختمؼ المشكالت التي تعترضنا

تقػاف لمكفاية بأنيػ تعريفان (  25:2009) ككرد في حمدة  ا القػدرة عمػى عمػؿ شػيء مػا بفاعميػة كا 

 كبمستكل معيف مف األداء أك إحداث نتائج متكقعة. 

الكفايػػات ىػػي القػػدرة  بػػأف( 95:2001:")عابػػديفعػػف عابػػديف (44:2014 ) ككرد فػػي قطيشػػات         

ف اتجػػاه مػػا، بػػؿ ىػػي قػػدرة مركبػػة تتضػػم أف الكفايػػة لػػيس القػػدرة عمػػى المعرفػػة، أك داء العمػػؿ.أعمػػى 

كأف الكفايػػػة  ككفايػػات أدائيػػة، كأخػػرل انفعاليػػة، المعػػارؼ كالميػػارات، كلػػذلؾ فينػػاؾ كفايػػات معرفيػػة،

كعالقتيػػا  ة كرسػػالتيا كميػػاـ العػػامميف فييػػا،تػػرتبط بالقػػدرة عمػػى أداء الميمػػات المرتبطػػة بػػإدارة المدرسػػ

  ."بالمجتمع الخارجي

لميػػارات العمميػػة التػػي يمتمكيػػا الكفايػػات بأنيػػا مجمكعػػة ا( 2011) كعػرؼ الخطيػػب كالخطيػػب

  .كتؤىمو لمقياـ بعممو اإلشرافي ،المشرؼ التربكم
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عرؼ الكفاية بأنيا امتالؾ المعمكمات كاإلتجاىات كالميارات كالقدرة عمى أداء عمؿ معػيف كتي 

كىي مجمكعة مف المعارؼ كالمفاىيـ التي تكجو سمكؾ الفػرد كتسػاعده عمػى أداء عممػو بمسػتكل مػف 

 .(2018، العتيبي) اس بمعايير خاصة متفؽ عميياالتمكف كتق

 -"مفيػػػكـ الكفايػػػة ال يختمػػػؼ عػػػف )الميػػػارة   بػػػأف  (124:2016 )األسػػػدم كآخػػػركف  ككرد فػػػي

 اإلستعداد( كليا تصكريف مختمفيف: –القدرة  -حسف األداء –اإلمكانيات  –الخبرة 

 لفرد عمى إنجازىا. التصكر السمككي: كفاية بكاسطة األعماؿ كالمياـ التي يقدر ا -1

التصكر المعرفي: اسػتراتيجية كنظػاـ مػف المعػارؼ. كتعػرؼ الكفايػة: " القػدرة عمػى إنجػاز بعػض  -2

 المياـ كالكظائؼ كالقياـ ببعض األعماؿ".

 

 مكونات الكفاية اإلشرافية 3.1.2

ظيػػػرت فػػػي العقػػػد األخيػػػر مػػػف القػػػرف العشػػػريف   (78:2011الخطيػػػب كالخطيػػػب )كرد فػػػي   

يدة في حقؿ إعداد المعمميف كتدريبيـ كانتشػرت ىػذه الحركػة لتصػبح اسػتراتيجية تػدريب فػي حركة جد

كجكىر ىذه الحركة ىك تدريب  ،التدريب القائـ عمى أساس مبدأ الكفاياتكىي  ،ىذه الفترة مف الزمف

يػػات(  كميػػارات )كفا ،يمكنػػو مػػف امػػتالؾ قػػدرات أدائيػػة ان المعمػػـ كالمعمػػـ المنتظػػر أثنػػاء الخدمػػة تػػدريب

 .كتقاس بمستكل مف األداء يتـ تحديده بدقة كعناية .بشكؿ يمكنو مف تحقيؽ أىداؼ التربية

كميػػا مركبػػة، كقابمػػة لمتحميػػؿ، غيػػر  بػػأف الكفايػػاتعػػف  (2016األسػػدم كآخػػركف ) فػػي كرد ك 

ذا مػػف الػػبعض اآلخػػر، ان أف بعضػػيا يكػػكف أكثػػر تركيبػػ يمكػػف  ،تحممػػت الكفايػػة إلػػى عناصػػر بسػػيطة كا 

بسيطة  ،الكفاية بيذا يمكف القكؿ: بأفكمعارؼ، كقدرات، كميارات، ك  يا إلى قيـ،  كاتجاىات،تصنيف

بحيػث تحمػؿ ، دماجيػةإنتعتبر تمؾ الكفاية  ر؛ إذذا تحممت الكفاية إلى عناصإأك أساسية مباشرة، أما 

 إلى كفايات أساسية.
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 كحجػي ،(1996)كالتكريتي كبطرس (، 1983عف مرعي ) -44)42:2014كرد في  قطيشات )

 :مككنات الكفاية كمحكاتيا (355:2000)

أف الكفايػػػػػة تتشػػػػػكؿ مػػػػػف بػػػػػ رأل McDonald)ماكدكنالػػػػػد )إلػػػػػى أف  (1983مرعػػػػػي ) أشػػػػػار"ك

مكػػػػكنيف ىمػػػػا: المكػػػػكف المعرفػػػػي كالمكػػػػكف السػػػػمككي أمػػػػا المكػػػػكف المعرفػػػػي فيتػػػػألؼ مػػػػف اإلدراكػػػػات 

أمػػا المكػػكف السػػمككي فيتػػألؼ مػػف  لكفايػػة،ات المكتسػػبة التػػي تتصػػؿ باكالمفػػاىيـ كاإلجتيػػادات كالقػػرار 

كما أشار ". إلنتاج القائد ان مجمكع األعماؿ المالحظة، كيعتبر إتقاف ىذيف المككنيف كتكظيفيما أساس

 تتمثػػؿ فػػي تػػكافر ( إلػػى أف صػػاحب الكفايػػة يجػػب أف تتػػكافر فيػػو عناصػػر1996)التكريتػػي كبطػػرس 

، ، كالخبػػػرة العمميػػػة كالعمميػػػةرحػػػد أك أكثػػػالمؤىػػػؿ العممػػػي الػػػذم يحصػػػؿ عميػػػو الفػػػرد فػػػي تخصػػػص كا

كتعنػي الكفايػة اإلسػتغناء  ،الناتجة عف ممارسة فنية، تطبيقية بحيث تكفي لمحصكؿ عمى ىذه الخبرة

كتػػكافر الكفايػػة مػػا يفػػي الميمػػة حقيػػا فػػي  ان،عػػف الغيػػر، كتقػػيس الكفايػػة الجػػانبيف الكمػػي كالكيفػػي معػػ

ارات، كاإلتجاىػػػات الالزمػػػة لبمػػػكغ مسػػػتكل مقبػػػكؿ فػػػي األداء مػػػف امػػػتالؾ المعرفػػػة الضػػػركرية كالميػػػ

إف اإلعداد المبني عمى الكفايات يبنى عمى ثالث محكات رئيسة " (355:2000عف )حجي،ك  "األداء.

نػػب المعرفيػػة لممػػتعمـ. محػػؾ األداء: كيعنػػي تقػػكيـ نػػكاحي االمحػػؾ المعرفػػي كفيػػو يػػتـ تقػػدير الجك ىػػي: 

ي يعػدي ليػا المػتعمـ.  كمحػؾ المخػرج أك المنػتج : ييػتـ بتقػكيـ السمكؾ المتصؿ بالعمؿ أك الكظيفػة التػ

  ".ؿالقياـ بالعم قدرة المتعمـ عمى

 

نػػػػػػػكاع الكفايػػػػػػػات كمػػػػػػػا حػػػػػػػددىا البػػػػػػػاحثيف أ -142)141:2016ككرد فػػػػػػػي األسػػػػػػػدم كآخػػػػػػػركف )

 كالمختصػػيف فػػي مجػػاؿ التربيػػة بتصػػنيفيا إلػػى أنػػكاع كمجػػاالت يشػػتؽ منيػػا كفايػػات ثانكيػػة أك فرعيػػة

 :كمنيا

 كاإلجتماعي. كتشمؿ كفايات في التكيؼ النفسي: كفايات عامة  -1



 

57 

 : تتضمف المعرفة كالكفاية بالمادة الدراسية.كفايات تخصصية -2

: تتضػػػمف امػػػتالؾ المعرفػػػة كالميػػػارة فػػػي معالجػػػة المشػػػكالت كاسػػػتيعاب كفايرررات مينيرررة وتربويرررة -3

 ،كطرائػػؽ التػػػدريس ،التعميميػػة كالػػتمكف مػػف اسػػػتخداـ الكسػػائؿ ،خصػػائص النمػػك لكػػؿ مرحمػػػة عمريػػة

 .كأداء عمميات التقكيـ، ككؿ كفاية تتككف مف المككف المعرفي، كالمككف األدائي، كالمككف الكجداني

 

بػػػػأف ىنػػػػاؾ أربعػػػػة أسػػػػاليب الشػػػػتقاؽ الكفايػػػػات كىػػػػي  تحميػػػػؿ  (28:2001)  ككرد فػػػػي جامػػػػؿ

ج النظػرم التػي يتضػمنيا البرنػامج األدكار، تحميؿ  البرنػامج القػائـ، تحميػؿ الحاجػات، كتحميػؿ النمػكذ

القػػائـ عمػػى الكفايػػات، كأشػػار بػػأف ىنػػاؾ أسػػاليب اسػػتخدميا المػػربيف فػػي العقػػديف األخيػػريف الشػػتقاؽ 

 -الكفايات كتتمثؿ في اآلتي:

 طريقة تخميف الكفايات كتعد أقؿ الطرؽ صدقان. -1

كتعػػد ىػػذه الطريقػػة أفضػػؿ  طريقػػة مالحظػػة السػػمكؾ، إذ تػػرتبط كفايػػة المالحػػظ بالنػػاتج التعميمػػي، -2

 مف األكلى.

طريقػػة النظريػػة فػػي اشػػتقاؽ الكفايػػات كىػػي طريقػػة تحميػػؿ األدكار التػػي ينبغػػي عمػػى األفػػراد القيػػاـ  -3

 بيا كمف ثـ ترجمتيا إلى كفايات.

 

سػػيات العمػػؿ فػػي كتػػرل الباحثػػة بػػأف امػػتالؾ الكفايػػات اإلشػػرافية لممشػػرفيف التربػػكييف مػػف أسا

تبػػاع  ،كالمينيػػة ،تػػكافر القػػدرات المعرفيػػةكليتكامػػؿ العمػػؿ البػػد مػػف كاإلشػػرافية  ،المنظكمػػة التربكيػػة كا 

كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية الحديثة لتمكػيف المشػرفيف التربػكييف مػف ، األساليب اإلشرافية المناسبة

 تحقيؽ األىداؼ المرجكة.
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 أسس تحديد الكفايات  ومصادر اشتقاقيا 4.1.2

بػػػأف أسػػػس تحديػػػد  (2000ل)ىػػػالعػػػف ك  (1998 ( عػػػف )جامػػػؿ،45:2014 ) كرد فػػػي قطيشػػػات 

 يتحدد بما يأتي:الكفايات 

شػػراؾ العػػامميف فػػي ألسرراس الررواقعيا  : العػػكدة إلػػى البػػرامج المحميػػة كالمقػػررات المكجػػكدة، كا 

كأدكات يػػػتـ اسػػػتخداميا فػػػي تحديػػػد الكفايػػػة كىػػػي أدكات البحػػػث  ،عػػػف كجػػػكد كسػػػائؿ التنظػػػيـ فضػػػالن 

كاإلحتماؿ في تحميؿ األدكار كالميػاـ )جامػؿ، ، كالتنبؤ، كالمقابمة، المالحظة كاإلستبانةالعممي كمنيا 

1998)." 

، : كيػػػتـ فػػػي ضػػػكئو كضػػػع المنطمقػػػات التػػػي تتناسػػػب مػػػع قػػػيـ المجتمػػػع"األسررراس الفمسرررفي

 .كفمسفتو كمف خالؿ ىذه المنطمقات تتحدد النتاجات المرغكبة لمعممية التربكية

عمى مفيكـ الكفايػة التػي يمكػف تحديػدىا مػف خػالؿ التحديػد الػدقيؽ  : يقكـأساس الممارسة 

 )ىػالؿ، ألف كػؿ مكظػؼ تظيػر مقدرتػو مػف خػالؿ أدائػو ؛لما يفعمو العاممكف أثناء ممارسػتيـ لعمميػـ

2000)  . 

عػػػف التميمػػػي بػػػأف حػػػدد" الكفايػػػة بعػػػدة أمػػػكر  )139-:2016118)ككرد فػػػي األسػػػدم كآخػػػركف 

عمػؿ معػيف، ىػي قػدرة مركبػة،  تشػمؿ المعػارؼ، كالميػارات كاالتجاىػات بأنيا: ىي القػدرة عمػى أداء 

بالقػدرة عمػى أداء الميمػات كتػرتبط بػاألدكار الشػاممة لمتػدريس داخػؿ الصػؼ كخارجػو، عبػارة  تارتبط

)معرفي(.  عف أداء كنتاجات تعميمية،  ليا أربعة )المعرفة، األداء، اإلنتاج، اإلتقاف(،  كليا مككنات

أسػػاس  األسػاس اإلمبريقػي، أربعػة أسػس لمكفايػػات ىػي: األسػاس الفمسػفي،  (COOPER)كأكرد 

 المادة الدراسية، كأساس الممارسة." 
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 كفايات المشرف التربوي 5.1.2

حتى يستطيع المشػرؼ التربػكم القيػاـ بػأدكاره المختمفػة بفاعميػة ككفػاءة، يجػب أف تتػكافر فيػو 

تتميز باألصػالة، كالمعاصػرة ، كاإلرتبػاط بػالمجتمع،  مجمكعة مف الميارات، كالكفايات الخاصة التي

كىػػذه الكفايػػات يكتسػػبيا المشػػرؼ التربػػكم بالدراسػػة األكاديمػػة، كبالتنميػػة الذاتيػػة، كالتػػدريب المسػػتمر، 

 .(141:2020،كبالخبرة المتنامية في العمؿ التربكم )التميمي كالزيدم

بأنيػػػا "مجمكعػػػة مػػػف التربػػػكم  كفايػػػات المشػػػرؼ (9:2016عػػػرؼ دليػػػؿ اإلشػػػراؼ التربػػػكم )ك  

المعارؼ كاإلجراءات كاإلتجاىات التي يحتاجيا المشرؼ، لمقياـ بعممو بأقؿ قدر، مف الكمفػة كالجيػد، 

 كالتي ال يستطيع بدكنيا أف يؤدم كاجبو بالشكؿ المطمكب كمف ثـ ينبغي أف يعد تكافرىا لديػو شػرطان 

 إلنجازاتو في العمؿ".

األداة "لإلشػراؼ النػاجح بأنػو  ان ( تعريفػ2010عػف العػكراف ) (188:2019، )أبك عػزاـككرد في  

مػػف الػػدكر المنشػػكد  ان المحركػػة كالمنظمػػة لمػػا يقػػكـ بػػو المعمػػـ داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ كخارجيػػا، كانطالقػػ

يجػػب أف تتػػكافر لديػػو مجمكعػػة مػػف الكفايػػات التػػي تػػدؿ عمػػى قدرتػػو عمػػى عمػػؿ  إذلممشػػرؼ التربػػكم، 

مف األداء،  ألف  العمؿ اإلشرافي يتطمب إلى جانػب المؤىػؿ العممػي  األشياء بكفاءة كبمستكل معيف

 ".تكفر الكفايات كالميارات في ممارساتو اإلشرافيةك كالخبرة كالتدريب،  

 يجػػب أف تتػػكافر لػػدل المشػػرؼ التربػػكمبأنػػو  )139-:2016118ككرد فػػي األسػػدم كآخػػركف )

كفايػػات التكجيػػو، ك كفايػػات التخطػػيط، ك نػػي، النمػػك المي، ككفايػػات العمميػػةالكفايػػات  :، كمنيػػاكفايػػات

 .كفايات القيادة التربكية،  كالكفايات اإلداريةك كفايات التقكيـ، ك 
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بػأف المشػرؼ التربػكم ىػك مػف   (2009العػاجز كحمػس )ك  (2020التميمػي كالزيػدم )ككرد في 

 ،مػػػك التربػػػكملتحقيػػػؽ الن ؛كمتابعػػػة أداء المعممػػػيف ،سػػػند إليػػػو مسػػػؤكلية المػػػدارس  كاإلشػػػراؼ عمييػػػاتي 

مجمكعػػػة مػػػف الكفايػػػات  لديػػػوفر ايجػػػب أف تتػػػك  لػػػذا ؛مػػػف أجػػػؿ النيػػػكض بالعمميػػػة التعميميػػػة ؛كالػػػذاتي

كتتمثؿ في اإلستعداد الذاتي لإللتحاؽ  ،كالتربية المستمرة ،يكتسبيا بالدراسة األكاديمية التيالخاصة ك 

ثقػة  مثػؿ كسػب، فات الشخصػيةبمينة اإلشراؼ التربكم كالرغبة في ممارسػتيا، كأف تتػكافر لديػو الصػ

كحتػػػى ، كالقػػػدرة عمػػػى تكػػػكيف عالقػػػات سػػػميمة ،اآلخػػػريف،  كالقػػػدرة عمػػػى التػػػأثير فػػػي سػػػمككيـ كاحتػػػراـ

 :تيةفر لديو الكفايات اآلاأف تتك  مف ال بد ،يتحقؽ ذلؾ

 ،ممارسػة السػمكؾ اإلسػػالميكذلػػؾ مػف خػالؿ  :كفايرات متصرمة برالخطوط العريضررة لسياسرة التعمريم

كاإللتزاـ  تعميـ، كالكعي بأىدافو كمراحمو،القدكة،  كالعمؿ عمى تحقيؽ غايات ال التربكم ككف المشرؼ

 بأخالؽ المينة.

كالسػػمات اإلنفعاليػػة،   السػػمات الجسػػدية، كػػالطكؿ كالػػكزف، كالحجػػـ، تتمثػػؿ فػػيك  :كفايررات شخصررية  

 ،كالعػػػػدؿ ،ليقظػػػػةكػػػػاإلتزاف اإلنفعػػػػالي كالعػػػػاطفي كالنفسػػػػي كتحمػػػػؿ المسػػػػؤكلية،  كالقػػػػدكة الحسػػػػنة، كا

بداء الممحكظات. ،كالمساكاة، كاإلنتماء إلى مينة التعميـ، كالقدرة عمى استثمار الكقت  كا 

الػتمكف مػف المػادة العمميػػة كالمعرفػة كاإلطػالع المسػػتمر كذلػؾ مػف خػػالؿ : كفايرات أكاديميرة وثقافيررة

يػات إداريػة،  ككفايػات ككؿ ما ىك جديد بالتربية،  كفايات التخطػيط،  ككفا ،في مجاالت عمـ النفس

كتقكيمػػػػو  ،مثػػػػؿ القػػػػدرة عمػػػػى تنفيػػػػذ كتحديػػػػد مفيػػػػـك المػػػػنيج :ككفايػػػػات المنػػػػاىجالتػػػػدريب كالتقػػػػكيـ،  

ككفايػات إنسػانية، ككفايػة  ،البحػث العممػيككفايػات  .كمساعدة المعمميف في تعػرؼ أىدافػو كتحسينو،

 التربػكم، لركح العممية لػدل المشػرؼكا ،عزز الممارسات الميدانيةيي  كىذا مف أجؿ أف  ،التقكيـ الذاتي

 (.95-94: 2009كحمس، ؛ كالعاجز2020)التميمي كالزيدم، كيزيد مف دافعيتو لمعمؿ
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ميػارات ككفايػات التػي  ف المشرؼ التربػكم ضػركرة أف يمتمػؾبأ (2011)ككرد في الخطيب كالخطيب 

 تمكنو مف القياـ بعممو ككفاءة كمنيا:

 كفاية اإلتصاؿ كالتفاعؿ. -1

 كفايات فنية تقنيات اإلشراؼ كتحميؿ عممية التعمـ. -2

 كفايات التخطيط الدراسي كتحديد كسائؿ تقكيمية. -3

 كفاية تنمية المعمميف في ضكء الدكر المتغير لممتعمـ. -4

 كفايات العمؿ مع الجماعات. -5

 كفايات تطكير المناىج كتقكيـ المناىج التعميمية. -6

 التقكيـ التككيني كتقديـ التغذية الراجعة .كفايات التقكيـ كاستخداـ  -7

 كفايات التغيير كالتطكير كاستخداـ أساليب البحث العممي في مكاجية المشكمة التعميمية. -8

 كفايات التكجيو كاإلرشاد. -9

 شخصػػياتيـ فايػػة العالقػػات اإلنسػػانية كالتعامػػؿ مػػع المعممػػيف كأشػػخاص كمسػػاعدتيـ فػػي بنػػاءك -10

 (.83:2011، )الخطيب كالخطيب

بحسػب الميمػات  الكفايات األساسػية لممكجػو الفنػي  (123-121:2008)كمحمد كصنؼ عامر

   :المرتبطة بيا إلى مجاالت عدة منيا

ديػػػد ح: كىػػػي القػػػدرة عمػػػى اشػػػتقاؽ األىػػػداؼ كأسػػػاليب التقػػػكيـ كاختيػػػار األنشػػػطة كتكفايرررات التخطررريط

 الكسائؿ التقكيمية كالحكـ عمى مدل تحقؽ األىداؼ.

كتحميػػؿ  ،كتحديػػد طػػرؽ التػػدريس ،عمػػى تحميػػؿ المحتػػكل : بػػأف يكػػكف المكجػػو قػػادران يررات المنيرراجكفا

كيضػػمنو أحػػدث المعمكمػػات فػػي مجػػاؿ  ،أسػػاليب التقػػكيـ المتضػػمنة المنيػػاج، يثػػرم كيطػػكر المنيػػاج

 التخصص.
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نسػانية،  إكفايات ينبغي تكفر  كميدانيان ان، تربكي ان قائد التربكم المشرؼ يعد: كفايات العالقات اإلنسانية

مسػػاكاة بػػيف جميػػع مػػف كالتحمػػي بػػاألخالؽ الرفيعػػة ليكػػكف قػػدكة حسػػنة كال خػػريف كتقػػبميـ،كػػاحتراـ اآل

كالمبػػػادرة باألفكػػػار الحسػػػنة كالمقػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار كتممػػػس مشػػػكالت كاحتيػػػاج  يتعامػػػؿ معيػػػـ،

 ر.بتكاالمعمميف كاحتراـ خصكصيتيـ،  كتشجيعيـ عمى اإلبداع كاإل

عػػػداد البػػػرامج كالمػػػكاد التدريبيػػػة كتقكيميػػػا، تتمثػػػؿ فػػػي : ت التررردريبكفايرررا قيػػػادة المشػػػاغؿ التدريبيػػػة كا 

 كاختيار المدربيف األكفاء.

و التكػػػكيني يػػػعمػػػى تحديػػػد كاختيػػػار أدكات التقػػػكيـ بنكع ان بػػػأف يكػػػكف المشػػػرؼ قػػػادر  كفايرررات التقرررويم:

 يحمؿ نتائج التقكيـ كيفسرىا. يشجع كيمارس استخداـ أساليب التقكيـ الذاتي، كك كالختامي، 

 

 

 

 الكفايات التي يجب توفرىا لدى المشرف التربوي كما يمي:

كالقػػدرة عمػػى  المشػػرؼ التربػػكم بشخصػػية قياديػػة،أف يتحمػػى كىػػي بػػ كفايررات شخصررية )الذاتيررة(: -1

يػكر كالظ ،اإلسػتقامة كالمكضػكعية فػي العمػؿك ثير بزمالئػو المعممػيف، أاتخاذ القرارات كقدرتو عمى التػ

كتكثيػػؽ  ،كالقػػدرة عمػػى اإلبػػداع كاالبتكػػار ،كالرغبػػة األكيػػدة فػػي العمػػؿ ،بمظيػػر حسػػف كبمياقػػة مناسػػبة

 . (185:2005)الطعاني،  نسانية بيف أطراؼ العممية التربكيةالعالقات اإل

 

( بػػأف الكفايػػات الشخصػػية 2002) عػػف دليػػؿ اإلشػػراؼ التربػػكم( 191:2019ككرد فػػي  أبػػك عػػزاـ )    

القػػدرة عمػػى إثػػارة الدافعيػػة عنػػد المعممػػيف كالقػػدرة عمػػى التعبيػػر كاسػػتثمار الكقػػت،  ، لتربػػكملممشػػرؼ ا

سمكب أكمكاكبة التطكرات كالتغيرات كامتالؾ ميارة  تقديـ تغذية راجعة ب ،كالقدرة عمى حؿ المشكالت

 .كمشاركة المعمميف في المناسبات اإلجتماعية ،كدم،  كالقدكة في السمكؾ كالمظير
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بػالخبرة، كالتػدريب، كتعنػي المعرفػة فػي فػركع العمػـ، كالكفايػة الميػارة الفنيػة  كتسػبتي : ايات فنيةكف -2

كمف ىذه الكفايات: القدرة عمى التخطيط كالتحميؿ، كاتخاذ القرار، كالقػدرة عمػى  في استخداـ المعرفة،

ف زيػػادة النمػػك ككفايػػة تمكنػػو مػػ، التشػػخيص كالتحميػػؿ، كمػػف ثػػـ العػػالج كالتقػػكيـ، بطريقػػة مكضػػكعية

(. 2004 )نشػػكاف كنشػػكاف، المينػػي، كالتػػي تػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ المكاقػػؼ التعميميػػة، الصػػفية كالالصػػفية

داة أدكات القيػػػػػاس مثػػػػػؿ أكامػػػػػتالؾ الميػػػػػارة الفنيػػػػػة تتميػػػػػز بقػػػػػدرة المشػػػػػرؼ عمػػػػػى التحميػػػػػؿ كاسػػػػػتخداـ 

، ؼالمعمػػػـ كالمشػػػر  لمتفاعػػػؿ بػػػيف (بممبػػػرج)داة كأ ،لمتفاعػػػؿ الصػػػفي بػػػيف المعمػػػـ كالطالػػػب (فالنػػػدرز)

 (. 2005الطعاني،) نيا ضركرية كتتميز بالتخصصيةكتسابيا ألإكسيكلة 

 

 ،طػػالع المسػػتمر عمػػى القػػراءة الكاعيػػةالميػػارات الفنيػػة تشػػمؿ اإلبررأن  (2008عطػػكم ) كرد فػػيك     

ميارة ال، ك جمع البيانات كالمعمكمات عف التالميذ كتفسيرىافي  ميارة ال، ك كتبادؿ الرأم مع المعمميف

دراسػة نتػائج الطمبػة كتفسػيرىا  فػي ميػارةاؿ ك  ،كالبػرامج المدرسػية، التنسػيؽ بػيف البػرامج اإلشػرافيةفي 

 .كتالفي السمبيات منيا

 ،: كىػػػي قػػػدرة المشػػػرؼ التربػػػكم عمػػػى رؤيػػػة جميػػػع العناصػػػر العمميػػػة التعميميػػػةكفايرررات إدراكيرررة -3

يجػػػاد التػػػرابط بػػػيف أجزائيػػػا، كأثػػػر التغيػػػرات التػػػي تحػػػدث فػػػي أم جػػػزء منيػػػا عمػػػى بػػػاقي  كفيميػػػا،  كا 

بػيف المعممػيف كالبيئػة ك قدرتو عمى تصكر كفيـ العالقػات بػيف المعممػيف أنفسػيـ مػف جيػة، ك  األجزاء،

تتميػػز باإلبػػداع، مثػػؿ الكقػػكؼ عمػػى  ،عميػػا كىػػذه الكفايػػات تتطمػػب مسػػتكيات تفكيػػر ،مػػف جيػػة أخػػرل

تبػػػاع ا  ك  عماؿ المالحظػػػة غيػػػر المباشػػػرة،كاسػػػت صػػػيد األخطػػػاء،كعػػػدـ ت الضػػػعؼ،نقػػػاط ك ، نقػػػاط القػػػكة

مػػـ كممػػات إيجابيػػة، ممػػا يشػػعر المع ان أسػػمكب المشػػاركة، مػػع المعمػػـ أثنػػاء المقػػاءات الفرديػػة، مسػػتخدم

كتنميػػػػة العالقػػػػات اإلنسػػػػانية مػػػػع المعممػػػػيف، كتبنػػػػي طػػػػرؽ تقػػػػكيـ  بػػػػاألمف، كالطمأنينػػػػة فػػػػي العمػػػػؿ،
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حث عف طرؽ تحسيف كتعديؿ سمكؾ المعمـ ال تبحث عف أخطاء المعمميف، بؿ تب ،مكضكعية شاممة

 .(2004 نشكاف كنشكاف، ؛2013)البعداني،  داخؿ الغرفة الصفية عمى نحك أفضؿ كمرغكب فيو

: كتعني قدرة المشرؼ عمى التعامػؿ مػع المعممػيف كىػذا يتطمػب الفيػـ المتبػادؿ الكفايات اإلنسانية -4

ىذا يتطمب مف المشرؼ التربكم أف يتمتع بالقػدرة كاتجاىاتيـ، ك  ،ميكليـك بينو كبينيـ كمعرفة آرائيـ، 

كاجتيػػػاداتيـ كاإلعتػػػراؼ بقػػػدراتيـ، كمشػػػاركتيـ  المعممػػػيف شخصػػػيات عمػػػى إقامػػػة العالقػػػات كاحتػػػراـ

كبالتػػالي إتاحػػة الفرصػػة ليػػـ لتحقيػػؽ حاجػػاتيـ كذلػػؾ عػػف طريػػؽ خمػػؽ الطمأنينػػة كتػػكفير  مناسػػباتيـ،

  (.2004 نشكاف كنشكاف،؛ 2020،التميمي كالزيدم) فالحرية كعنصر األما

 

ميػػػؽ بقيمػػػة الفػػػرد كاحتػػػراـ كمػػػف األسػػػس التػػػي تقػػػكـ عمييػػػا العالقػػػات اإلنسػػػانية: اإليمػػػاف الع 

العمػؿ الجمػاعي ك اإليماف بحؽ الفرد فػي النمػك إلػى أقصػى مػا تسػمح بػو قدراتػو كميكلػو، ك  شخصيتو،

 (. 2002 البدرم،) أكثر فائدة مف العمؿ الفردم، كالتصرؼ بكضكح في ضكء أىداؼ العمؿ

لػى حػد كبيػر عمػى خمػؽ عالقػة إ ، يعتمػدالمشػرؼ التربػكم بأف  نجػاح  (2003كيرل دكاني )

المعممػػكف لتعزيػػز ثقػػتيـ التػػي يحتاجيػػا  التػػرابط فػػي العالقػػةثقػػة كدعػػـ مػػع المعممػػيف مػػف خػػالؿ زيػػادة 

 .جابيبشكؿ إيتفاعؿ أكثر كتزيد قدرة المعمميف عمى المشاركة عمى  ساعدمما يبأنفسيـ، 

تصػػؼ كي ،كاالنسػػانية ،كتػػرل الباحثػػة بػػأف المشػػرؼ التربػػكم الػػذم يمتمػػؾ الكفايػػات الشخصػػية

كالعمػؿ  مف خالؿ اإلتصػاؿ كالتكاصػؿ  اإلنسانية العالقات بالمركنة كقكة التأثير، كيعمؿ عمى تعزيز

 ي.عمى نتائج العمؿ اإلشرافي بشكؿ إيجاب مما يؤثر ؛بينو كبيف المعمميف الفاعؿالتشاركي 
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  ( أىـ كفايات اإلشراؼ التربكم بما يأتي:2010كلخص الطعاني )

عداده لمقياـ بفعاليات العممية التعميمية. -1  المشاركة الفاعمة في تييئة المعمـ الكؼء كا 

 إكساب المعمـ الميارات كالخبرات التربكية كاستراتيجيات التدريس الحديثة في تخصصو. -2

ككو التعميمػػي كتشػػخيص جكانػػب القػػكة كالضػػعؼ لديػػو كمعالجػػة مػػا العمػػؿ مػػع المعمػػـ لتحميػػؿ سػػم -3

 يحتاج إليو مف تحسيف كتغيير كتطكير.

ثنػػػػػاء الخدمػػػػػة لممػػػػػديريف كالمعممػػػػػيف لتنميػػػػػتيـ مينيػػػػػا كتبصػػػػػيرىـ أتنفيػػػػػذ الػػػػػدكرات التدريبيػػػػػة فػػػػػي -4

كسابيـ ميارات كاتجاىات كمعارؼ حديثة.  بالمستجدات التربكية كا 

 

( بػػأف ىنػػاؾ أربػػع كفايػػات ذات تػػأثير 264:1993، )عيسػػاف عػػف (58:2006) ككرد فػػي المقيػػد

 كبير عمى تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربكم كىي:

 لإللتحاؽ بمينة اإلشراؼ التربكم كالرغبة بممارستيا. اإلستعداد الذاتي 

مثػػؿ القػػدرة عمػػى كسػػب احتػػراـ كثقػػة اآلخػػريف الػػذيف يتعامػػؿ معيػػـ كالقػػدرة عمػػى  الصررفات الشخصررية

 ر في سمككيـ.التأثي

 .كابتكار األفكار الجديدة  القدرة عمى اإلبداع 

 .كسميمة مع اآلخريف، بناءة القدرة عمى تكوين عالقات 

 

( عػػف "جػػكف لػػكيز" بأنػػو يمكػػف قيػػاس الكفايػػات مػػف خػػالؿ أسػػمكبيف 2018ككرد فػػي السػػماف )

 عاميف كىما:

تحصيؿ كفاية كظيفيػة فػي  فيض المشرؼ التربكم عدـ نجاحو كفيو يعك   :األسموب التعويضي -1

 امتالؾ كفاية أخرل ضمف مجمكعة مف الكفايات المطمكبة لديو.
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كىػػك إتقػػاف المشػػرؼ التربػػكم جميػػع الكفايػػات المقػػررة دكف اسػػتثناء، كتػػدني  : األسررموب الموحررد -2

أداء المشػرؼ  مطمػكب، فيػذا يشػير إلػى عػدـ فعاليػةالتحصيؿ في أحػد ىػذه الكفايػات عػف المسػتكل ال

لمعمػػـ فػػي تمػػؾ الكفايػػة، كفػػي ىػػذه الحالػػة يتطمػػب التػػدريب مػػف جديػػد الكتسػػاب الكفايػػة بمككناتيػػا أك ا

 (.166:2018)السماف، الميارية كالمعرفية

 

كتػػػػػرل الباحثػػػػػة بػػػػػأف امػػػػػتالؾ المشػػػػػرؼ التربػػػػػكم لمكفايػػػػػات اإلنسػػػػػانية، كاإلشػػػػػرافية، كالفنيػػػػػة، 

عمى التفاعؿ اإليجابي مع المعمميف، كبقية كاإلدراكية،  كالشخصية، تشير إلى قدرة المشرؼ التربكم 

فرصػة  تػيح ليػـكالعمؿ ضمف فريػؽ، ممػا ي ركح التعاكف، ، مما يخمؽالعامميف في المؤسسة التعميمية

شػػراكيـ فػػي اتخػػاذ القػػرار،  عػػف آرائيػػـ، كاتجاىػػاتيـ، التعبيػػر طػػالؽ إل كيحفػػزىـيشػػعرىـ باألمػػاف، ك كا 

مػػف تحكيميػػا  ـتمكػػنيك  ،فػػة التػػي تػػرتبط بمفػػاىيـ كحقػػائؽكتعػػرفيـ بأسػػس المعر  طاقػػات اإلبػػداع لػػدييـ،

عمػػػى تقيػػػيـ النظػػػاـ التعميمػػػي بجميػػػع ان قػػػادر  ،المشػػػرؼ التربػػػكم يصػػػبح كحينيػػػا إلػػػى ممارسػػػة عمميػػػة،

 عناصره.

 

 مالتقيي ميارات 6.1.2

المشػػػػرؼ التربػػػػكم ممارسػػػػة أعمالػػػػو، يجػػػػب أف تتػػػػكافر فيػػػػو مجمكعػػػػة مػػػػف  حتػػػػى يسػػػػتطيع  

تػػػي تتميػػػز باألصػػػالة، كتػػػرتبط بفمسػػػفة المجتمػػػع، كتسػػػاير تطػػػكره، ليػػػتمكف مػػػف الكفايػػػات كالميػػػارات ال

ممارسػػػة عممػػػو بشػػػكؿ مػػػتقف، بيػػػدؼ إصػػػدار أحكػػػاـ تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ اإلشػػػرافية التربكيػػػة 

 المنشكدة. 
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 مفيوم الميارة   1.6.1.2

ة كبدقػة متناىيػة "الميارة عمى أنيػا الػتمكف مػف إنجػاز ميمػة بكيفيػة محػدد (20:2018)عرؼ العتيبي  

 ".كسرعة في التنفيذ كمف معاني الميارة أيضا الكفاءة كالجكدة في األداء

إتقاف أداء أك سمكؾ أك حركػة،  بشػكؿ  الميارة بأنيا("15:2007)عرؼ عبيدات كأبك السميد ك 

 تمقائي، كدكف جيد معقد."

 لشخصػػي،شػػرؼ التربػػكم عمػػى المسػػتكل ابػػأف دكر الم-109) 108:2014) كرد فػػي الشػػيرم 

 ذ مػف كاجبػو أف يبػذؿ كػؿ مػاإ ؛كالتي يحتاجيا المشرؼ التربكم إلتقانيا ،تتمثؿ بالعديد مف الميارات

ينتظػػػر منػػػو ك أنػػػو قائػػػد تربػػػكم، بكيجػػػب أف يستشػػػعر  لتنميػػػة ذاتػػػو فػػػي كػػػؿ مػػػا يخػػػدـ عممػػػو، بكسػػػعو

كالمشػػػاريع  ،التػػي تفرضػػػيا عمػػييـ ميػػاميـ اليكميػػةلػػى األمػػػاـ، كمػػف الميػػارات اآلخػػركف الرقػػي بيػػـ إ

ميػػارة التفكيػػر الناقػػد، كفػػف نقػػد الكاقػػع، ممػػا يعنػػي كضػػع  الكزاريػػة التػػي يسػػاىمكف فػػي تنفيػػذىا كمنيػػا:

ميػػارة بنػػاء فريػػؽ ك السػػمكؾ،  يجابيػػة لمسػػمبيات، كميػػارة اإلقنػػاع كمنيػػا اإليحػػاء، كميػػارة تعػػديؿإبػػدائؿ 

كميػػػارة إدارة الكقػػػت، كميػػػارة إدارة األزمػػػات، كميػػػارة  ،المشػػػكالت كحػػػؿ ،كميػػػارة فػػػف التعزيػػػز العمػػػؿ،

عػػادة تشػػكيؿ ميػػارة القػػراءة فػػي القػػراءة المكجيػػة،  تكظيفيػػا، ك التخطػػيط النػػاجح، كميػػارة اإلتصػػاؿ، كا 

عتمػػد عمييػػا كثيػػر مػػف أعمػػػاؿ ي ؛ إذكميػػارات التقػػكيـ الػػذاتي، كميػػارة فػػف التغييػػر كىػػػي ميػػارة ميمػػة

  .عمميف كالمديريفلدل الم تجاىاتالتربكم عند تعديؿ القناعات، كاال المشرؼ

ىناؾ  بأف (2006)كفي حسيف كعكض اهلل   (Katts) عف كاتس (2010) ككرد في العكراف

 :تتمثؿ فيثالثة أنكاع مف الميارات الالزمة لممشرؼ التربكم ك 

: تحػػدد القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ أنػػكاع المعرفػػة كاألسػػاليب الالزمػػة لممشػػرؼ ألداء فنيررةالميررارات ال

 .ة، كصياغة األىداؼ، كتقكيـ العمؿ،  كالقدرة عمى تكجيو العامميفراسيعمؿ معيف كالخطة الد
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أطػػراؼ العمميػػػة عمػػى العمػػؿ مػػػع الجماعػػة  المشػػرؼ التربػػػكم قػػدرة كتعنػػػي: نسررانيةاإل ميررارات ال

يجابيػػة لحسػػف إتجاىػػات إكتنميػػة ، كبنػػاء أجػػكاء كديػػة ،كفيػػـ الػػذات اإلنسػػانية كتقبميػػاالتعميميػػة، 

 ذية الراجعة.كالتغ ،كالفيـ ،اإلصغاء

كالمتغيرات الداخميػة  ،الذىني لألمكر المحيطة، ك : تؤكد عمى التصكر العقميتصوريةالميارات ال

كىذا يتطمب تصكر التداخؿ بيف أجزاء المدرسة كنظاـ مؤسسػي، كالبرنػامج التعميمػي كالخارجية، 

مػػك المعممػػيف كن ،أثػػر العالقػػات عمػػى العمػػؿكنظػػاـ تدريسػػي، كالمدرسػػة كنظػػاـ إنسػػاني،  كمعرفػػة 

حمػكؿ  ضػعك ك ، كخمؽ أفكار جديدة،  كاإلحساس بالمشكالت قبؿ حدكثيا ،،  كزيادة اإلنتاجان ميني

 (.2006،حسيف كعكض اهلل؛66:2010،العكراف ).ليا

تيػػتـ بتنميػػة القػػدرة الداخميػػة لممعمػػـ مػػف ناحيػػة ضػػبط السػػمكؾ كتعديمػػو ميررارات اإلشررراف الررذاتي: 

ىتماـ كالثقة كالتقدير المتبادؿ بيف المعمػـ كالمشرؼ.)حسػيف بشكؿ أفضؿ كذلؾ يتـ مف خالؿ اإل

 (. 2006كعكض اهلل،

 باف ميارات المشرؼ التربكم: -158)151:2018 )ككرد في عيسى 

 ميارات عالقة المدرسة بالمجتمع. .              الميارات القيادية الديمقراطية

 .تقكيـ حاجات الطالب ميارات                        الميارات اإلنسانية.

 ميارات التقكيـ. .         ميارات تطكير النمك الميني لممعمـ

 .ميارات التدريب               ميارات اإلتصاؿ كالتكاصؿ. 

عداد الخطط   .ميارات التخطيط كا 
 

 أنػكاع مػف الميػارات ة(  حػدد ثالثػLe Rome)قػامكس  بػأف  -30)29:2018 ) ككرد في مػراد 

نمهنارا  انتنىينة  و )انناعذينة( : وتت نكم ألنه ا و نطة انممار نة واني ترن  انمعنار  ا كتتمثؿ في
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ؿ كسػػائؿ تمثػػك   ،ليسػػت ضػػركريةلممارسػػة عمػػؿ أك مينػػة،  الميػػارات المشػػتركة:   الضرررورية الفٌيةةة

كتعػكد إلػى  طة بالعمؿ تمثؿ المعارؼ الذاتية،القدرات المرتبك  أك العمؿ، ،مف أجؿ التطكر في المينة

 جتماعية )كتنشيط اجتماع(.إرات المعرفية )كتكقع العطؿ(،  أك ميارات الميا

 

بػػأف لممشػػرؼ النػػاجح ثػػالث ميػػارات أساسػػية يعتمػػد  (181:2004 ) ككرد فػػي نشػػكاف كنشػػكاف

 :كمنياعمييا 

كىي القدرة عمى استخداـ األساليب كالطرؽ ألداء عمػؿ معػيف بكفػاءة عاليػة،  "ميارات فنية 

قػػػدرة المشػػػرؼ عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع أطػػػراؼ العمميػػػة التربكيػػػة بصػػػكرة إنسػػػانية،  كىػػػي :ميػػػارات إنسػػػانية

يسػعى  كمتفػاعالن  متكػامالن  كىك القدرة عمى رؤيػة أنظمػة اإلدارة التربكيػة كأنيػا كػالن  :كميارات تصكرية

 .إلى تحقيؽ أىداؼ النظاـ التربكم"

إلػػػى  كتعػػػكد ،تربػػػكمكتعػػػرؼ بأنيػػػا الميػػػارات التػػػي يتمتػػػع بيػػػا المشػػػرؼ ال :الميرررارات الذاتيرررة

ممػا ليمػا عالقػة  ؛كالجسػمية ،القػكة الشخصػية :كمف السمات الشخصػية منيػا ،عكامؿ فطرية مكتسبة

كالتمتػػع بالحيكيػػة  كفػػاءة عاليػػة،بك  المناسػػب كالشخصػػية لمقيػػاـ بالكاجبػػات بالكقػت ،مباشػرة بقػػكة الجسػػـ

 .(46:2005، )الطعاني الطالقة المفظيةبك 

كالتسػػاؤؿ  ،كتعنػػي قػػدرة المشػػرؼ التربػػكم عمػػى التفكيػػر البنػػاء  ةالميررارات العمميررة والفكريرر

كاسػتعماؿ األسػمكب العممػي  ،تحسػيف بيئػة الػتعمـ بشػكؿ خػاص،  كمراعػاة الفػركؽ الفرديػةك اليادؼ،  

كالمعرفػة باألسػاليب اإلشػرافية التػي  ، كالكعي باألسس التي بنيت عمييا المناىج، في حؿ المشكالت

  .(2008عطكم، ) اتوتمكنو مف القياـ بكاجب
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ىػػي قػػدرة المشػػرؼ عمػػى التحميػػؿ كتبسػػيط اإلجػػراءات  :الميػػارات الفكريػػة لممشػػرؼ التربػػكمك 

ككضػع البػرامج  ،كالحػـز ،أثناء استخداـ األدكات الفنية، كالقػدرة عمػى تحمػؿ المسػؤكلية كالفيػـ العميػؽ

 (.66:2011، التي تحقؽ حاجات التالميذ )الخطيب كالخطيب

كتشػمؿ ميػارة ترجمػة البرنػامج التعميمػي إلػى خطػة قابمػة  :مقرة برالتنظيم المدرسريالميارات المتع

  ،م خمؿ فػي التنظػيـ المدرسػيأكاكتشاؼ  ،لمتنفيذ، كميارة اإلشراؼ عمى برنامج صيانة المدرسة

كرسػـ  ،كميارة تحديد اإلحتياجػات التربكيػة ،م جانب تعميمي في ضكء األغراضأكميارة فعالية 

 .(2006 )عبد اليادم، الخطة المناسبة

شخصػػػية،  سػػػكاء ميػػػاراتالكفايػػػات ك ال يمتمػػػؾ، بػػػأف المشػػػرؼ التربػػػكم، الػػػذم كتػػػرل الباحثػػػة

كقدرتػػو  ة، كقدرتػػو عمػػى اإلتصػػاؿ كالتكاصػػؿ،كقػػكة المالحظػػ ، كيمتمػػؾ ركح المبػػادرة،نسػػانية،  قياديػػةإ

مػى األسػاليب الحديثػة طالعػو عا  المعممػيف ك  ريف، كالعمؿ بػركح الفريػؽ كمشػاركةعمى التأثير في اآلخ

 .مف أداء كممارسة أعمالو كتحقيؽ األىداؼ التربكية المرجكة يتمكف ،كمكاكبة التطكرات العممية

 

 مفيوم التقييم  2.6.1.2

 .قيمة الشيء، كىك عمميػة إصػدار حكػـ عمػى قيمػة الشػيء بأنو :التقييـ  أك التقديرييعرؼ   

م عنصػر مػف عناصػر المنظكمػة التربكيػة كفػي المجػاؿ كالتقييـ في مجاؿ التربية يعني تقدير قيمػة أ

فػالتقييـ ىػك العمميػة التػي مػف خالليػا يػتـ تقػدير قيمػة مػدخالت، كعمميػات، كمخرجػات أم  ؛التعميمي

  .(2012، )الحريرم نظاـ تعميمي

عػف التقيػيـ بأنػو عمميػة جمػع البيانػات كتنظيميػا بطريقػة تسػمح بتفسػيرىا  (13:2007) ككرد في عػالـ

يمكػػػف أف تسػػػتند إلييػػػا عمميػػػة إصػػػدار األحكػػػاـ، كيعتمػػػد التقيػػػيـ عمػػػى قيػػػاس متغيػػػرات ميمػػػة بحيػػػث 
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مػف كػذلؾ ك  ،قػكائـ المالحظػة، المقػابالت، كمػكازيف التقػدير كغيرىػاك ساليب قياس مثؿ االستبانات، أب

 .كاإلدارييف ،كالمشرفيف التربكييف ،مصادر مختمفة مثؿ المعمميف

كنػػػكع المسػػػؤكلية التػػػي  ،لمتقيػػػيـ بأنػػػو حكػػػـ عمػػػى مسػػػتكل فػػػان ( تعري64:2016ككرد فػػػي  مػػػراد )

عػػادة تكزيػػع إكيػػتـ عمػػى أساسػػو  ،يمتمكيػػا الفػػرد خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة معينػػة تخػػاذ العديػػد مػػف القػػرارات كا 

 المياـ، كتكجيو األفراد إلى المناصب المستحقة.

كىػك عمميػة  ،قيمة أك حكـ، أك أف تصػدر حكمػان  عطيتبأف  التقييـ (2018 العتيبي ) عرؼيي ك 

 تخاذ القرار.إاستخداميا لمتكصؿ إلى أحكاـ تكظؼ بدكرىا في ، كمف ثـ الحصكؿ عمى معمكمات

ىػػي عمميػػة اليػػدؼ منيػػا دراسػػة مػػدل  تقيػػيـ عمميػػة اإلشػػراؼ" (263:2008 ) عػػرؼ عطػػكمك  

ة نجاح األىداؼ كالكسائؿ كاألساليب المستخدمة مف أجؿ إعطاء القائميف عمى البرنامج صكرة كاقعي

  ".تساعدىـ في التطمع لممستقبؿ، ككضع  خطط البرامج الجديد

( بأف "التقييـ أقػدـ 2001 لمتقييـ عف )يكسؼ كالرافعي، ان تعريف (20:2012 )ككرد في الحريرم 

مػػف القيػػاس كسػػابؽ عميػػو، كىػػك يعتمػػد عمػػى قيمػػة الشػػيء بالحػػدس أك التخمػػيف دكف اإلعتمػػاد عمػػى 

بد أف يككف التقييـ معتمدان عمى عمميات قيػاس باسػتخداـ مقػاييس  مقاييس كلكف في مجاؿ التربية ال

 ."كبير مف الدقة كالمكضكعية كاختبارات عمى قدر

ـ  بأنو العممية التي يتـ فييا استخداـ البيانػات الناتجػة ييالتق "(226:2013)كعرفت الطناكم  

 ".عف القياس في إصدار أحكاـ حكؿ الظاىرة مكضع التقييـ

عف التقيػيـ بأنػو عمميػة يػتـ فييػا تقػدير قيمػة كمعرفػة نػكاحي  (330:2005)يكك ككرد في  صم

صػػدار أحكػػاـ عمييػػا باسػػتخداـ طػػرؽ متنكعػػة أالقػػكة كالضػػعؼ لمسػػتكل الدراسػػات  ك طػػرؽ التػػدريس كا 

منظمػػػة تسػػػتخدـ فييػػػا نتػػػائج القيػػػاس أك أم معمكمػػػات فػػػي إصػػػدار أحكػػػاـ عمػػػى أداء الدراسػػػات فػػػي 

كاألىػداؼ أك  ،كالتكافػؽ فػي األداء ،سمكؾ الدراسات لمعرفة مدل اإلنسػجاـجكانب المنيج أك جكانب 



 

72 

كنقػػاط الضػػعؼ لػػدل ، كالنػػكاتج التػػي كانػػت متكقعػػة كمعرفػػة نقػػاط القػػكة ،بػػيف النػػكاتج الكاقعيػػة لمػػتعمـ

  .تخاذ القرارا كىك: المتعمـ

القيػػػاس بيػػػدؼ سػػػتخدـ فييػػػا نتػػػائج ة التػػػي تي و العممينػػػقيػػػيـ بأننػػػ( "التن 22:2004ؼ محمػػػكد )كعػػػرن 

 "كـ عمى الخاصية أك السمة المقاسة كتككف نتائج التقييـ كمية ككيفية.إصدار حي 

كممارسػات الفػرد  يػيـ الميػارة بأنػو تقيػيـ لمقػدرات، كالخبػرات، كالمعػارؼ،تق (64:2018) مراد يعرؼك   

عمػػى كىػػذه العمميػػة تسػػمح بػػالتعرؼ  مػػف معػػايير محػػددة،ان نطالقػػإفػػي كضػػعية عمػػؿ لتحقيػػؽ اليػػدؼ 

 .الميارات المتعددة التي يمتمكيا الفرد

 

 وسائل التقييم 

يمكرن اسرتعمال ، و ةالمشرف أن يتقيد بوسيمة واحرد وعمى آليات لمتقييم(، 2008عطوي )في  ورد 

  :منياو أكثر من وسيمة 

  .كالتجارب :  كاإلختبارات،الوسائل الموضوعية -أ

كتجمػػػع المعمكمػػػات  ،كالمالحظػػػاتكالمناقشػػػات،  سػػػتبانات، كالتقػػػارير: مثػػػؿ اإلالوسرررائل الذاتيرررة -ب

 .رالمطمكبة فييا مف التالميذ كالمعمميف كالمشرفيف كأكلياء األمك 

-بأن عممية التقييم أساسية وتشمل عدة جوانب في اإلشراف التربوي :  بو عزامأوورد في   

عميمػي التعممػي لممكقػؼ التتقييـ أىػداؼ اإلشػراؼ بمفيكمػو المعاصػر كتشػمؿ العناصػر األساسػية  .1

 كالمكارد المادية.  ،كالبيئة الداخمية كالخارجية رر،كالكتاب المق ،كالمنياج ،كالمتعمـ المعمـ،

كاألنشػطة الػكاردة  ،كتقيػيـ الكسػائؿ كاألسػاليب ،تقييـ خطط اإلشراؼ التربكم بأنكاعيػا كمسػتكياتيا .2

 .(171:2019 اـ،)أبك عز  كمناسبتيا لميدؼ ،كمدل فعاليتيا ،في الخطة اإلشرافية
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كالتغييػػػر فػػػي أسػػػاليب تػػػدريس  ،تقيػػػيـ نتاجػػػات عمميػػػة اإلشػػػراؼ التربػػػكم فػػػي مجاالتيػػػا المتعػػػددة .3

كالتقيػيـ مػف قبػؿ المشػرؼ التربػكم كمػا أف  ،المعمميف كنمكىـ المينػي كذلػؾ عػف طريػؽ الػتعمـ الػذاتي

 .(2013البعداني، ) الطالب يمكنيـ أف يساىمكا بفاعمية في تقييـ معممييـ

( بأف ىناؾ فرضيات أساسية لتطكير نظرة متكازنػة فػي مجػاؿ اإلشػراؼ 2006ككرد في عبد اليادم )

 لمعمـ منيا:وتقييم ا

 ليو كعممية مصممة لتحديد قيمة أداء المعمـ.إالتقييـ يمكف أف ينظر  .1

 ال تكجد طريقة تدريس أفضؿ مف األخرل. .2

يـ عنػػػػد المعمػػػػـ، بمعنػػػػى األخػػػػذ فػػػػي اإلعتبػػػػار يجػػػػب أف تػػػػتالءـ اسػػػػترتيجيات التػػػػدريس مػػػػع التعمػػػػ. 3

 خصائص االستراتيجيات التعميمية قيد الدراسة عند تقييـ المعمـ.

مبػػػادمء الػػػتعمـ،  ،نمػػػاذج التعمػػػيـ التقيػػػيـ الفعػػػاؿ يتطمػػػب مشػػػرؼ عمػػػى درايػػػة بػػػالمكاد كالمنػػػاىج،. 4 

 ترتيبات غرفة الصؼ.

إلحتمػػاالت المسػػتقبمية مػػع تطػػكير نظػػرة يجػػب عمػػى المشػػرؼ أف ال يخمػػك شػػعكره بأىميػػة رؤيػػاه ل . 5

 جامدة لمتدريس.

التركيز في التقييـ عمى مالحظة الكممات كالسمكؾ )التفاعؿ الصفي( بدالن مف التركيز عمى العمـ  .6

 كالحقيقة كالفيـ.

عمى معيار معيف حتى يككف تقييمو أكثر مكضػكعية كيعامػؿ جميػع المعممػيف  ان يعتمد المقيـ غالب. 7

 . (282:2006، يار)عبد اليادمبنفس المع

( بػػأف ىنػػاؾ اسػػتراتيجيات لتقػػكيـ أداء المعممػػيف، عنػػد 2007ككرد فػػي عبيػػدات كأبػػك السػػميد )

يػتـ التركيػز عمػى تقيػػيـ أداء المعمػـ لمكقػؼ قػاـ بػو، كىػػذا  مشػرؼ التربػكم لمغرفػة الصػػفية فإنػوزيػارة ال

كمكضكعيا، كما يعتمد المكقؼ عمى  إذ يرتبط بظركؼ الحصة الدراسية التقكيـ يعاني مف القصكر؛
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كجيػػػة نظػػػر المشػػػرؼ التربػػػكم، كالتػػػي تتػػػأثر بخبػػػرات المشػػػرؼ التربػػػكم الجزئيػػػة، كال تعبػػػر عػػػف رأم 

المػػدير أك المعمػػـ أك زمالئػػو أك الطػػالب، كال تسػػتند تمػػؾ الزيػػارة عمػػى أداة عمميػػة؛ ممػػا يجعػػؿ عمميػػة 

كمػػػان عمػػػى أداء المعمػػػـ، دكف اإلىتمػػػاـ لكضػػػع خطػػػة، بيػػػدؼ تطػػػكير أداء  التقيػػػيـ، تنتيػػػي بإصػػػدار حي

المعمػػـ مسػػتقبالن؛ لػػذا فإنػػو تقػػكيـ يركػػز عمػػى األخطػػاء أكثػػر مػػف التركيػػز عمػػى المكقػػؼ التعميمػػي فػػي 

ف كانػػت الحصػػة ناجحػػة؛ فإنيػػا تتػػأثر باألخطػػاء  الغرفػػة الصػػفية، كالحكػػـ عمػػى أداء المعمػػـ، حتػػى كا 

نػكع مػف التقيػيـ إلػى بعػض المكاقػؼ السػمبية الطبيعي أف يػؤدم ىػذا ال التي ظيرت في الحصة، كمف

حسػػػاس بعػػػض المشػػػرفيف كالمػػػديريف بصػػػعكبة  لمعممػػػيف بقمػػػة عدالػػػة ىػػػذا التقيػػػيـ،كمنيػػػا: إحسػػػاس ا كا 

إصدار أحكاـ تقييمية لبعض المكاقؼ؛ مما يجعػؿ بعػض المشػرفيف ينفػركف مػف ممارسػة ىػذا التقػكيـ 

 (. 254-253:2007يدات كأبك السميد،)عب باعتباره ممالن، كقد يفسد العالقات مع المعمميف

 

 رف التربوي في مجال التقييم دور المش

 تػوميار فػي  تتمثػؿ  بأف دكر المشرؼ التربكم في مجػاؿ التقيػيـ (315:2005)كرد في صميكك

قدرتػػو عمػػى جعػػؿ  تقيػػيـ ك فػػي المدرسػة.  العػػامميفكالعالقػات الطيبػػة مػػع  ،كقدرتػو عمػػى التعامػػؿ الجيػػد

 ،مػػان بتقيػػيـ أىػػداؼ المدرسػػةتمدرسػػتو جػػزءان مػػف بػػرامج مدرسػػي شػػامؿ لمتقػػكيـ ميبرنػػامج التعمػػيـ فػػي 

قدرتػو عمػى ك  كاإلجتمػاعي فػي المدرسػة. ،ككسػائؿ النشػاط الثفػافي ،كعمميػات التػدريس ،كخطة اإلدارة

معاكنػػػة المعممػػػيف عمػػػى تقيػػػيـ نشػػػاطيـ ك  .جعػػؿ تقيػػػيـ التػػػدريس جػػػزءان مػػػف عمميػػػة التطػػػكير كالتحسػػػيف

رشادىـ إلى أحدث كسائؿ القياس  ،تخاذ قرار يساعدىـ عمى تحسيف أساليبيـا  ك  ،عيالفردم كالجما كا 

  .الرغبة الحقيقية إلشراؾ المعمميف ، إضافة إلى ذلؾككيفية استخداميا ،كالتقكيـ
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 أخالقيات التقييم

يحتػػاج المشػػرؼ التربػػكم الػػذم يمػػارس عمميػػة التقػػكيـ بيػػدؼ التحسػػيف كالتطػػكير إلػػى التحمػػي 

خالقيػػػات: الحػػػـز مػػػف غيػػػر ات مينيػػػة، تكجػػػو مختمػػػؼ الممارسػػػات التقكيميػػػة؛ كمػػػف ىػػػذه األبأخالقيػػػ

حتراـ كجيات النظر، كعدـ الػدخكؿ فػي صػراع، كعػدـ اإلستسػالـ، ال يىكتػب كػؿ مػا ييقػاؿ، عدكانية كا

كميراعػػاة التقػػكيـ مػػف زكايػػا كاتجاىػػات كمصػػادر متعػػددة؛ كػػزمالء المعمػػـ، كالمشػػرؼ نفسػػو، كالمػػدير، 

 (. 2007الي، كالطالب )عبيدات كأبك السميد،كاألى

 

 استراتيجيات تقييم المعمم في الزيارة الصفية 

( كيفيػػة اإلعػػداد لمزيػػارة الصػػفية 2007) ( كحسػػاف كالعجمػػي2020) كرد فػػي التميمػػي كالزيػػدم

الزيػػارات ك يعمػػؿ المشػػرؼ التربػػكم عمػػى تطبيػػؽ أسػػاليب متنكعػػة بيػػدؼ تقيػػيـ المعممػػيف،  كتنفيػػذىا؛ إذ

عمميػػة تحميميػػة، تقكيميػػة، تكجيييػػة،  تعػػد إذ أنيػػا تعػػد مػػف األسػػاليب المتبعػػة كأكثرىػػا شػػيكعان؛ صػػفيةال

تعاكنيػػػػة مشػػػػتركة بػػػػيف المشػػػػرؼ التربػػػػكم، بيػػػػدؼ مسػػػػاعدة المعممػػػػيف لتحسػػػػيف ممارسػػػػاتيـ، كالتقػػػػكيـ 

كالكشػػؼ عػػف مػػدل التقػػدـ الػػذم يحققكنػػو. كتسػػتغرؽ الحصػػة الصػػفية كمػػا ىػػك متعػػارؼ عميػػو حصػػة 

ة كتسمح بمالحظة المكقؼ التعميمي التعممي، كعمى المشرؼ التربكم أف يراعي تكزيػع الزيػارات كامم

الصفية لممعمـ عمى مدار العػاـ ضػمف خطػة مرنػة تتضػمف المعمكمػات عػف معممػي المدرسػة كتحديػد 

الػػزمف لمكعػػد الزيػػارات بإتفػػاؽ مسػػبؽ مػػع إدارة  المدرسػػة. كمػػف الطػػرؽ الناجحػػة لتطبيقيػػا ىػػك تحديػػد 

ليػػدؼ مػػف الزيػػارة بدقػػة، كمعرفػػة المسػػاعدة التػػي سػػبقت لممعمػػـ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ الزيػػارات السػػابقة. ا

كمراجعة المشرؼ لمحقائؽ التربكية كالعممية التػي تمكنػو مػف تطبيػؽ الزيػارة الصػفية، كالحصػكؿ عمػى 

سػي مناسػب؛ معمكمات عف الطمبة كالمعمميف كالمدرسة المراد زيارتيا، كتنفيذ الزيارة في كقت كجػك نف

ليتمكف المشرؼ التربكم مف تدكيف مالحظاتو، كبعد ذلػؾ يػتـ عقػد لقػاء فػردم مػع المعمػـ المػزار بعػد 
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الزيػػارة الصػػفية لتحميػػؿ المكقػػؼ الصػػفي كتقييمػػو فػػي ضػػكء معػػايير التقيػػيـ المتفػػؽ عمييػػا، مراعيػػان فػػي 

عكامؿ تعمؿ عمى تشتيت ذلؾ التطرؽ إلى اإليجابيات، كمف األمكر الميمة الكاجب مراعاتيا تفادم 

الطمبػػػة كتسػػػجيؿ المالحظػػػات الميمػػػة، كتجنػػػب طػػػابع اليجػػػـك فػػػي المناقشػػػة البعديػػػة، كالتركيػػػز عمػػػى 

ػػػ قبػػػؿ مغػػػادرة الغرفػػػة  زارتحميػػػؿ الجكانػػػب المحػػػددة لممكقػػػؼ التعميمػػػي، كالثنػػػاء عمػػػى جيػػػكد المعمػػػـ المي

؛ كتسػتخدـ اسػتمارة خاصػة الصفية؛ لما ليا كبير األثر عمػى مكقػؼ المعمػـ كالطػالب عمػى حػد سػكاء

حسػػاف  ؛2020لتػػدكيف المالحظػػات الميمػػة لصػػياغة تقريػػر لتقيػػيـ الحصػػة الصػػفية )التميمػػي كالزيػػدم،

 (.2007كالعجمي،

بػػػأف اسػػػتراتيجيات تقيػػػيـ المعمػػػـ تػػػرتبط  (255-2007:262) أبػػػك السػػػميدك  عبيػػػدات كرد فػػػيك   

أف يبدأ بنظرة جديدة كال يقؼ عند ما تـ عمى المشرؼ التربكم أف  بعدد مف المبادمء كالقكاعد منيا:

عمػػى  حدكثػو؛ لػذا عميػو تحديػد أىػدافان دقيقػة، لتنميػػة دكافػع اآلخػريف، كتسػييؿ ميمػة قياسػيا. كالتركيػز

قياس ما ال يقاس، كالسمات الشخصية لممعمـ، كعدـ التركيز فقط عمى األىداؼ الكميػة التػي يسػيؿ 

ع أىدافان لمجميػع، بػؿ يضػع أىػدافان لكػؿ شػخص؛ كذلػؾ عمى المشرؼ التربكم أف ال يضكما قياسيا، 

لكجكد الفركؽ الفردية الثقافية، كاإلجتماعية، كالمعرفية؛ لذا اليستطيع المشرؼ التربكم التعامؿ معيـ 

بػػػنفس المقيػػػاس. كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل يتطمػػػب تقيػػػيـ األداء تقػػػديـ المسػػػاعدة لممعممػػػيف لمسػػػاعدتيـ فػػػي 

عمػػػػى المشػػػػرؼ كمػػػػا  متػػػػدريب كالتجريػػػػب، كتخفيػػػػؼ األعبػػػػاء عمػػػػييـ.كذلػػػػؾ بتػػػػكفير فرصػػػػان ل ؛التغييػػػػر

، كىػدؼ التقيػيـ كضػع خطػط مسػتقبمية، تتصػؼ بالكاقعيػة كيمكػف تحقيقيػا، كمتناسػبة التخطيط مسبقان 

ختيػار المكػاف اك  .ختيػار الكقػت المناسػب لمقيػاـ بػذلؾا  كأسػئمتو ك  ،كذلؾ بتجييػز أدكاتػو مع اإلمكانات؛

الخصكصػػية؛ ألف عمميػػة بفر فيػػو شػػركط مالئمػػة تشػػعر الجميػػع بالراحػػة، ك المناسػػب لمتقيػػيـ؛ إذ تتػػكا

 ؿ.التقييـ تتطمب نقاشأ، كحكاران قد يمتد، كيمكف أف يسكده نكع مف الجد
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كترل الباحثػة بػأف المالحظػة الصػفية التػي يعتمػد عمييػا المشػرؼ التربػكم فػي تقيػيـ المكقػؼ 

دراكيػة كفنيػة، الصفي التعميمي التعممي، يتطمب تكافر كفايات كمي نسانية كا  ارات معرفية كشخصية كا 

تمكنو مف ممارسة، كمالحظة كؿ ما يجرم في الغرفة الصفية بعيدان عف كؿ مايشػتت إنتباىػو، كمػف 

ثـ  رصد ما تـ مالحظتو بأمانة كشفافية؛ كذلؾ لمساعدتو في الكقػكؼ عمػى الجكانػب المػراد التركيػز 

 زيارة القادمة.عمييا كأخذىا بعيف اإلعتبار في خطتو لم

 

 الدراسات السابقة 2.2

عػرض الدراسػات ك  يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة الدراسات السػابقة المتصػمة بمكضػكع الدراسػة،

مػػف األحػػدث إلػػى األقػػدـ، كقػػد قسػػمت إلػػى دراسػػات مرتبطػػة بالكفايػػات اإلشػػرافية، العربيػػة كاألجنبيػػة 

بحسػب متغيػرات الدراسػة سػكاءن أكانػت محميػة  كأخرل مرتبطة بميارات التقييـ، بحيث تقسػـ الدراسػات

 أـ عربية أـ أجنبية.

 

 الدراسات التي ناقشت كفايات وميارات اإلشراف التربوي  1.2.2

 المحميةالدراسات  1.1.2.2

دور اإلشرراف التربروي فري التنميرة المينيرة لمعممري المرحمرة الردنيا  " بعنوان (2020دراسة بركات)

أىميػة دكر اإلشػراؼ  ىدفت الدراسة في التعرؼ إلىو ."حافظة طولكرمفي المدارس الحكومية في م

 . التربػػكم فػػػي التنميػػػة المينيػػػة لمعممػػي المرحمػػػة الػػػدنيا فػػػي المػػدارس الحككميػػػة فػػػي محافظػػػة طػػػكلكـر

كأداة أساسية تػـ تطبيقيػا عمػى كاعتمدت عمى االستبانة،  ،كنيجت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

، كأظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة ( معممػػان كمعممػػة232) قيػػة قكاميػػاعمػػى عينػػة عشػػكائية طب

إحصائيان في مستكل دكر اإلشراؼ في التنمية المينية تبعان لمتغيػرات الجػنس، كالتخصػص، كالمؤىػؿ 
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العممي، كسنكات الخبرة، كأكصت الدراسة بضركرة إلماـ المشرفيف بالممارسات اإلشرافية التي تساىـ 

 نمك الميني لممعمميف.في تحقيؽ ال

 

درجرررة امرررتالك مشررررفي التربيرررة الفنيرررة بالمحافظرررات الجنوبيرررة  بعنررروان" ( 2020دراسرررة عاشرررور)

ىػػدفت الدراسػػة فػػي " وبفمسررطين لمكفايررات اإلشرررافية وعالقتيررا بمسررتوى اإلنتاجيررة لرردى معممررييم.

ف لمكفايػات اإلشػػرافية بالمحافظػات الجنكبيػة بفمسػطي ةالتعػرؼ إلػى درجػة امػتالؾ مشػرفي التربيػة الفنيػ

كعالقتيػػا بمسػػتكل اإلنتاجيػػة لػػدل معممػػييـ. كنيجػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كاعتمػػدت 

( بنسػػبة 214عمػػى عينػػة المسػػح الشػػامؿ قكاميػػا ) كػػأداة أساسػػية تػػـ تطبيقيػػاالدراسػػة عمػػى االسػػتبانة 

كأظيػػػرت النتػػػائج بػػػأف ( مػػػف معممػػػي التربيػػػة الفنيػػػة، 290%( مػػػف مجتمػػػع أصػػػميو )82.31اسػػػتجابة )

 رافية جػاء بدرجػة كبيػػرة.الجنكبيػػة بفمسػطيف لمكفايػات اإلشػ امػتالؾ مشػرفي التربيػة الفنيػة بالمحافظػات

كعػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف تقػػػديرات متكسػػػطات المعممػػػيف لدرجػػػة امػػػتالؾ مشػػػرؼ 

لمؤىػؿ العممػي. مػا عػدا الكفايػات الجػنس كالمديريػة كا ل لمتغيػرالتربية الفنية  لمكفايات اإلشػرافية تعػز 

ؤىميـ بكػػالكريكس. كعػػدـ كجػػكد التقنيػػة )التكنكلكجيػػة( حيػػث كجػػدت فػػركؽ لصػػالح المعممػػيف ممػػف مػػ

مشػػرؼ التربيػػة الفنيػػة   ف لدرجػػة امػػتالؾذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات متكسػػطات المعممػػي فػػركؽ

يب تعػػزل لمتغيػػر سػػنكات الخدمػػة؛ بينمػػا لمكفايػػات القياديػػة كاإلداريػػة كالتخطػػيط كالنمػػك المينػػي كالتػػدر 

لدرجػػػة امػػػتالؾ المشػػػرفيف  الخبػػػرة )الخدمػػػة( تعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكاتبػػػيف تقػػػدير المعممػػػيف تكجػػػد فػػػركؽ 

لمكفايػػػات اإلشػػػرافية ككػػػؿ تعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات الخدمػػػة ك التربػػػكييف الكفايػػػات التقنيػػػة )التكنكلكجيػػػة( 

رتباطيػػة مكجبػة دالػػة كجػػكد عالقػة إ سػنكات(. 5 -)األقػؿ مػػفالمعممػػيف ذكم سػنكات الخدمػػة  كلصػالح

إحصائيان بيف درجة امتالؾ مشرفي التربية الفنػي بالمحافظػات الجنكبيػة بفمسػطيف لمكفايػات اإلشػرافية 

 كعالقتيا بمستكل اإلنتاجية لدل معممييـ.
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درجرة ممارسرة المشررفين التربرويين العالقرات اإلنسرانية فري مجرال  بعنروان" (2017) دراسة دبوس

ىػدفت الدراسػة فػي التعػرؼ إلػى ك   شراف التربروي فري مدينرة نرابمس مرن وجيرة نظرر المعممرين."اإل

درجة ممارسة المشػرفيف التربػكييف العالقػات اإلنسػانية فػي مجػاؿ اإلشػراؼ التربػكم فػي مدينػة نػابمس 

 كػأداةمف كجية نظر المعمميف، كنيجت الدراسة المنيج الكصػفي، كاعتمػدت الدراسػة عمػى االسػتبانة 

فػػي مديريػػة نػػابمس  جتمػػع الدراسػػةعمػػى عينػػة عشػػكائية بسػػيطة مػػف جميػػع مأساسػػية تػػـ تطبيقيػػا عمػػى 

معممػػػػػػػػة فػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي  (730)معممػػػػػػػػان ك (650) معممػػػػػػػػان كمعممػػػػػػػػة، مػػػػػػػػنيـ (1380)كأصػػػػػػػػمو 

ـ(. كأظيػػػرت النتػػػائج إلػػػى أف درجػػػة ممارسػػػة المشػػػرفيف التربػػػكييف العالقػػػات اإلنسػػػانية 2014/2015)

. كمػػػػا أشػػػػارت النتػػػػائج إلػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة كانػػػػت كبيػػػػرة

(a=0.05 ( فػػػي درجػػػة ممارسػػػػة المشػػػرفيف التربػػػػكييف العالقػػػات اإلنسػػػانية تعػػػػزل لممتغيػػػرات )المؤىػػػػؿ

العممػػي، نػػػكع المؤىػػػؿ، سػػػنكات الخبػػػرة(. كفػػػي ضػػكء النتػػػائج أكصػػػى الباحػػػث التأكيػػػد عمػػػى العالقػػػات 

شػرفيف التربػكييف كالمعممػيف فػي المػدارس لتسػييؿ كتطػكير الخبػرات كتبادليػا، إقامػػة اإلنسػانية بػيف الم

 دكرات لممشرفيف التربكييف كالمعمميف تختص بالعالقات اإلنسانية.

 

التربروي فري تحسرين أداء المعممرين فري مردارس  دور المشررفبعنروان "  (2014دراسة امبيض ) 

دكر  ىػػدفت الدراسػػة فػػي التعػػرؼ إلػػى". ك مررديرينالقرردس الحكوميررة مررن وجيررة نظررر المعممررين وال

المشرؼ التربكم فػي تحسػيف أداء المعممػيف فػي مػدارس القػدس الحككميػة مػف كجيػة نظػر المعممػيف 

تػػو نحػػك المؤىػػؿ العممػػي، سػػنكات الخبػػرة ( لممعمػػـ عمػػى اتجاىا ثػػر المتغيػػرات )الجػػنس،أكالمػػديريف، ك 

الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي كالطريقػػػة الكميػػػة  كنيجػػػت داء المعممػػػيف.أالمشػػػرؼ التربػػػكم فػػػي تحسػػػيف 

جميع معممي كمعممات المدارس  كتـ تطبيقيا عمى لمدراسةأساسية   كأداة  اعتمدت عمى االستبانةك 

( مدرسػػة حككميػػة، إضػػافة إلػػى 39كمعممػػة كمػػكزعيف عمػػى ) ( معممػػان 727الحككميػػة كالبػػالغ عػػددىـ )



 

81 

إلػى كجػكد آراء   ، كأظيػرت النتػائجكمػديرة ان مػدير ( 39البػالغ عػددىـ ) مديرم كمديرات تمػؾ المػدارس،

متكسطة تميؿ إلى مرتفعة لػدل مػديرم كمعممػي المػدارس الحككميػة نحػك دكر المشػرؼ فػي تحسػيف 

أداء المعممػػػػيف فػػػػي مػػػػدارس القػػػػدس الحككميػػػػة كمتكسػػػػط آراء المػػػػديريف أعمػػػػى مػػػػف متكسػػػػطات آراء 

ربػػكم بتطػػكير أداء المعممػػيف عمػػى التقيػػيـ . كأىػػـ التكصػػيات منيػػا ضػػركرة قيػػاـ المشػػرؼ التالمعممػػيف

 مف خالؿ دكرات تدريبية.

 

دور اإلشررراف التربرروي فرري دعررم المعمررم الجديررد فرري  بعنرروان" (2013)دراسررة أبررو سررمرة  ومعمررر 

دكر اإلشػػراؼ التربػػكم فػػي دعػػـ المعمػػـ الجديػػد  فػػي ىػػدفت الدراسػػة فػػي التعػػرؼ إلػػى " ك فمسررطين." 

دكر اإلشػػراؼ التربػػكم فػػي دعػػـ المعمػػـ الجديػػد فػػي فمسػػطيف إلػػى  لمتعػػرؼ،  ىػػدفت الدراسػػة "فمسػػطيف

المػػػػنيج  كنيجػػػػت الدراسػػػػة)المحافظػػػػات الشػػػػمالية( كمػػػػا يػػػػرل ذلػػػػؾ المعممػػػػكف الفمسػػػػطينيكف أنفسػػػػيـ، 

كاعتمد الباحثاف عمى اإلستبانة كأداة أساسية تـ تطبيقيا عمى عينة طبقية  الكصفي كالطريقة الكمية،

مػف جميػع المعممػيف الجػدد الػذيف تػـ   معممان  (1590أصميوي )مجتمع  مان مف( معم296عشكائية قكاميا )

كأظيػػػػػرت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة أف دكر  ،2010/ 2009تعييػػػػػنيـ خػػػػػالؿ الفصػػػػػؿ األكؿ مػػػػػف العػػػػػاـ الدراسػػػػػي

بدرجػػة اإلشػراؼ التربػػكم فػػي فمسػػطيف فػػي دعػػـ المعمػػـ الجديػػد كمػػا يػػراه المعممػػكف الجػػدد أنفسػػيـ كػػاف 

أظيػرت النتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ كمػا  .(3.30) كبمتكسط حسابي قػدره كمية،متكسطة عمى الدرجة ال

اإلشػػراؼ التربػػػكم فػػي دعػػـ المعمػػػـ  الدراسػػػة لػػدكر عينػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػػطات تقػػدير

الجػػػنس، كالتخصػػػص، فػػػي حػػػيف أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  الجديػػػد تعػػػزل لمتغيػػػرم:

كأكصػػػى الباحثػػػػاف . لجغرافيػػػة، لصػػػالح أقصػػػى الشػػػماؿ كالشػػػماؿإحصػػػائية تعػػػزل لمتغيػػػر المنطقػػػة ا

مجمكعػػة مػػػف التكصػػيات منيػػػا تطػػكير نظػػػاـ محػػدد األىػػػداؼ كاإلجػػراءات كاألدكار لعمميػػػة اإلشػػػراؼ 

 التربكم في فمسطيف كتأىيؿ المشرفيف التربكييف كتدريبيـ عمى القياس كالتقكيـ.
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نوع في تنمية أداء معممي المرحمة األساسرية دور اإلشراف المت" بعنوان (2012) دراسة أبو الكاس

ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ و ."الدنيا من وجية نظر المشرفين والمعممين في مدارس محافظة غرزة

عينػة الدراسػة لػدكر اإلشػراؼ المتنػكع فػي تنميػة أداء معممػي المرحمػة األساسػية  إلى درجة تقدير أفراد

كنيجػػػت الدراسػػػة المػػػنيج  فػػػي مػػػدارس محافظػػػة غػػػزة. الػػػدنيا مػػػف كجيػػػة نظػػػر المشػػػرفيف كالمعممػػػيف

كتػـ تطبيقيػا عمػى عينػة قكاميػا  ،ساسػية لجمػع البيانػاتأسػتبانة كػأداة كاعتمدت الدراسػة اال ،الكصفي

العػامميف فػػي مػف  (4395) وي مػف الجنسػيف مػف مجتمػػع أصػمي  مشػػرفان  (35)مػف الجنسػيف ك معممػان  (710)

كأظيػػرت النتػػائج  ،دائػػرة التربيػػة كالتعمػػيـ بككالػػة الغػػكث الدكليػػةكفػػي  ةكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطيني

فركؽ في استجابات المعمميف في مجاؿ الصعكبات المتكقعة التي تحد مػف فاعميػة اإلشػراؼ المتنػكع 

 .تعزل لمتغير الجنس كالمؤىؿ العممي

 

التربرويين كمرا  المشررفين ىدالممارسرات اإلشررافية اإلبداعيرة لر"بعنروان ( 2011) اهللدراسة عطا   

الممارسػػػات  ىػػػدفت الدراسػػة فػػي التعػػرؼ إلػػى. ك "يراىررا معممررو مرردارس وكالرررة الغرروث الدوليررة بغررزة

اإلشػػرافية اإلبداعيػػة لػػدل المشػػرفيف التربػػكييف كمػػا يراىػػا معممػػك مػػدارس ككالػػة الغػػكث الدكليػػة بغػػزة،  

، )أثنػاء الزيػارة الصػفية مك ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل تكفر الممارسات اإلبداعية  لممشرؼ التربػك 

كالكشػؼ عػف المعكقػات التػي تكاجػو ،  الػدكرات التدريبيػة( مػف كجيػة نظػر المعممػيف، لقراءة المكجيةا

المنيج الكصفي  نيجت الدراسةالمشرؼ التربكم كتحكؿ دكف تطبيقو لممارساتو اإلشرافية اإلبداعية. 

لجمػػػع المعمكمػػػات اإلسػػػتبانة األكلػػػى  تيفأساسػػػي اسػػػتبانتيف كػػػأداتيف اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػىك  التحميمػػػي،

كمعممػػة مػػف  ( معممػػان 450عينػػة عشػػكائية طبقيػػة قكاميػػا )تطبيقيػػا عمػػى  حيػػث تػػـ، خاصػػة بػػالمعمميف

التربػػكييف حيػػث أخػػذ فكانػػت لممشػػرفيف أمػػا اإلسػػتبانة الثانيػػة ان، معممػػ (7150)أصػػميو مجتمػػع الدراسػػة 

ارسػػات اإلبداعيػػة لػػدل مأف الدرجػػة الكميػػة لممتػػائج ظيػػرت النأ، ك ( مشػػرفا تربكيػػان 65المجتمػػع بالكامػػؿ )
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 ) مف كجية نظر المعممػيف كفػي الػدكرات التدريبيػة(  %7.69 ) المشرؼ التربكم تقع عند كزف نسبي

الممارسػػات اإلبداعي ػػة أثنػػاء القػػراءات المكجيػػة بػػكزف  كأخيػػران  %8.71كأثنػػاء الزيػػارات الصػػفية (  75%

كرة تشػػػػػجيع المشػػػػػرفيف التربػػػػػكييف إلعػػػػػداد أكراؽ بحثيػػػػػة، (، كأكصػػػػػى الباحػػػػػث بضػػػػػر %3.62 ) نسػػػػػبي

 .لمشاركة بالمؤتمرات التربكيةكا

 

بعنرروان" دور المشرررف التربرروي ومرردير المدرسررة واألقررران فرري دعررم المعمررم ( 2011) دراسررة معمررر 

ىػدفت الدراسػة فػي التعػرؼ إلػى دكر ك  الجديد كما يراىا المعممون الجدد في المحافظرات الشرمالية."

رؼ التربػػكم كمػػدير المدرسػػة كاألقػػػراف فػػي دعػػـ المعمػػـ الجديػػد كمػػػا يراىػػا المعممػػكف الجػػدد فػػػي المشػػ

نيجػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي كاعتمػػدت عمػػى االسػػتبانة كػػأداة أساسػػية تػػـ  المحافظػػات الشػػمالية.

%( مػػػف مجتمػػع أصػػػمو 20( معممػػان كمعممػػػة بنسػػبة )316نطبيقيػػا عمػػػى عينػػة عشػػػكائية تككنػػت مػػػف )

فػي دعػـ  التربػكم كمػدير المدرسػة كاألقػراف عممان جديػدان كأظيػرت النتػائج بػأف دكر المشػرؼ( م1590)

ت نتائجيػا بكجػكد فػركؽ ذات داللػة المعمـ الجديد كما يػراه المعممػكف الجػدد بدرجػة متكسػطة إذ أظيػر 

حصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػدير عينػػة أفػػراد الدراسػػة تعػػزل لػػدكر المشػػرؼ التربػػكم كمػػدير المدرسػػة إ

 .ألقراف  في دعـ المعمـ الجديد كتعزل لمتغير المنطقة كلصالح منطقتي  الشماؿ كأقصى الشماؿكا

 

نمراط اإلشررافية فري المردارس درجة ممارسة المشررفين التربرويين ل  بعنوان " (2009) دراسة الحمو

نمػاط رفيف التربػكييف لألىػدفت الدراسػة فػي التعػرؼ إلػى درجػة ممارسػة المشػ. ك "الثانوية في فمسطين

نيجػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي المسػػحي كاعتمػػدت  اإلشػػرافية فػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي فمسػػطيف.

كمعممػة   ان معممػ (565)الدراسة اإلسػتبانة كػأداة أساسػية تػـ تطبيقيػا عمػى عينػة طبقيػة عشػكائية قكاميػا 

شػػػراؼ ( كأظيػػػرت النتػػػائج أف درجػػػة الممارسػػػة العامػػػة لإل2850( مػػػف مجتمػػػع أصػػػمو )%20كتشػػػكؿ )
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كأكصػػػت الدراسػػػة عقػػػد دكرات تدريبيػػػة لممشػػػرفيف التربػػػكييف لمكاكبػػػة أحػػػدث  .التربػػػكم كانػػػت متكسػػػطة

 األساليب اإلشرافية في ميداف المجاؿ اإلشرافي. 

 

واقررع الممارسررات اإلشرررافية لرردى المشرررف التربرروي فرري المرردارس  "بعنرروان ( 2009) دراسررة ترريم 

دفت الدراسػة فػي ىػك  ."جية نظر المعممرين والمعممراتالحكومية في محافظات شمال فمسطين من و 

التعرؼ إلى كاقع الممارسػات اإلشػرافية لػدل المشػرؼ التربػكم فػي المػدارس الحككميػة فػي محافظػات 

كنيجػػػت الدراسػػػة المػػػنيج المسػػػحي التحميمػػػي ، شػػػماؿ فمسػػػطيف مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف كالمعممػػػات

بطريقػة  (391لمدراسػة تػـ تطبيقيػا عمػى عينػة قكاميػا )كاعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة أساسػية 

( شمؿ جميػع المعممػيف كمعممػات 3690عشكائية طبقية مف المعمميف كالمعممات مف مجتمع  أصمو )

، كمية كأساسية العميا كالثانكية في المحافطات األكالمدارس الح مقيميػة، كجنػيف قربػع )نػابمس، طػكلكـر

لدل المشػرؼ التربػكم فػي  ،مة إلى أف كاقع الممارسات اإلشرافيةالدراسة بصكرة عا نتائج ( كأظيرت

المدارس الحككمية فػي محافظػات شػماؿ فمسػطيف كانػت ضػعيفة مػف كجيػة نظػر المعممػيف كاف كاقػع 

كصػى الباحػث عػدة أالمرحمػة التعميميػة كمكػاف السػكف ك مي ك مالممارسات يختمؼ باختالؼ المؤىؿ الع

بػكييف مػف خػالؿ التػدريب كعػد إشػغاليـ بالعػبء اإلدارم كتطػكير تكصيات منيا تكجيو المشرفيف التر 

 معايير اختيار المشرؼ التربكم.

 

قياس امتالك المشرفين التربويين في الضفة بعنوان"  (2008وأبو سمرة وعبيداهلل ) دراسة عالونة،

اسػة فػي ىػدفت الدر ك  .الثانويرة" الغربية لميارات اإلشراف التربوي من وجيات نظرر معممري المرحمرة

قيػػاس امػػتالؾ المشػػرفيف التربػػكييف فػػي الضػػفة الغربيػػة لميػػارات اإلشػػراؼ التربػػكم مػػف  التعػػرؼ إلػػى 

، كدكر بعػػض المتغيػػرات مثػػؿ المنطقػػة الجغرافيػػة، كالجػػنس، الثانكيػػة" كجيػػات نظػػر معممػػي المرحمػػة
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كنيجت رات. متالؾ المشرفيف التربكييف ليذه المياإ كالتخصص، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي عمى مدل

الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كاعتمػػد الباحثػػاف اإلسػػتبانة كػػأداة أساسػػية، تػػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة 

مػػػػف جميػػػػع معممػػػػي  (9419)أصػػػػميو  مجتمػػػػع الدراسػػػػة  مػػػػف (660)عشػػػػكائية طبقيػػػػة عنقكديػػػػة ًقكاميػػػػا 

معمػػـ  (9419ددىـ )المرحمػػة الثانكيػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة الثانكيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، كالبػػالغ عػػ

أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف درجػػة امػػتالؾ المشػػرفيف التربػػكييف ك ( مديريػػة، 13كمعممػػة. مػػكزعيف عمػػى )

كفػػي ضػػكء النتػػائج،  فػػي الضػػفة الغربيػػة لميػػارات اإلشػػراؼ التربػػكم كانػػت ضػػمف الدرجػػة المتكسػػطة،

يف التربػػكييف كالعمػػؿ يكصػػي البػػاحثكف بالعمػػؿ عمػػى تنميػػة، كتطػػكير الميػػارات اإلشػػرافية لػػدل المشػػرف

عمى عقد المؤتمرات، كالندكات، كالدكرات، ككرش العمؿ اإلشرافية، كزيػادة أعػداد المشػرفيف، كخاصػة 

 لممرحمة الثانكية؛ ليتسنى لممشرؼ التربكم تنمية مياراتو اإلبداعية.

 

عممرين دور أساليب اإلشرراف التربروي فري تطروير األداء المينري لممبعنوان " ( 2007دراسة صيام )

ىػػدفت الدراسػػة فػػي التعػػرؼ إلػػى دكر أسػػاليب اإلشػػراؼ فرري المرردارس الثانويررة فرري محافظررة غررزة." و

التربكم في تطكير األداء الميني لممعمميف مف كجية نظػر المعممػيف فػي المػدارس الثانكيػة فػي غػزة. 

يقيػا عمػػى كنيجػت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي كاعتمػدت عمػى االسػتبانة كػأداة أساسػية تػـ تطب

( 1186( معممػة، مػف مجتمػع أصػميو )101( معممػان ك)125( كتككنت مػف )226عينة عشكائية ًقكاميا )

فػػي المػػدارس الحككميػػة. كأظيػػرت النتػػائج أف ال تكجػػد فػػركؽ فػػي  شػػمؿ جميػػع المعممػػيف كالمعممػػات

فػي المػدارس  التقػديرات المتكقعػة لػدكر أسػاليب اإلشػراؼ التربػكم فػي تطػكير األداء المينػي لممعممػيف

الثانكيػػػة فػػػي مجػػػاالت )التخطػػػيط، تنفيػػػذ الػػػدركس، اإلدارة الصػػػفية، التقػػػكيـ ( تعػػػزل لمتغيػػػر كػػػؿ مػػػف  

 الجنس، كالمؤىؿ العممي كالتخصص إذ جاءت بدرجة متكسطة. 



 

85 

 الدراسات العربية  2.1.2.2

ائي واإلشرراف واقع ممارسة مشرفي العموم لششراف الوق" بعنوان( 2021) دراسة المزيدي والمواتيا 

 اإلبداعي في محافظتي الداخمية وشمال الباطنة بسمطنة ُعمان من وجية نظرر المعممرين األوائرل.

"كاقػع ممارسػة مشػرفي العمػـك لإلشػراؼ الكقػائي كاإلشػراؼ اإلبػداعي ىدفت الدراسة في التعػرؼ إلػى ك 

، كنيجػػت كائػػؿفػػي محػػافظتي الداخميػػة كشػػماؿ الباطنػػة بسػػمطنة عمػػاف مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف األ

 عمػى أساسية، تػـ تطبيقيػا مدت الدراسة عمى االستبياف كأداةكاعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،

كأظيػػػػرت  معممػػػػان كمعممػػػػة. (181) أصػػػػمو مػػػػف مجتمػػػػع معممػػػػة( 31)ك أكؿ معمػػػػـ (41)قكاميػػػػا  عينػػػػة

كاإلشػػراؼ اإلبػػداعي اإلشػػراؼ الكقػػائي يمارسػػكف ف ييالعمػػـك التربػػكيي مشػػرف الدراسػػة أىػػـ النتػػائج، أف

تبادليػػػػة بػػػػيف المشػػػػرفيف  صػػػػى الباحثػػػػاف بضػػػػركرة تنفيػػػػذ زيػػػػاراتك كأ فػػػػي المحػػػػافظتيف. بمسػػػػتكل عػػػػاؿو 

 التربكييف.

 

مدى ممارسة المشرفين التربويين لكفايات الزيارة الصرفية كأسرموب  بعنوان"( 2020) دراسة حسين

مػدل ممارسػة المشػرفيف التربػكييف ى ىػدفت الدراسػة فػي التعػرؼ إلػو  إشرافي في التعميم اإلبتردائي."

المػػنيج الكصػػفي لدراسػػة ا نيجػػتك  كب إشػػرافي فػػي التعمػػيـ اإلبتػػدائي، لكفايػػات الزيػػارة الصػػفية كأسػػم

قكاميػػا  عشػػكائية عينػػةيػػا عمػػى تطبيقتػػـ ، لمدراسػػة أساسػػية داةأكػػ االسػػتبياف عمػػى كاعتمػػدت التحميمػػي،

 (16جميػػػع المعممػػػيف الػػػذيف يعممػػػكف فػػػي ) معممػػػان كمعممػػػة، مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة المكػػػكف مػػػف (128)

مديرية إبتدائيػة مػف مقاطعػات مختمفػة تابعػة لمديريػة التربيػة بكاليػة المسػيمة. كأظيػرت النتػائج بأغمػب 

المشػرفيف التربػكييف ال يطبقػػكف المعػايير الالزمػة لمزيػػارة الصػفية سػكاء قبػػؿ الزيػارة أك أثنػاء الزيػػارة أك 

لتػػي تعقػػب ىػػذه الزيػػارات، كأف أغمػػب ىػػذه الزيػػارات شػػكمية، كيغمػػب بعػػدىا؛ أم مػػف خػػالؿ المقابمػػة، ا
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عمييػػا الطػػابع التفتيشػػي الػػذم يقػػـك عمػػى تصػػيد ألخطػػاء المعممػػيف كمػػا كيمتػػاز بالفجائيػػة كال تعػػالج 

 النقائض التي يعاني منيا المعمميف.

 

ريس لردى بعنروان" دور مشررف المغرة العربيرة فري تنميرة ميرارات الترد ( 2020) دراسة آل دغمان 

". كىػدفت )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(: في مراحل التدريس الثالث معممييا في المرحمة الثانوية"

دكر مشػػرؼ المغػػػة العربيػػػة فػػي تنميػػػة ميػػارات التػػػدريس لػػدل معممييػػػا فػػػي الدراسػػة فػػػي التعػػرؼ إلػػػى 

المػنيج لدراسػة ا نيجػتك )التخطػيط، كالتنفيػذ، كالتقػكيـ( : فػي مراحػؿ التػدريس الػثالث المرحمة الثانكية

ان معممػ (80)قكاميا عينة يا عمى تطبيقتـ ، لمدراسة أساسية داةأك ستبيافاإل عمى كاعتمدت الكصفي،

معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي منطقػػة مػػف ( 183معممػػة مػػف مجتمػػع أصػػمو ) (103)ك

كف ميػػاراتيـ شػػرفيف التربػػكييف ينٌمػػالمغػػة العربيػػة أف الم كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة: يػػرل معممػػك نجػػراف،

 الت )التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ(.التدريسية بدرجة متكسطة في جميع المجا

 
لدى معممات  21 دور المشرفات التربويات في تنمية ميارات القرن بعنوان" (2019دراسة العمري )

راسػة فػي التعػرؼ ىػدفت الدو  ".بمدينرة جردة 2030ثرر ذلرك عمرى تحقيرق رؤيرة أالصفوف األولية و 

ثػر ذلػؾ ألػدل معممػات الصػفكؼ األكليػة ك  21 دكر المشرفات التربكيات في تنمية ميارات القػرفإلى" 

 عمػى كاعتمػدتالمػنيج الكصػفي التحميمػي،  لدراسػة ا نيجػتك ". بمدينػة جػدة 2030عمى تحقيػؽ رؤيػة 

مة مف معممػات الصػفكؼ ( معم160) قكامياعينة  يا عمىتطبيقتـ ، لمدراسة أساسية  كاداة االستبياف

كجكد دكر لممشرفات في تنمية ميارات التفكير العميا، حيػث جػاءت  :أظيرت نتائج الدراسةك األكلية، 

ميػػػػػػارات إدارة )إدارة الميػػػػػػارات الحياتيػػػػػػة، إدارة قػػػػػػدرات الطػػػػػػالب، دعػػػػػػـ اإلقتصػػػػػػاد المعرفػػػػػػي، إدارة  

ارة فػػػف التعمػػػيـ،  إدارة منظكمػػػة تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ (، بدرجػػػة انطبػػػاؽ )متكسػػػطة( كجػػػاءت ميػػػارة )إد
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كأكصت الباحثة تحسػيف الكفايػات المينيػة لممشػرفات التربكيػات، بمػا  التقكيـ( بدرجة انطباؽ )كبيرة(.

 يتالءـ كالتطكرات العممية كالتربكية المعاصرة في ضكء ميارات القرف الحادم كالعشريف.

 

شررافية التري يمارسريا المشررف التربروي درجة كفاية األدوار اإلبعنوان "  ( 2018دراسة الحويطي )

ىدفت الدراسة ك  ."في المممكة السعودية من وجية نظر معممات المدارس الثانوية في منطقة تبوك

فػػي التعػػرؼ إلػػى درجػػة كفايػػة األدكار اإلشػػرافية التػػي يمارسػػيا المشػػرؼ التربػػكم فػػي المممكػػة العربيػػة 

فػػي منطقػػة تبػػكؾ. كنيجػػت الدراسػػة المػػنيج  السػػعكدية مػػف كجيػػة نظػػر معممػػات المػػدراس الحككميػػة

 المسػػحي، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى اإلسػػتبانة كػػأداة أساسػػية تػػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة عشػػكائية قكاميػػا

( معممػػػة، كأظيػػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة 759( معممػػػة، مػػػف مجتمػػػع أصػػػميو )260)

لخبػػػرة، التخصػػػص العممػػػي، فػػػي جميػػػع إحصػػػائية فػػػي اسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تبعػػػان لمتغيػػػر سػػػنكات ا

المجاالت، في حيف أظيػرت فػركؽ تبعػان لمتغيػر المؤىػؿ العممػي فػي مجػاؿ القيػادة، كأكصػت الدراسػة 

بتحديد اإلحتياجمت التدريبيػة، كاإلسػتفادة مػف كفايػات اإلشػراؼ التربػكم فػي ضػكء خصػائص مجتمػع 

التربػػكم لكسػػر الحػػكاجز بينػػو كبػػيف المعرفػػة عنػػد إعػػداد البػػرامج التدريبيػػة، كضػػركرة سػػعي المشػػرؼ 

 المعممات. 

 

اإلشراف التربوي ودوره في تطوير الكفايرات التدريسرية لممعممرين   بعنوان " (2018) دراسة عفاف  

ىدفت الدراسة في التعػرؼ ك  ."ببمدة سطيف–دراسة  ميدانية ببعض المدراس اإلبتدائية –بالمدرسة 

  دراسػػػػة ميدانيػػػػة، التدريسػػػػية لممعممػػػػيف بالمدرسػػػػةكفايػػػػات ر الاإلشػػػػراؼ التربػػػػكم كدكره فػػػػي تطػػػػكيإلػػػػى 

ىػػدفت الدراسػػة لمكقػػكؼ عمػػى الػػدكر الػػذم يمعبػػو اإلشػػراؼ  ."ببمػػدة سػػطيؼ بػػبعض المػػدراس اإلبتدائيػػة

التربػػػكم فػػػي تطػػػكير الكفايػػػات التدريسػػػية لػػػدل معممػػػي المرحمػػػة اإلبتدائيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف 
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ة المػنيج الكصػفي التحميمػي كالطريقػة الكميػة، كاعتمػدت الدراسػة كنيجت الدراسكالمشرفيف التربكييف. 

 لمكفايػػػػات مجػػػػاالت أربعػػػػة تضػػػػمف ،العينتػػػػيف لكػػػػال كػػػػأداة أساسػػػػية تػػػػـ تطبيقيػػػػا مكحػػػػد اسػػػػتبيافعمػػػػى

( مشػػػرفيف 09كمعممػػػة ك) ان ( معممػػػ117)قكاميػػػا  عشػػػكائية بسػػػيطة تػػػـ اإلعتمػػػاد عمػػػى عينػػػة، التدريسػػية

( 09)معممػػػان كمعممػػػة، كأخػػػذ جميػػػع المشػػػرفيف كالبػػػالغ عػػػددىـ ( 1117)مػػػف مجتمػػػع أصػػػميو  تركبػػػكييف

فػػػػي حػػػػيف أف ، يمػػػػارس دكره حسػػػػب كجيػػػػة نظػػػػر المعممػػػػيف ،أف المشػػػػرؼ التربػػػػكمكأظيػػػػرت النتػػػػائج 

 يمارس دكره بمستكم كبير حسب كجية نظر المشرفيف أنفسيـ. ،المشرؼ التربكم

 

فين التربرررويين بأخالقيرررات الزيرررارة درجرررة الترررزام المشرررر "بعنررروان  )2018) دراسرررة اليررراجري وآخررررين

لتزاـ لتعرؼ عمى تصكرات المعمميف لمدل اىدفت الدراسة إلى ا". ك الصفية من وجية نظر المعممين

كنيجػػت  المشػػرفيف التربػػكييف بأخالقيػػات الزيػػارة الصػػفية فػػي مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ بدكلػػة الككيػػت،

عبارة كأداة  (42)ى اإلستبانة، اشتممت عمى الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاعتمدت الدراسة عم

) قبؿ الزيارة الصفية، أثناء الزيارة الصفية، كبعد الزيارة الصفية( تـ : أبعاد ةأساسية كمككنة مف ثالث

لتزاـ المشرفيف معممة، كأظيرت النتائج: أف درجة امعمماى ك  (682)تطبيقيا عمى عينة عشكائية قكاميا 

ارة الصفية تراكحت بالعالية جدان كالعالية، كأظيرت الدراسة فركؽ ذات داللػة التربكييف بأخالقيات الزي

إحصػػائية فػػي مجػػاؿ قبػػؿ الزيػػارة الصػػفية تبعػػان لمتغيػػر الجػػنس كالجنسػػية كالتخصػػص، بينمػػا لػػـ تكػػف 

ىنػػػاؾ فػػػركؽ تبعػػػان لمتغيػػػر سػػػنكات الخدمػػػة، كأكصػػػت الدراسػػػة بتغييػػػر ثقافػػػة الزيػػػارات المفاجئػػػة إلػػػى 

 ددة مسبقان.الزيارات المح
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واقرررع اإلشرررراف التربررروي ودوره فررري تطررروير الكفايرررات بعنررروان"  (2018دراسرررة دفرررع اهلل وحامرررد ) 

مررن وجيررة نظررر معممرري  دراسررة ميدانيررة :غررة االنجميزيررة بالمرحمررة الثانويررةالتدريسررية لمعممرري الم

إلػى كاقػع  عػرؼتدفت الدراسػة فػي الىػك  . محميرة القرشري-ومعممات المغرة اإلنجميزيرة بواليرة الجزيررة

اإلشػػراؼ التربػػكم، كدكره فػػي تطػػكير الكفايػػات التدريسػػية لمعممػػي المغػػة اإلنجميزيػػة بالمرحمػػة الثانكيػػة 

متمثمػػػة فػػػي الكفايػػػات التػػػي تتعمػػػؽ بالػػػدكر المنػػػكط بالمشػػػرؼ التربػػػكم مػػػف خػػػالؿ زيارتػػػو لمعمػػػـ المغػػػة 

اد كتخطػػػيط الػػػدرس، االنجميزيػػػة داخػػػؿ الصػػػؼ الدراسػػػي ككػػػذلؾ فػػػي مجػػػاؿ الكفايػػػات الخاصػػػة بإعػػػد

 ،المينيػػػةك كرعايػػة الطػػالب كمسػػاعدة المعمػػـ فػػي مجػػاؿ تنميػػة العالقػػات اإلنسػػانية  ،كطػػرؽ التػػدريس

كنيجػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كاعتمػػػدت عمػػػى كأسػػػاليب التقػػػكيـ.  ،كالمػػػنيج الدراسػػػي

( مػف 56.6معممػة  بنسػبة )( معممان ك 30) استبانة كأداة أساسية تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية قكاميا

( مػػف معممػػي كمعممػػات المغػػة اإلنجميزيػػة بمحميػػة القرشػػي كاليػػة الجزيػػرة، 53مجتمػػع الدراسػػة أصػػميو )

مىرضػػيىان عنػػو، فيمػػا اإلشػػراؼ التربػػكم مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي المغػػة االنجميزيػػة  كأظيػػرت النتػػائج: أف

كتكجػػد  فػػإف اإلشػراؼ ضػعيؼ جػدان.يتعمػؽ بزيػارة الصػؼ الدراسػي، أمػػا فيمػا يخػتص ببقيػة المجػاالت 

فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي أربعػػػة محػػػاكر لصػػػالح الػػػذككر كأخػػػرل فػػػي أربعػػػة محػػػاكر لصػػػالح 

اإلناث. كليس ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصػائية تعػزل لمتغيػر المؤىػؿ العممػي أك المؤىػؿ المينػي أك 

  التدريب أك سنيف الخبرة.

 

ة الكفايات اإلشررافية لردى المشررفين التربرويين فري المرواد درجبعنوان "   (2017دراسة الطراونة ) 

القتيرا برالروح المعنويرة لممعممرين مرن وجيرة عالعممية في المدارس الخاصة في محافظة عمران و 

درجة تكافر الكفايات اإلشرافية لدل المشرفيف التربكييف في  في التعرؼ إلىىدفت الدراسة " ونظرىم.

لخاصػػة فػػػي محافظػػة عمػػػاف كعالقتيػػا بػػػالركح المعنكيػػة لممعممػػػيف مػػػف المػػكاد العمميػػػة فػػي المػػػدارس ا
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ف كػأداة اساسػية تػـ في التحميمػي كاعتمػدت عمػى اسػتبانتيكنيجت الدراسة المنيج الكص كجية نظرىـ.

( مف مجتمع %30) كمعممة بنسبة معممان  (376) تطبيقيا عمى عينة عنقكدية عشكائية نسبية،  قكاميا

معممػػػان كمعممػػػة. كأظيػػػرت النتػػػائج أف درجػػػة تػػػكافر الكفايػػػات اإلشػػػرافية لػػػدل ( 3448و )أصػػػمي ك الدراسػػػة 

المشرفيف التربكييف في المكاد العممية في المدارس الخاصػة فػي محافظػة العاصػمة عمػاف مػف كجيػة 

 . نظر المعمميف كانت متكسطة

 

تربرويين فري كفايات اإلشراف التربوي المعاصرر لردى المشررفين ال بعنوان" (2016دراسة الطعجان )

 ، أىػػػـ الكفايػػػات المعاصػػػرة لإلشػػػراؼ التربػػػكم إلػػػى التعػػػرؼ فػػػي ىػػػدفت الدراسػػػةك  ."محافظرررة المفررررق

ذا مػا كػاف ىنػاؾ فػركؽ فػي  ؛كالكشؼ عف درجة تكفر ىذه الكفايات لدل المشرؼ التربػكم األردنػي كا 

طريقة الكمية. كنيجت الدراسة المنيج الكصفي كالدرجة تكفر ىذه الكفايات تعزل لبعض المتغيرات. 

 ) عشػػكائية بسػػيطة، قكاميػػاعينػػة تػػـ تطبيقيػػا عمػػى  أساسػػية، داةأكػػ ةالسػػتبانكاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى ا

مشػرؼ  (88)أصػميو مجتمػع مػف  (إنػاث 9 ذكػكر، 23كمشػرفة مػف مختمػؼ التخصصػات ) مشرفان  (32

 .االخيرةبة في المرتجاء  النمك الميني فيكقد أظيرت نتائج البحث أف مجاؿ الكفايات  كمشرفة،

 

بعنوان"درجة ممارسرة الكفايرات اإلشررافية لممشررفين التربرويين مرن وجيرة  (2015دراسة العجمي )

"درجػػػة ممارسػػػة الكفايػػػات اإلشػػػرافية لممشػػػرفيف  فػػػي التعػػػرؼ إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة  نظرررر المعممرررين."

سػػػة عمػػػى المسػػػحي، كاعتمػػػدت الدرا المػػػنيجالتربػػػكييف مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف." كنيجػػػت الدراسػػػة 

 عينػة( فقػرة، كتكزعػت عمػى أربػع مجػاالت، تػـ تطبيقيػا عمػى 40أساسية تككنت مف )كأداة  ةستباناإل

مػػػػف مػػػػدارس منطقػػػػة الفركانيػػػػة  مػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػػة نفسػػػػو، كمعممػػػػة معممػػػػان ( 220) قكاميػػػػا عشػػػػكائية

ت عالية، كما أف درجة ممارسة المشرفيف التربكييف كان  أظيرت النتائجك التعميمية، بمنطقة الككيت، 
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أشارت إلى كجكد عالقة إرتباطية ايجابية بيف الكفايات اإلشػرافية التػي يمارسػيا المشػرفكف التربكيػكف 

 كدرجة تطكير الميارات األدائية لممعمميف.

 

"درجررة امررتالك وممارسررة كفايررات اإلشررراف المعاصررر فرري ضرروء بعنرروان   (2015)دراسررة شرراىين 

ىػدفت الدراسػة فػي التعػرؼ إلػى درجػة امػتالؾ . ك ينة المنورة"خصائص مجتمع المعرفة بمنطقة المد

كممارسػػػة المشػػػرفيف التربػػػكييف لكفايػػػات اإلشػػػراؼ التربػػػكم المعاصػػػر فػػػي ضػػػكء خصػػػائص مجتمػػػع 

المعرفػػػة، كالعالقػػػة بػػػيف درجػػػة اإلمػػػتالؾ كالممارسػػػة لمكفايػػػات مػػػف كجيػػػة نظػػػر المشػػػرفيف التربػػػكييف 

)المؤىػػؿ العممػػي، التخصػػص اإلشػػرافي، الخبػػرة  :دراسػػةكالكشػػؼ عػػف الفػػركؽ اإلحصػػائية لمتغيػػرات ال

فػػػػي اإلشػػػػراؼ التربػػػػكم، مكتػػػػب التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ بمنطقػػػػة المدينػػػػة المنػػػػكرة( كنيجػػػػت الدراسػػػػة المػػػػنيج 

( مشػرفان مػف مجتمػع أصػميو 75الكصفي، كاعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة أساسية تككنت مػف )

تب التربية كالتعميـ بمنطقة المدينة المنكرة، كأظيرت النتائج أف ( مشرفان تربكيان، مكزعيف في مكا125)

درجػػة امػػتالؾ كممارسػػة الكفايػػات اإلشػػراؼ التربػػكم المعاصػػر فػػي ضػػكء خصػػائص مجتمػػع المعرفػػة 

جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة، ككجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة مرتفعػػة كمكجبػػة بػػيف درجتػػي اإلمػػتالؾ كالممارسػػة، 

ؤىؿ العممي، التخصص اإلشػرافي، الخبػرة فػي اإلشػراؼ التربػكم، عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير) الم

مكتػػب التربيػػة كالتعمػػيـ بمنطقػػة المدينػػة المنػػكرة( كفػػي ضػػكء النتػػائج أكصػػى الباحػػث باإلسػػتفادة مػػف 

كفايات اإلشراؼ المعاصر في ضكء خصائص مجتمػع المعرفػة عنػد إعػداد البػرامج التدريبيػة إلعػداد 

 كتأىيؿ المشرفيف التربكييف.
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دور المشرررفين التربررويين فرري تطرروير األداء المينرري لمعممرري بعٌةةواى "  (2014دراسررة الشررديفات )

الدراسررات اإلجتماعيررة فرري مديريررة التربيررة والتعمرريم لمررواء الباديررة الشررمالية الغربيررة فرري محافظررة 

ء عػػػف دكر المشػػػرفيف التربػػػكييف فػػػي تطػػػكير األدا لتعػػػرؼ إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة اك  ."المفررررق، األردن

المينػػي لمعممػػي الدراسػػات اإلجتماعيػػة فػػي مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ لمػػكاء الباديػػة الشػػمالية الغربيػػة فػػي 

كاعتمػدت الدراسػة عمػى  كنيجت الدراسة المنيج الكصفي كالطريقػة الكمػي،محافظة المفرؽ، األردف. 

معممػان  (122)أصػميو  ، مػف مجتمػعكمعممػة معممػان ( 99) قكاميػا عينػة تطبيقيػاعمى تـاإلستبيانة، كأداة 

النتػائج أف دكر المشػرفيف التربػكييف فػي تطػكير األداء المينػي لمعممػي الدراسػات  ك معممػة، كأظيػرت

بدرجػة  جػاءاإلجتماعية في مديرية التربية كالتعميـ لمكاء البادية الشمالية الغربيػة فػي محافظػة المفػرؽ 

شػرفيف التربػكييف كعقػد دكرات تدريبيػة كيكصي الباحػث بضػركرة العمػؿ عمػى تفعيػؿ أداء الم متكسطة

 ليـ.

 

 الدراسات األجنبية  3.1.2.2

مػدل فيػـ المعممػيف لمعالقػة بػيف  بعنروان" (Thomas Francis , 2013دراسرة تومراس فرانسريس ) 

الػػػػنمط اإلشػػػػرافي غيػػػػر  كىػػػػدفت لمعرفػػػػة ": دراسػػػػة حالػػػػة .الزيػػػػارات اإلشػػػػرافية المصػػػػغرة كأداء المعمػػػػـ

المػنيج النػكعي عػف  نيجت الدراسػة ، سات التربكية في تطكير العممية التعميميةالتقميدم عمى الممار 

معمـ كمعممػة كلقػاءات فرديػة لثالثػة معممػيف كثالثػة  (47)طريؽ استطالع لمرأم عمى االنترنت شمؿ 

عالقػػػة أقػػػكل بػػػيف المشػػػرؼ  ببنػػػاء تقػػػكـالزيػػػارات اإلشػػػرافية المتكاصػػػمة  النتػػػائج أفكأظيػػػرت  إداريػػػيف،

فػػػي تطػػػكير أداء المعمػػػـ كاكتسػػػاب ميػػػارات جديػػػدة تسػػػاىـ فػػػي  ، كمػػػا أظيػػػرت الدراسػػػة نجاحػػػان كالمعمػػػـ

 تحسيف العمؿ التربكم. 
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تصورات المعممين نحرو اإلشرراف التربروي الصرفي: "بعنوان  ( Tshabalala,2013دراسة تشابالال )

المعممػيف نحػك  ىدفت الدراسة لمتعػرؼ عمػى تصػكراتك  .دراسة حالة من منطقة نكاي في زيمبابوي"

اإلشػػػراؼ التربػػػػكم الصػػػػفي: دراسػػػة حالػػػػة مػػػػف منطقػػػة نكػػػػام فػػػػي زيمبػػػابكم، كمعرفػػػػة كجيػػػػات نظػػػػر 

المعممػػػيف كآرائيػػػـ حػػػكؿ اإلشػػػراؼ التربػػػكم، كالكشػػػؼ عػػػف مشػػػاعرىـ نحػػػك الممارسػػػات اإلشػػػرافية فػػػي 

التػػي بالت شػػبو المنظمػػة، ك مدارسػػيـ، نيجػػت الدراسػػة المػػنيج النػػكعي، كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المقػػا

سػػػػتخداميا كمصػػػػدر أساسػػػػي فػػػػي تحميػػػػؿ لكػػػػؿ مقابمػػػػة كتػػػػـ تسػػػػجيميا إلعػػػػادة ا ( دقيقػػػػة45)اسػػػػتغرقت 

البيانػػات، كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة بػػأف المعممػػيف يفضػػمكف أف تكػػكف الزيػػارة الصػػفية مػػرة كاحػػدة عمػػى 

يػػارة ف يفضػػمكف إعالميػػـ مسػػبقان عػػف الز صػػؿ الدراسػػي الكاحػػد كمػػا أف المعممػػياألقػػؿ أك مػػرتيف فػػي الف

الصػػػفية، بحيػػػث يكػػػكف المعمػػػـ عمػػػى عمػػػـ بػػػأف المشػػػرؼ سػػػيأتي فػػػي حصػػػة معينػػػة لمشػػػاىدة الػػػدرس، 

يظيػػر عمػػييـ الخػػكؼ  كينظػػركف لممشػػرفيف التربػػكيييف بػػأنيـ زمػػالء ليػػـ كيريػػدكف مسػػاعدتيـ ممػػا ال

 كاإلرتباؾ كيحصمكف عمى تقديرات عالية في حاؿ كاف اإلشراؼ التربكم بغرض التقييـ.

 

مرى كفراءة المعمرم الكشف عن تأثيرات المصادر والتسييالت ع (Giannola ,2005نوال )دراسة غيا 

الكشػؼ عػف الدراسػة فػي التعػرؼ إلػى ىػدفت  ، وأيضا تأثير ذلك عمى أداء الطمبةوالمشرف التربوي

تػأثيرات المصػادر كالتسػييالت عمػى كفػاءة المعمػػـ كالمشػرؼ التربػكم، كتػأثير ذلػؾ عمػى أداء الطمبػػة، 

تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف المعممػػيف كالمشػػرفيف دراسػػة المػػنيج الكصػػفي كالطريقػػة الكيفيػػة، ك نيجػػت ال

 فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، التربػكييف فػػي المػػدارس الحككميػػة كالمػػدارس الخاصػػة فػػي نيكجرسػػي

كاسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب المقابمػػة لمحصػػكؿ عمػػى  كمعممػػة، معممػػان  (37)كتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف 

أف المصػػػػػادر المدمجػػػػػة كاألدكات ذات فائػػػػػدة كبيػػػػػرة عمػػػػػى أداء الطمبػػػػػة  ئجنتػػػػػاالانػػػػػات، كأظيػػػػػرت البي
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كالمعممػػيف المتعػػاكنيف كالمشػػرفيف، كأف عقػػد الػػدكرات ليػػا تػػأثيرات إيجابيػػة عمػػى أداء المعمػػـ كالمشػػرؼ 

 عمى أداء الطمبة . التربكم، مما ينعكس ذلؾ ايجابان 

 

ة المشرفين التربويين االجتماعية بعنوان "كفاي ( White & Queener,2003دراسة وايت وكوينر )

 ."الواليرات المتحردة األمريكيرة فريوالشخصية ومدى مقدرتيم عمى التفاعل مرع الطمبرة والمعممرين 

ة المشرفيف التربكييف االجتماعية كالشخصية كمػدل كفايالعالقة بيف الدراسة في التعرؼ إلى ىدفت ك 

نيجػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كاعتمػػدت  بػػة كالمعممػػيف،مقػػدرتيـ عمػػى التفاعػػؿ مػػع الطم

يػػػة بالكاليػػػات كمشػػػرفة تربك  مشػػػرفان ( 67)تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف عمػػى االسػػػتبيانة كػػػأداة لمدراسػػػة، ك 

 أظيػرت نتػائج الدراسػة( ك Youngstownف في التعميـ في منطقة ينغستكف )يعممك  المتحدة األمريكية،

إذ أثبتػػكا أنيػػـ عمػػى مقػػدرة ككفايػػة  لصػػالح المشػػرفيف الػػذككر، لػػة إحصػػائيةلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات دالإ

 عمى التفاعؿ مع الطمبة كالمعمميف بصكرة جيدة أكثر مف المشرفات اإلناث.

 

بيان تصورات مشررفي  "بعنكاف  ( Ovando &Huckestein , 2003ىوكستين )و أوفاندو،   دراسة 

ية المحمية داخل البيئة الالمركزية،  وأدائيم لدورىم المكتب المركزي بخصوص الممارسات اإلشراف

بيػاف تصػكرات  فػي التعػرؼ إلػى الدراسػة  ىػدفتك  تكسراس". مقاطعرات في المدارس النموذجية في 

كأدائيػػـ  الالمركزيػػة، مشػػرفي المكتػػب المركػػزم بخصػػكص الممارسػػات اإلشػػرافية المحميػػة داخػػؿ البيئػػة

لػى المسػاىمات التػي يقػدمكنيا لتحسػػيف إطعػػات،  باإلضػافة لػدكرىـ فػي المػدارس النمكذجيػة فػي المقا

 طريقػػة تحميػػؿ المضػػمكفت كمػػا اسػػتخدم ،المػػنيج الكصػػفيلدراسػػة اان، كنيجػػت تقػػدـ الطالػػب أكاديميػػ

كمشػػرفة فػػي  ان ( مشػػرف59مػػف ) كػػأداة تػػـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة قكاميػػا سػػتبانةكاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى اإل
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أظيػػػػرت النتػػػػائج أف أقػػػػؿ ( أنثػػػػى، ك 23)ك ان ذكػػػػر  (36مػػػػنيـ ) المػػػػدارس النمكذجيػػػػة لمقاطعػػػػات تكسػػػػاس

 الممارسات تنمية العامميف، المناىج، المالحظات كاإلجتماعات.

 

 الدراسات المشتركة،  والتي ناقشت ميارات التقييم  2.2.2

 الدراسات العربية  1.2.2.2

م بجامعة جدة لمقيادة تقييم ممارسة مشرفات األقسا " إلىبعنوان (2020) دراسة عيشان والفضمي 

تقيػػػيـ ممارسػػػة مشػػػرفات األقسػػػاـ بجامعػػػة جػػػدة لمقيػػػادة  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة فػػػي التعػػػرؼ ك ". الموزعرررة

كاعتمػدت عمػػى اسػتبانة كػأداة أساسػية لجمػع البيانػات تػػـ  ،المكزعػة كنيجػت الدراسػة المػنيج الكصػفي

 نتػػائج الدراسػػة أفظيػػرت كأ (1150)و مػػف مجتمػػع أصػػمي  (118)تطبيقيػػا عمػػى عينػػة عشػػكائية  قكاميػػا 

 .الييئة التعميمية بجامعػة جػدة مكافقػات عمػى ممارسػة مشػرفات األقسػاـ بجامعػة جػدة لمقيػادة المكزعػة

كأكصت الدراسة بمنح الصالحيات الالزمة ألعضػاء الييئػة التعميميػة لممارسػة األدكار القياديػة كمػنح 

  يادية.الحكافز المادية كالمعنكية الدافعة لممارسة األدكار الق


( بعنررروان "دور اإلشرررراف فررري التنميرررة المينيرررة لمعممررري المرحمرررة الثانويرررة 2017دراسرررة عطيرررر)

." كىػػدفت الدراسػػة فػػي التعػػرؼ إلػػى دكر دراسررة ميدانيررة بمحافظررة طررولكرم -بالمرردارس الحكوميررة

ة التربيػة اإلشراؼ في التنمية المينية لمعممي المرحمػة الثانكيػة فػي المػدارس الحككميػة التابعػة لمديريػ

لػػى أثػػر المتغيػػرات الجػػنس، 2014/2015كالتعمػػيـ /طػػكلكـر لمفصػػؿ األكؿ مػػف العػػاـ الدراسػػي ) (. كا 

كمكاف السكف، كالتخصص، كالمؤىػؿ العممػي، كسػنكات الخدمػة فػي تقيػيـ دكر اإلشػراؼ التربػكم فػي 

 التنمية
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 ممػػان كمعممػػة مػػػف( مع170كتككنػػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ،الكصػػفي المػػنيج الدراسػػة كنيجػػتالمينيػػة. 

 ،فػي جمػػع المعمكمػػات كػػأداة أساسػػية الباحػػث اإلسػتبانة اعتمػػدك ( معممػػان كمعممػة، 342مجتمػع أصػػمو )

حصػػػكؿ مجػػػاؿ كفايػػػة مينػػػة التػػػدريس كمجػػػاؿ التعمػػػيـ كالػػػتعمـ عمػػػى مسػػػتكل  كأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة

فػػركؽ دالػػة مرتفػػع، أمػػا مجػػاؿ التقػػكيـ حصػػؿ عمػػى مسػػتكل متكسػػط، كمػػا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد 

إحصػػػائيان عمػػػى جميػػػع متغيػػػرات الدراسػػػة، كعػػػدـ كجػػػكد نظػػػاـ تقييمػػػي شػػػامؿ لممعممػػػيف كفػػػؽ معػػػايير 

 كاضحة كقمة إىتماـ بالبحث العممي.




تقرويم أداء المشررفين التربرويين فري األردن فري ضروء ميراميم بعىىان"  (2002) دراسة الخصراونة

إلػى تقػكيـ أداء المشػرفيف التربػكييف فػي األردف فػي الدراسػة ىػدفت ك  واإلتجاىات اإلشررافية الحديثرة".

مػػف  (410ك) مػػديران  (35كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ـ اإلشػػرافية كاإلتجاىػػات الحديثػػة،ضػػكء ميمػػاتي

أف ، بػفػي جمػع المعمكمػات كأظيػرت نتػائج الدراسػة كأداة أساسية الباحث اإلستبانة اعتمدك  المعمميف.

لػػى حػػد إلتقػػديرات مػػديرم المػػدارس كالمعممػػيف  كفقػػان  ،ت متكسػػطةدرجػػة أداء المشػػرفيف التربػػكييف كانػػ

 ،بكصفيـ قادة الميداف ،رتقاء أداء المشرفيف إلى مستكل الطمكح المعيكدإمما يشير إلى عدـ ، كبير

كالمؤىػؿ  ،كاتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات دالة إحصائية لمتغيرات الجنس ؛كمكجيي العممية التربكية

 تجاىاتيـ.ا  ك  ،تقكيـ ميمات المشرفيف التربكييففي  ،كالخبرة ،العممي

 

لػى تقيػيـ األداء إىػدفت ك  ."تقييم األداء الوظيفي لممشررفة التربويرة بعنوان ".(2002) دراسة الزايدي

كتكػػكف مجتمػػع  التحميمػػي الكصػػفي المػػنيج الدراسػػة كنيجػػت،الػػكظيفي لممشػػرفة التربكيػػة فػػي السػػعكدية

الدراسػة إلػى أف نمػكذج تقيػيـ  أظيػرت نتػائجي مدينػة الريػاض،  ك ( مشػرفة تربكيػة فػ500الدراسة مف )

كال  ،كال يمػنح المعممػات فرصػة فػي تقييػيـ مشػرفاتيـ :ال يتيح لممشػرفة الفرصػة لمتقيػيـ الػذاتي :األداء
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كال  ،ىتمػاـ اإلدارة التعميميػة بميػاـ المشػرؼ التربػكمإكال تبػرز  ،يساعد المشرفة التربكية فيػـ كظيفتيػا

 .ختيار المشرفة التربكيةإتحديد معايير يساىـ في 

 

تقييم أساليب اإلشراف التربوي المستخدمة مرن وجيرة نظرر معممري بعنوان"  (2000دراسة الرشيد )

راؼ التعػرؼ إلػى تقيػيـ أسػاليب اإلشػ الدراسػة فػي ىػدفت ومعممات مدارس لواء البادية الشمالية". و

كنيجػت الدراسػة المػنيج  ية الشمالية كمعمماتيا. مدارس لكاء الباد المستخدمة مف كجية نظر معممي

، كػأداة أساسػية طبقيػا عمػى عينػة عشػكائية طبقيػة  ستبانة لجمع البيانػاتإلالباحث ا عتمدكاالكصفي، 

كأظيرت النتائج أف األساليب معممان كمعممة، ( 1080)مف مجتمع أصميو  معممان كمعممة (216) قكاميا

الحسػػػابية كىػػػي الزيػػػارة  حسػػػب المتكسػػػطات التربػػػكم مرتبػػػة تنازليػػػان اإلشػػػرافية التػػػي يمارسػػػيا المشػػػرؼ 

الصػػػػفية، كتبػػػػادؿ الزيػػػػارات كالمشػػػػاغؿ التدريبيػػػػة كالبحػػػػكث اإلجرائيػػػػة كالػػػػدركس التطبيقيػػػػة كالنشػػػػرات 

 التربكية.

 

 الدراسات االجنبية  2.2.2.2

 Houqe,Kenayathulla,Subramanium,2020)  )    ىوك وآخرون دراسة

ىػػدفت فػػي . "القررة بررين اإلشررراف وأداء المعممررين فرري المرردارس الثانويررة فرري ماليزيرراالعبعنرروان " 

التعػػرؼ إلػػى العالقػػة بػػيف اإلشػػراؼ كأداء المعممػػيف فػػي المػػدارس الثانكيػػة فػػي ماليزيػػا، حيػػث أجريػػت 

 ماليزيػا،-كأداء المعممػيف كمػكقفيـ فػي المػدارس الثانكيػة فػي ككاالمبػكر، لتحديد العالقة بيف اإلشػراؼ

كػأداة أساسػية تػـ تطبيقيػا عمػى  ةاالسػتبانعمػى كاعتمػدت  ،يجت الدراسة المنيج الكصفي التحميميكن

، كاسػتخدمت الدراسػة اإلحصػائيات الكصػػفية ( مشػرفان 50( معمػـ ك)200عينػة عشػكائية بسػيطة تضػـ )

لكصػػػػؼ حالػػػػة ممارسػػػػات اإلشػػػػراؼ، كمسػػػػتكل أداء المعممػػػػيف بعػػػػد اإلشػػػػراؼ فػػػػي المجػػػػاالت التاليػػػػة 
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رسػػػات اإلشػػػرافية، كالتكجيػػػو، كالػػػنيج التعاكنيػػػة كغيػػػر التػػػكجييي(، كأداء المعممػػػيف كسػػػمككياتيـ )المما

كأظيرت نتائج الكضع الحالي لمممارسات اإلشرافية كمكقػؼ المعممػيف تجػاه اإلشػراؼ كأداء المعممػيف 

اء بعػػػد اإلشػػػراؼ عمػػػى مسػػػتكل متكسػػػط فػػػي المػػػدارس الثانكيػػػة، كال تػػػرتبط الممارسػػػات اإلشػػػرافية بػػػأد

المعممػيف كسػمككياتيـ، فػػي حػيف جػػاءت نتػائج اإلشػػراؼ التػكجييي يػػرتبط بشػكؿ إيجػػابي ككبيػر بػػأداء 

المعممػػػيف كسػػػمككياتيـ، كأكصػػػت الدراسػػػة صػػػانعي السياسػػػات كالمشػػػرفيف كمػػػديرم المػػػدارس الختيػػػار 

 النكع الصحيح مف الممارسات التي يمكف أف تسيـ في تحسيف التدريس.

 

دور المشرررف التربرروي فرري تحسررين "بعنرروان  (Kotride &Yunos,2014) ويررونس در تيدراسررة كررو  

ىػدفت الدراسػة فػي ". ك نوعية التعمم، والتعميم في النظام التعميمي في المدارس الثانوية في نيجيريرا

التعرؼ إلى معرفة دكر المشرؼ التربكم في تحسيف نكعيػة الػتعمـ، كالتعمػيـ فػي النظػاـ التعميمػي فػي 

فػػػي نيجيريػػػا، كتقيػػػيـ األدكار العػػػاـ لمشػػػرفي المػػػدارس فػػػي تحسػػػيف جػػػكدة التعمػػػيـ، المػػػدارس الثانكيػػػة 

كفعاليػػػة اإلشػػػراؼ عمػػػى المػػػدارس كتسػػػميط الضػػػكء عمػػػى مفػػػاىيـ اإلشػػػراؼ، كالفػػػركؽ بػػػيف التفتػػػيش، 

نيجػػت الدراسػػة المػػنيج الكثػػائقي، القػػائـ عمػػى مراجعػػة األدبيػػات فػػي نطػػاؽ اإلشػػراؼ فػػي  .كاإلشػػراؼ

كأظيرت النتائج، عدـ رضػا المعممػيف عػف تػأثير اإلشػراؼ عمػى الفصػكؿ الدراسػية، النظاـ التعميمي، 

كأف عمى المشرؼ التربكم البحث في التعاكف الحقيقي الميػـ، كاإليجػابي، كدعػـ المعممػيف، كالسػماح 

 بتبادؿ الزيارات، كتنظيميا بيف المدارس؛ مف أجؿ تحسيف جكدة كنكعية اإلشراؼ.

 

الزيرارات اإلشررافية المصرغرة وأداء "بعنروان  (Thomas Francis , 2013دراسة تومراس فرانسريس )

مدل فيـ المعمميف لمعالقة بػيف الزيػارات اإلشػرافية المصػغرة كأداء  إلىالتعرؼ  ىدفت فيو ". المعمم

المعمػػـ، كأثػػر الػػنمط اإلشػػرافي غيػػر التقميػػدم عمػػى الممارسػػات التربكيػػة فػػي تطػػكير العمميػػة التعميميػػة 
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نترنػت الدراسػة المػنيج النػكعي عػف طريػؽ اسػتطالع لمػرأم عمػى اإلنيجػت  ،الدراسػة داؼكلتحقيؽ أى

تػـ  ،كلقاءات فردية لثالثة معمميف كثالثة إدارييف، كأظيرت نتائج الدراسػة ،كمعممة ان ( معمم47) شمؿ

 بنػػاء عالقػػة أقػػكل بػػيف المشػػرؼ كالمعمػػـ نتيجػػة الزيػػارات اإلشػػرافية المتكاصػػمة، كمػػا أظيػػرت الدراسػػة

 كأكصػػتفػي تطػكير أداء المعمػـ كاكتسػػاب ميػارات جديػدة تسػاىـ فػػي تحسػيف العمػؿ التربػكم.  نجاحػان 

الدراسػػة بعػػدد مػػف التكصػػيات منيػػا: تطػػكير جػػدكؿ زمنػػي كخطػػة كاضػػحة مػػف بدايػػة العػػاـ الدراسػػػي 

 لتبادؿ الزيارات اإلشرافية كتفعيؿ النمط اإلشرافي غير التقميدم في المدارس.

 

ومرديري المردارس وكبرار مسرؤولي ، تصرورات المعممرين بعنروان"( 3Wanzare,201) دراسة ونرزار 

لمرردارس التعمرريم الحكررومي فيمررا يتعمررق بميررارات المشرررفين التربررويين وصررفاتيم وكفررايتيم فرري ا

لػى تصػكرات المعممػيف، كمػديرم المػدارس ككبػار إلػى التعػرؼ إىػدفت ك  ". الثانوية العامرة فري كينيرا

ي فيمػا يتعمػؽ بميػارات المشػرفيف التربػكييف كصػفاتيـ ككفػايتيـ فػي المػدارس مسؤكلي التعمػيـ الحكػكم

 لجمػع كأداة االستبانة الدراسة كاعتمدت ،الكصفي المنيج الدراسة كنيجتالثانكية العامة في كينيا،  

مػػف كبػػار مسػػؤكلي  (21، ك)مػػديران  (56)ك  ان ( معممػػ136) قكاميػػاعينػػة كتػػـ تطبيقيػػا عمػػى  المعمكمػػات

الكفايػػػات  :كالكفايػػػات اآلتيػػػة ىػػػي ،كالصػػػفات ،لػػػى أف الميػػػاراتإالنتػػػائج  كأظيػػػرت الحكػػػكمي،التعمػػػيـ 

الرئيسة المطمكبة لدل المشرفيف التربكييف: )أ( المقدرة عمى القيػادة )ب( النزاىػة العاليػة )ج( المعرفػة 

لمػػػكاد، كأف )د( المعرفػػػة حػػػكؿ العالقػػػات العامػػػة )ىػػػػ( الميػػػارات اإلشػػػرافية. )ك( الكفػػػاءة فػػػي تػػػدريس ا

 كذا خبرة في التعامؿ مع المعمميف. ،يككف مؤىالن 
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اإلشررراف التربرروي عنررد مررديري المرردارس الثانويررة " بعنرروان  (Kolawole,2009دراسررة كررالوول ) 

 كىػػدفت الدراسػػة فػػي ".والمشرررفين التربررويين فرري وزارة التربيررة والتعمرريم فرري مدينررة لرروس أنجمرروس

كم عنػػػد مػػػديرم المػػػدارس الثانكيػػة كالمشػػػرفيف التربػػػكييف فػػػي كزارة التعػػرؼ إلػػػى قكاعػػػد اإلشػػػراؼ التربػػ

 (20ك) ان ( مػدير 20ختيػار عينػة عشػكائية تككنػت مػف )إالتربية كالتعمػيـ فػي مدينػة لػكس أنجمػكس. كتػـ 

كقد تـ تصميـ استبيانتيف لجمع المعمكمات مف عينة الدراسػة. كأظيػرت نتػائج الدراسػة  ان،تربكي مشرفان 

كالمشرفيف التربػكييف فػي عمميػة اإلشػراؼ  ،ات داللة إحصائية بيف مديرم المدارسأف ىناؾ عالقة ذ

لػػػى إمكانيػػػة إكالمشػػػرفيف التربػػػكييف تنبيػػػكا  ،أف المػػػدربيف ان كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أيضػػػ ،التربػػػكم

 متالؾ كفاية العمؿ، كالمشاركة في أداء كاجباتيـ مف حيث اإلشراؼ كالتقييـ.ا  تحسيف التعميـ، ك 

 

جاىرات معممري المرحمرة اإلبتدائيرة نحرو أسراليب إت بعنػكاف " ( ,2005Florence) اسرة فمرورانسدر  

جاىات إت إلى التعرؼ في ىدفت الدراسة ."األمريكية اإلشراف التربوي المستخدمة في والية فرجينيا

ة مػف معممي المرحمة اإلبتدائية نحك أساليب اإلشراؼ التربكم المستخدمة. حيث تككف مجتمع الدراس

 اعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػىاألمريكيػػػة، ك  جميػػػع معممػػػي كمعممػػػات المرحمػػػة اإلبتدائيػػػة فػػػي كاليػػػة فرجينيػػػا

ممػػػػف يعممػػػػكف فػػػػي المػػػػدارس  ،كمعممػػػػة معممػػػػان  (299عينػػػػة ) كػػػػأداة أساسػػػػية تطبيقيػػػػا عمػػػػىسػػػػتبانة اال

ممػػيف تجاىػػات المعإأف  ،نتػػائجال كأظيػػرت ،ت معيػػـإضػػافة إلػػى إجػػراء مقػػابال، الحككميػػة فػػي الكاليػػة

كصػػت الدراسػػة مػػف أنػػو ال بػػد مػػف تكضػػيح أك  ،نحػػك أسػػاليب اإلشػػراؼ الحاليػػة كانػػت بدرجػػة متكسػػطة

ككضػػع ، سػػتخداـ األسػػاليب اإلشػػرافية الحديثػػةإمفيػػـك اإلشػػراؼ كفمسػػفتو كأىدافػػو لممعممػػيف كضػػركرة 

التقميديػة  ختيػار المشػرفيف التربػكييف كاإلبتعػاد عػف األسػاليبإمعايير تراعػي اإلتجاىػات الحديثػة عنػد 

  في اإلشراؼ التي تعتمد عمى أسمكب تصيد األخطاء.
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معممرري التربرروي فرري تحسررين أداء  دور اإلشررراف بعنرروان" ( (Ferguson,2004دراسررة فيرجسررون 

إلى بياف دكر اإلشراؼ التربػكم فػي  في التعرؼ ىدفت الدراسةو الرياضيات في المرحمة اإلبتدائية".

األساليب اإلشرافية المختارة التي يستخدميا المشرؼ مف أجؿ تحسػيف تحسيف أداء المعمميف، كأنكاع 

كنيجػػػػػت الدراسػػػػػة المػػػػػنيج  أداء المعممػػػػػيف، كمعرفػػػػػة الصػػػػػعكبات التػػػػػي تكاجػػػػػو معممػػػػػي الرياضػػػػػيات،

 (35)معمػـ،  ك( 300) قكاميػاعينة عمى  تطبيقيا تـ كأداة االستبانة عمى الدراسة كاعتمدتالكصفي،

أىػػػػػـ أف دكر اإلشػػػػػراؼ التربػػػػػكم ضػػػػػركرم لتحسػػػػػيف أداء معممػػػػػي  راسػػػػػةكأظيػػػػػرت نتػػػػػائج الد، مشػػػػػرفان 

 الرياضيات،  كأف تطبيؽ أساليب اإلشراؼ المختمفة يساعد عمى تحسيف األداء الميني لممعمميف.

 

ىدفت الدراسػة إلػى  "تقييم األداء القيادي لممسؤولين" بعنوان  Douglas), 2004دراسة دوجالس ) 

 (21)لتعمـ حيث قاـ الباحث بإجراء مسػح ميػداني عمػى عينػة منتقػاة قكاميػا تقييـ األداء القيادم في ا

قيادييف مف مديرم المنػاطؽ التعميميػة كاإلداريػيف كالمشػرفيف  (510)كالية أمريكية كتككنت العينة مف 

( مػػف القيػػادييف مكضػػع الدراسػػة لػػـ يحظػػكا بػػأم عمميػػة %18كمػػديرم المػػدارس، كأظيػػرت النتػػائج أف )

( مف أفراد العينة اعتقػدكا أف نمػط التقيػيـ غيػر كاضػح كال %82ياميـ بعمميـ الحالي كأف )تقييـ منذ ق

 ( منيـ أف التقييـ يساعدىـ عمى تحسيف أدائيـ.%47 يساعد في اإلنتاج كأقر)

 

تصرورات مشرررفي  " بعنػكاف  (Ovando &Huckestein , 2003)  ىوكسرتينو دراسرة أوفانردو،  

وأدائيرم لردورىم  المحمية داخل البيئة الالمركزيرة،رسات اإلشرافية المكتب المركزي بخصوص المما

إلػػى بيػػاف تصػػكرات مشػػرفي  الدراسػػة فػػي التعػػرؼ ىػػدفتك ."فرري المرردارس النموذجيررة فرري المقاطعررات

المكتػػب المركػػزم بخصػػكص الممارسػػات اإلشػػرافية المحميػػة داخػػؿ البيئػػة الالمركزيػػة، كأدائيػػـ لػػدكرىـ 

 لػػػى المسػػػاىمات التػػػي يقػػػدمكنيا لتحسػػػيف تقػػػدـإلمقاطعػػػات، باإلضػػػافة فػػػي المػػػدارس النمكذجيػػػة فػػػي ا
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كمػػػػا اسػػػػتخدما طريقػػػػة تحميػػػػؿ  ،الباحثػػػػاف المػػػػنيج الكصػػػػفي فػػػػي دراسػػػػتيما ، كنيػػػػجالطالػػػػب أكاديميػػػػان 

 (59) قكاميػػػاعينػػػة كػػػأداة أساسػػػية، تػػػـ تطبيقيػػػا عمػػػى  االسػػػتبانة كاعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػىالمضػػػمكف، 

 أظيػرت( أنثػى، ك 23ك) ( ذكػران 36مكذجيػة لمقاطعػات تكسػاس مػنيـ )فػي المػدارس الن ،كمشرفة ان مشرف

النيػػكض  :لييػا الباحثػاف: أىميػة قيػاـ المشػرؼ التربػكم بػأربع ميػاـ رئيسػة كىػيإالنتػائج التػي تكصػؿ 

 ميمػان  بالييئة التدريسية كتخطيط المنياج كدكره في تزكيد المصادر التعميمية المختمفة، كككنو عػامالن 

لطمبػػػة عػػػف طريػػػؽ مسػػػاعدة المدرسػػػة كمعممييػػػا. إضػػػافة لػػػذلؾ أظيػػػر المسػػػتجيبكف فػػػي تحسػػػيف أداء ا

أربعػة أدكار لممشػػرؼ كىػػي: المسػػيؿ، كمطػػكر العػػامميف كمخطػػط المػػنيج، كمػػزكد بالمصػػادر، يسػػاىـ 

مشرفك المكتب المركزم في تقدـ الطالب بالعمؿ في مدل كاسػع مػف األعمػاؿ التػي تيػدؼ لمسػاعدة 

 إدارة تنمية العامميف، كزيارة المدارس، كتخطيط األنشطة. المدارس كالمعمميف منيا:
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2.2

كمػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػات العربيػػة كاألجنبيػػة المقترحػػة كدراسػػات سػػابقة لمدراسػػة، فإنػػو 

 يمكف استخالص التعقيب عمى ىذه الدراسات كاآلتي؛ 

ات في التعرؼ إلى كفايات كميارات المشرفيف : ىدفت أغمب الدراسمن حيث األىداف 

التربكييف، كممارساتيـ اإلشرافية في تنفيذ، كتطكير العممية التربكية، كالمعمميف؛ بينما الدراسة 

الحالية فتبحث بالربط بيف متغيرم العالقة بيف الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف كمياراتيـ في 

اكلت الدراسات السابقة، الدراسات السابقة؛ إذ تن ، كىذا لـ تتطرؽ لونظر المعمميف التقييـ مف كجية

دراسة ( ك 2020( كدراسة عاشكر)2020) حسيف دراسةاإلشرافية لممشرفيف التربكييف، ك الكفايات

( 2016) الطعجاف ( كدراسة2017كدراسة الطراكنة )( 2018) كدراسة الحكيطي (2018) عفاؼ

 .(Wanzare,2013)كدراسة ، (2015) ة شاىيف، كدراس(2015)  جميدراسة العك 

(  2020) ك دراسػػػة ىػػػكؾ (2020) بركػػػات كدراسػػػة (2020) بينمػػػا ىػػػدفت دراسػػػة آؿ دغمػػػاف

( 2018كدراسػػػػة حسػػػػيف كالفرطكشػػػػي ) (2018) كدراسػػػػة اليػػػػاجرم كآخػػػػركف (2019دراسػػػػة العمػػػػرم )ك 

 دبػػػكس  كدراسػػػة (  2017)ودرا نننة عطيننن ( 2018)عفػػاؼ كدراسػػػة  ( 2018كدراسػػة كػػػريـ كعميػػكم )

 (2013أبػػػك سػػػمرة كمعمػػػر )دراسػػػة ( ك 2014(، كدراسػػػة امبػػػيض )2014الشػػػديفات ) (  كدراسػػػة2017)

كدراسػػة عطػػاهلل ( 2011( كدراسػػة معمػػر )2012) كدراسػػة أبػػك الكػػاس (Tshabalala,2013ودرا ننة )

كالممارسػات ( إلػى األدكار 2008)دراسة عالكنة، أبػك سػمرة، كعبيػد اهلل ( 2009كدراسة تيـ )( 2011)

دراسػػة الرشػػيد ( ك  Douglas ,2004دراسػػة دكجػػالس )  اإلشػػرافية لممشػػرفيف التربػػكييف، بينمػػا ىػػدفت

 .( إلى التعرؼ إلى تقييـ أساليب اإلشراؼ2000)

استعرضت الدراسات األجنبية جكانب اإلشراؼ مثػؿ أثػر اإلشػراؼ التطػكرم كمػا فػي كما ك   

 ،كالمصػػػػػػػػادر ،ألسػػػػػػػػاليبكأظيػػػػػػػػرت أف ا (Giannola,2005( كدراسػػػػػػػػة )Ferguson,2004)  دراسػػػػػػػػة 
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كعقػػد الػػدكرات لمػػا ليػػا  ،كالطمبػػة ،كالكسػػائؿ ذات تػػأثير كبيػػر عمػػى أداء الصػػمة بػػيف المشػػرؼ التربػػكم

كالمشػػػػػػػػػػػػرؼ التربػػػػػػػػػػػػكم بدرجػػػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػػػرة. كمػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػارت دراسػػػػػػػػػػػػة  ،أداء المعمػػػػػػػػػػػػـ أىميػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى

Ovando&Huckestein,2003)ودرا نننة  (2009) ( كدراسػػػة الحمػػػك(Tshabalala,2013) بيػػػاف  إلػػػى

 ى المعمميف في ممارسػات التعمػيـ،كالتأثير عم أدكار كممارسات المشرؼ التربكم، كالنيكض بالييئة،

كمػػػػا أظيػػػػرت أدكار المشػػػػرؼ التربػػػػكم كمسػػػػيؿ،  ، كتزكيػػػػده بالمصػػػػادر المختمفػػػػة ،كتخطػػػيط المنيػػػػاج

 كمطكر لمعامميف.  ،كمساعد، كمخطط لممنياج

عينػػات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػات السػػابقة مػػف حيػػث الفئػػة المسػػتيدفة : تنكعػػت المررن حيررث العينررة 

العينػات العشػكائية الطبقيػة كالقصػدية كالمسػحية كلػـ تتنػاكؿ أم مػف  تكطبيعتيا كحجميا كقػد تضػمن

 الدراسات السابقة نكع العينة التي اختيرت  لمدراسة الحالية كىي العينة العشكائية العنقكدية.

يت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيػث المقػاييس كػأدكات : تشابمن حيث األداة  

أما الدراسػة الحاليػة اعتمػدت الباحثػة عمػى اسػتبانة أسػئمة  ؛الدراسة كمعظميا اعتمدت عمى االستبانة

 مقابمة لممجمكعة البؤرية كاالستبانة.

كالمسػػحي؛  يمػػي كالنػػكعيالتحمالسػػابقة عمػػى المػػنيج الكصػػفي  اعتمػػدت الدراسػػات :مررن حيررث المررنيج

 بينما اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي اإلرتباطي كالمنيج النكعي.

: استفادت الباحثة مف الدراسات السػابقة فػي بنػاء اإلطػار النظػرم لمدراسػة الحاليػة من حيث النتائج 

لدراسػات السػابقة، مػع مػا جػاء فػي اأىػدافيا كأىميتيػا، بمػا يتناسػب  كتحديد صػياغة المشػكمة كنحديػد

كقػد تبػػيف أف الكفايػػات اإلشػػرافية التػػي تخػػتص بالمشػػرؼ التربػػكم كالتػػي يمتمكيػػا المشػػرفيف التربػػكيييف 

فػػي ممارسػػة أداءات  اإلشػػراؼ التربػػكم كتقيػػيـ العمميػػة التربكيػػة بمػػا فييػػا المعممػػيف كتمبيػػة حاجػػاتيـ 

الحاليػػة كجػػكد عالقػػة طرديػػة ايجابيػػة  ككفايػػاتيـ التدريسػػية كتطػػكيرىـ مينيػػان، كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة

( Wanzare,2013) دراسػة بينمػا أظيػرت نتػائج لمستكل امتالؾ الكفايػات اإلشػرافية كميػارات التقيػيـ؛
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(، بػػأف White & Queener,2003( كدراسػػة )Thomas,2013( كدراسػػة )Kalawole,2009كدراسػػة )

بػة لممشػرؼ التربػكم مػف جيػة كمػف جيػة الكفايات كالميػارات التػي يمتمكيػا المشػرؼ التربػكم كالمطمك 

أخرل مثػؿ المقػدرة عمػى القيػادة، النزاىػة، المعرفػة كأف يكػكف المشػرؼ التربػكم مػؤىىالن، كمػا كأظيػرت 

 .  الدراسات العالقة بيف كافة المشرفيف التربكييف كمقدرتيـ عمى التفاعؿ مع المعمميف كالطمبة

كتميػػزت الدراسػػة الحاليػػة فػػي أنيػػا تناكلػػت الكفايػػات اإلشػػرافية لممشػػرفيف التربػػكييف كعالقتيػػا 

بميارات التقييـ مف كجية نظر المعمميف في المدارس الحككمية في المحافظات الشمالية. كعمى حد 

ؿ فيما إذا لمتكص مسبقان. كركزت الدراسة  الحالية في متغيراتيا تجرل دراسة مشابيةعمـ الباحثة؛ لـ 

كػػاف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف الكفايػػات اإلشػػرافية كميػػارات التقيػػيـ بيػػدؼ إثػػراء المكتبػػات العربيػػة، كتطػػكير 

منظكمة اإلشراؼ التربكم مما يػنعكس باإليجػاب عمػى تحسػيف كتطػكير المػدارس، كاإلرتقػاء بيػا إلػى 

 مستقبؿ أفضؿ.

 

 أوجو اإلستفادة من الدراسات السابقة: 4.2.2.2

 باحثة مف الدراسات السابقة في عدة أمكر مف أىميا :استفادت ال 

بناء اإلطار النظرم لمدراسة الحالية كتحديد صياغة المشكمة كأىدافيا، كأىميتيا بما يتناسب مع  -1

 التطكر في الدراسات الالحقة.

 تدعيـ اإلطار النظرم حكؿ الكفايات اإلشرافية كميارات التقييـ. -2

 ة الدراسة.اختيار منيج كبناء أدا -3

 التعرؼ إلى نكع المعالجات اإلحصائية كمناسبتيا لمدراسة. -4

اإلستفادة مف دراسة أسمكب استنتاج كتفسير النتائج، كرصػد مػدل اإلخػتالؼ بػيف نتػائج الدراسػة  -5

 الحالية، كالدراسات السابقة.
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التكصػػػػػيات  اسػػػػػتفادت الباحثػػػػػة فػػػػػي الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة مػػػػػف نتػػػػػائج الدراسػػػػػات السػػػػػابقة فػػػػػي تقػػػػػديـ -6

 كالمقترحات.

تتصػػؿ  كمػػف ىنػػا تػػرل الباحثػػة أف الدراسػػات التػػي ليػػا عالقػػة بمكضػػكع الدراسػػة الحاليػػة، ال

بمكضػػػكعيا إتصػػػاالن مباشػػػران، ممػػػا دفعيػػػا إلػػػى ضػػػركرة إجػػػراء الدراسػػػة الحاليػػػة، بيػػػدؼ التعػػػرؼ إلػػػى 

إذ لػػـ تجمػػػع الدراسػػػات  مسػػتكل الكفايػػػات اإلشػػرافية لممشػػػرفييف التربػػكييف كعالقتيػػػا بميػػارات التقيػػػيـ؛

السػػابقة بػػيف متغيػػرات الدراسػػة الحاليػػة مجتمعػػة، كمجيئيػػا فػػي فتػػرة شػػيدت ثػػكرة فػػي آليػػات اإلتصػػاؿ 

كالتكاصؿ، كانتشار التعميـ عف بعد، كبذلؾ سكؼ يتمتع مكضكع ىذه الدراسة بالجدة كاألصالة، ممػا 

رىػػػا عمػػػى ميػػػارات التقيػػػيـ لػػػدل يؤشػػػر إلػػػى إحتماليػػػة تنػػػكع الكفايػػػات المطمكبػػػة كاخػػػتالؼ آليػػػات تأثي

المشرفيف التربكييف، األمر الذم تسعى الدراسػة لتبيػاف جكانبػو؛ إذ أنػو لػـ يجػرم دراسػتو مػف قىبػؿ فػي 

 المجتمع الفمسطيني.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 مجتمع الدراسة وعينتيا 2. 3
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  ومتغيراتيا الدراسة تصميم 4. 3
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

يتناكؿ ىذا الفصؿ الطرؽ كاإلجراءات التي اتبعت، كالتي تضمنت تحديد منيجية الدراسة 

المتبعة، كمجتمع الدراسة كالعينة، كعرض الخطكات كاإلجراءات العممية التي اتبعت في بناء أدكات 

راسة كخصائصيا، ثـ شرح مخطط تصميـ الدراسة كمتغيراتيا، كاإلشارة إلى أنكاع االختبارات الد

 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ بيانات الدراسة. 

 

 الدراسة يةمنيج 1.3

لمحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة  ،رتباطياعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي اإل

المناىج مالئمة لطبيعة ىذه الدراسة؛ حيث أف المنيج الكصفي بمكضكع الدراسة، كذلؾ ألنو أكثر 

رتباطي ىك األمثؿ لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، ككنو المنيج الذم يقكـ بدراسة كفيـ ككصؼ اإل

ف ىذا المنيج ال يعتمد فقط عمى  الظاىرة كصفان دقيقان مف خالؿ المعمكمات كاألدبيات السابقة، كا 

بالربط كتحميؿ العالقة ما بيف متغيرات الدراسة لمكصكؿ إلى إنما يقكـ  ؛جمع المعمكمات

كما اعتمدت الدراسة عمى المنيج النكعي  .االستنتاجات المرجك الكصكؿ إلييا مف خالؿ الدراسة

الذم ييدؼ إلى التعمؽ في دراسة الظاىرة مف الناحية الكيفية، فيك يقـك عمى دراسة عدد محدكد 

 معمقة مف أجؿ اكتشاؼ األسباب الكامنة خمؼ السمكؾ أك األحداث مف األفراد باستخداـ مقابالت

 (.2012؛القكاسمة كآخركف،1992)عكدة كممكاكم،
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 مجتمع الدراسة وعينتيا 2.3

 مجتمع الدراسة: -أوالً 

معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ في تككف مجتمع الدراسة مف جميع 

كالجدكؿ  (، حسب إحصائية كزارة التربية كالتعميـ،13973لغ عددىـ )، كالباالمحافظات الشمالية

 ديريةالميكضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس، ك ( 1.3)

ديريةالمو  الجنس متغيري حسبالدراسة  مجتمعتوزع يوضح (: 1.3الجدول )

 المجموع جنوب وسط شمال ديريةالم                  

 الجنس
 5814 1256 1630 2928 ذكر

 8159 1634 2608 3917 أنثى

 13973 2890 4238 6845 المجموع              

 

 عينة الدراسة: -ثانياً 

 أما عينة الدراسة، فقد اختيرت كاآلتي:

مف معممي المدارس الحككمية ( 38)اختيرت عينة استطالعية مككنة مف : العينة االستطالعية -أكالن 

بغػػػرض التأكػػػد مػػػف صػػػالحية أدكات  ، كذلػػػؾلمحافظػػػات الشػػػماليةفػػػي مػػػديريات التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي ا

 الدراسة كاستخداميا لحساب الصدؽ كالثبات.

 الجػػنس حسػػب العنقكديػػة العشػػكائيةاختيػػرت عينػػة الدراسػػة بالطريقػػة عينػػة الدراسػػة األصػػمية :  -ثانيػػان 

مػف الكسػط، كشػماؿ  إذ اختيرت ثالثة مديريات بالقرعة كىي )نابمس مف الشماؿ، كراـ اهلل ،ديريةكالم

 Richard Geiger) جيجػر ريتشػارد  الخميػؿ مػف الجنػكب(، كقػد حػدد حجػـ العينػة بنػاءن عمػى معادلػة

equation أنػو يجػب تحديػد حجػـ العينػة مػف المجتمػع عػف طريػؽ معادلػة  (2014بشػماني )( إذ يشير

 كالتعمػػيـ التربيػة مػديريات فػي الحككميػة المػدارس معممػيمػف ( 374)إحصػائية. كقػد بمػغ حجػـ العينػة 

 :ديريةكالم الجنس حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع يكضح(2.3، كالجدكؿ )الشمالية المحافظات في
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ديرية.المو  الجنس متغيري حسبالدراسة  عينةتوزع يوضح (: 2.3الجدول )

 المجموع جنوب) شمال الخميل( وسط)رام اهلل( شمال)نابمس( ديريةالم                  

 الجنس
 156 34 44 78 ذكر

 218 44 70 104 أنثى

 374 78 114 182 المجموع              

 

  أدوات الدراسة 3.3
 )المجموعة البؤرية( ةالمقابم 1.3.3
 االستبانة  2.3.3

الكفايات مقياس  ما:ىالباحثة عمى مقياسيف لجمع البيانات، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، اعتمدت 

 ات التقييـ كما يمي: ميار  كمقياس ،اإلشرافية

 الكفايات اإلشرافية   أواًل: مقياس 

دب كبعد اطالع الباحثة عمى األمف أجؿ تحقيؽ الغاية المرجكة مف الدراسة الحالية، 

المستخدمة في بعض الدراسات منيا:   اإلشرافية الكفاياتالتربكم كالدراسات السابقة كعمى مقاييس 

  اإلشرافية الكفاياتقامت الباحثة بتطكير مقياس  (2014يض،)امب ( كدراسة2017دراسة )الطراكنو،

 بناءن عمى تمؾ الدراسات.

 الكفايات اإلشرافية   الخصائص السيكومترية لمقياس  1.3.3

 صدق المقياس  

 استخدمت الباحثة نكعاف مف الصدؽ كما يمي:

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

، الكفايات اإلشرافيةلمحكميف لمقياس لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم أك ما يعرؼ بصدؽ ا

ختصاص ممف يحممكف درجة مف ذكم الخبرة كاإلعرض المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة 

( محكميف، كما ىك مكضح في ممحؽ )ب(، كقد تشكؿ المقياس في 17الدكتكراه، كقد بمغ عددىـ )
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أدنى لقبكؿ الفقرة، كبناءن عمى  ( كحد%80تفاؽ )( فقرة، إذ اعتمد معيار اإل40صكرتو األكلية مف )

مالحظات كآراء المحكميف أجريت التعديالت المقترحة، كاستنادان إلى مالحظات المحكميف، فقد 

 (.تعدلت صياغة بعض الفقرات، كما ىك مبيف في الممحؽ )

 Construct Validity) ب( صدق البناء )
ناء، عمى عينة استطالعية لمتحقؽ مف الصدؽ لممقياس استخدمت الباحثة أيضان صدؽ الب

مف معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات ( 38مككنة مف )

 Pearson)، كمف خارج عينة الدراسة المستيدفة، كاستٌخدـ معامؿ ارتباط بيرسكف الشمالية

Correlation)  معامالت كقيـ، يوإل تنتمي الذم بالمجاؿالستخراج قيـ معامالت ارتباط الفقرات 

 الكمية الدرجة مع مجاؿ كؿ ارتباط معامالت قيـ كذلؾ ،لممقياس الكمية الدرجة مع الفقرات ارتباط

 يكضح ذلؾ:  (3.3، كالجدكؿ )لممقياس

بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم الكفايات اإلشرافية (: يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس 3.3جدول )
قرات مع الدرجة الكمية لممقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكمية معامالت ارتباط الف

 ( 38)ن= لممقياس

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

االرتباط 
مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

االرتباط 
 مع المجال

االرتباط مع 
الف الدرجة الكمية

 قرة

االرتباط 
 مع المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

 الكفايات الفنية/األدائية  الكفايات اإلدراكية/التصورية  الكفايات اإلنسانية  الكفايات الشخصية 
1 .76** .78** 11 .84** .79** 21 .90** .88** 31 .82** .83** 

2 .77** .72** 12 .82** .80** 22 .93** .92** 32 .87** .86** 

3 .89** .83** 13 .85** .81** 23 .90** .88** 33 .88** .81** 

4 .89** .83** 14 .79** .80** 24 .92** .90** 34 .91** .86** 

5 .89** .84** 15 .91** .90** 25 .88** .88** 35 .91** .90** 

6 .89** .85** 16 .89** .89** 26 .90** .90** 36 .93** .90** 

7 .87** .79** 17 .91** .89** 27 .85** .87** 37 .87** .80** 

8 .86** .79** 18 .91** .89** 28 .88** .85** 38 .91** .87** 

9 .86** .83** 19 .92** .90** 29 .94** .91** 39 .84** .83** 

10 .84** .89** 20 .82** .80** 30 .92** .89** 40 .88** .85** 

 **97. درجة كمية لمُبعد  **98. درجة كمية لمُبعد  **97.درجة كمية لمُبعد **93.درجة كمية لمُبعد 
 (p < .01 **عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *     (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً                 

-.72)بيف  ماتراكحت ( أف معامؿ ارتباط الفقرات 3.3يالحظ مف البيانات الكاردة في الجدكؿ )

أف قيمة معامؿ  ((Garcia, 2011(، ككانت ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان؛ إذ ذكر جارسيا .94

أقؿ أك يساكم  -.30( تعتبر ضعيفة، كالقيـ التي تقع ضمف المدل ).30االرتباط التي تقؿ عف )
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فقرة مف فقرات  ( تعتبر قكية، لذلؾ لـ تحذؼ أم.70( تعتبر متكسطة، كالقيمة التي تزيد عف ).70

 المقياس.

 الكفايات اإلشرافية    ثبات مقياس

كزع المقياس عمى عينة استطالعية ، كمجاالتوالكفايات اإلشرافية   مقياسلمتأكد مف ثبات 

مف معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات ( 38مككنة مف )

كبيدؼ التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس،  تيدفة،، كمف خارج عينة الدراسة المسالشمالية

عمى بيانات العينة  (Cronbach's Alpha)، فقد استخدمت معادلة كركنباخ ألفا كمجاالتو

 :يكضح ذلؾ :(4.3)كالجدكؿ  ،فقرة( 40)االستطالعية بعد قياس الصدؽ 

 طريقة كرونباخ ألفابالكفايات اإلشرافية  (: يوضح قيم معامالت ثبات مقياس 4.3جدول )
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال

 .96 10 الكفايات الشخصية  

 .96 10 الكفايات اإلنسانية  

 .97 10 الكفايات اإلدراكية/التصورية 

 .97 10 الكفايات الفنية/األدائية 

 .99 40 الدرجة الكمية

 

الكفايات مقياس لمجاالت  ألفا كركنباخ ثبات( أف قيـ معامالت 4.3يتضح مف الجدكؿ )

لمدرجة الكمية بمغ  ألفا كركنباخ (، كما يالحظ أف معامؿ ثبات.97-.96تراكحت ما بيف )اإلشرافية 

 .كتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽ عمى العينة األصمية(. كتعد ىذه القيـ مرتفعة، .99)

 

 ميارات التقييم ثانيًا: مقياس

كبعد اطالع الباحثة عمى األدب لدراسة الحالية، مف أجؿ تحقيؽ الغاية المرجكة مف ا

المستخدمة في بعض الدراسات منيا:  التقييـ مياراتالتربكم كالدراسات السابقة كعمى مقاييس 
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( 2020كدراسة )آؿ دغماف ، ،(2013)أبك سمره كمجدم كمعمر، ، كدراسة(2013دراسة )ىاركف،

 عمى تمؾ الدراسات. بناءن  التقييـ مياراتقامت الباحثة بتطكير مقياس 

 ميارات التقييم الخصائص السيكومترية لمقياس  2.3.3

 صدق المقياس:  

 استخدـ نكعاف مف الصدؽ، ككما يمي:

 (Face validity)أ( الصدق الظاىري 

، عرض ميارات التقييـلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم أك ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقياس 

ذكم الخبرة كاالختصاص ممف يحممكف درجة الدكتكراه، المقياس بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف 

( محكميف، كما ىك مكضح في ممحؽ )ب(، كقد تشكؿ المقياس في صكرتو 17كقد بمغ عددىـ )

( كحد أدنى لقبكؿ الفقرة، كبناءن عمى %80تفاؽ )( فقرة؛ إذ اعتمد معيار اإل30األكلية مف )

حة، كاستنادان إلى مالحظات المحكميف فقد مالحظات كآراء المحكميف أجريت التعديالت المقتر 

 عيدلت صياغة بعض الفقرات،  كما ىك مبيف في الممحؽ )ت(.

 Construct Validity) ب( صدق البناء )
مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ لممقياس، استخدـ صدؽ البناء عمى عينة استطالعية مككنة مف 

، كمف كالتعميـ في المحافظات الشماليةمعممي المدارس الحككمية في مديريات التربية ( مف 38)

الستخراج  (Pearson Correlation)خارج عينة الدراسة المستيدفة، كاستٌخدـ معامؿ ارتباط بيرسكف 

(، كما ىك مبيف في الجدكؿ ميارات التقييـقيـ معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس )

(5.3:) 
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 (:38)ن=تباط فقرات مقياس ميارات التقييم مع الدرجة الكمية لممقياس (: يوضح قيم معامالت ار 5.3جدول )
االرتباط مع  الفقرة

 الكمية الدرجة
 الدرجةاالرتباط مع  الفقرة

 الكمية
االرتباط مع  الفقرة

 الكمية الدرجة

 التقييم مياراتمقياس 
1 .79** 11 .88** 21 .67** 

2 .57** 12 .77** 22 .80** 

3 .81** 13 .84** 23 .82** 

4 .82** 14 .76** 24 .79** 

5 .92** 15 .87** 25 .89** 

6 .86** 16 .80** 26 .82** 

7 .84** 17 .77** 27 .87** 

8 .91** 18 .82** 28 .79** 

9 .90** 19 .74** 29 .84** 

10 .89** 20 .69** 30 .84** 

 (p < .01 **عند مستوى الداللة ) ائياً *دال إحص*  (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

-.57)بيف ما تراكحت ( أف معامؿ ارتباط الفقرات 5.3يالحظ مف البيانات الكاردة في الجدكؿ )

أف قيمة معامؿ  ((Garcia, 2011(، ككانت ذات درجات مقبكلة كدالة إحصائيان؛ إذ ذكر جارسيا .92

أقؿ أك يساكم  -.30ـ التي تقع ضمف المدل )( تعتبر ضعيفة، كالقي.30االرتباط التي تقؿ عف )

( تعتبر قكية، لذلؾ لـ تحذؼ أم فقرة مف فقرات .70( تعتبر متكسطة، كالقيمة التي تزيد عف ).70

 المقياس.

 :  ميارات التقييمثبات مقياس 

مف  ، كزع المقياس عمى عينة استطالعية مككنةالتقييـ مقياس مياراتلمتأكد مف ثبات 

، كمف الشمالية المحافظات في كالتعميـ التربية مديريات في الحككمية المدارس معممي( مف 38)

كبيدؼ التحقؽ مف ثبات االتساؽ الداخمي لممقياس، فقد استخدمت  خارج عينة الدراسة المستيدفة،

عمى بيانات العينة االستطالعية بعد حساب الصدؽ  (Cronbach's Alpha)معادلة كركنباخ ألفا 

 قابمة األداة مف كتجعؿ مرتفعة، القيمة ىذه كتعد( .98)ألفا  كقد بمغ معامؿ كركنباخ، فقرةن ( 30)

 .األصمية العينة عمى لمتطبيؽ
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 :مقياسي الدراسة  تصحيح

في صكرتو النيائية بعد قياس  الكفايات اإلشرافية: تككف مقياس الكفايات اإلشرافيةمقياس : أوالً 

ة مجاالت كما ىك مكضح في ممحؽ )ث(، كقد مثمت (، فقرة مكزعة عمى أربع40الصدؽ مف )

 .اإلشرافية مكفاياتجميع الفقرات اإلتجاه اإليجابي ل

(، فقرة، كما 30تككف مقياس ميارات التقييـ في صكرتو النيائية مف ) :ميارات التقييم ثانيًا: مقياس

 . تقييـميارات الىك مكضح في ممحؽ )ث(، كقد مثمت جميع الفقرات االتجاه اإليجابي ل

كأعطيت ( خماسي، Likertكقد طيمب مف المستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )

 قميمة( درجات، 3) متكسطة( درجات، 4) كبيرة( درجات، 5) جدان  كبيرة :األكزاف لمفقرات كما يمي

 (، درجة كاحدة. 1) جدان  قميمة، درجتاف(2)

ميارات ك الكفايات اإلشرافية  كؿ مفمستكل كلغايات تفسير المتكسطات الحسابية، كلتحديد 

( درجات كتصنيؼ 5-1لدل عينة الدراسة، حكلت العالمة كفؽ المستكل الذم يتراكح مف )التقييـ 

 المستكل إلى ثالثة مستكيات: مرتفع، كمتكسطة كمنخفض، كذلؾ كفقان لممعادلة اآلتية:

 =  طكؿ الفئة        
    )لتدرج(الحد األعمى _ الحد األدنى        

 عدد المستكيات المفترضة              

 : كبناءن عمى ذلؾ، فإٌف مستكيات اإلجابة عمى المقياس تككف عمى النحك اآلتي

 ميارات التقييم و الكفايات اإلشرافية   كل من(: يوضح درجات احتساب مستوى 6.3جدول )
 فأقل 2.33 مستوى منخفض 
 3.67 - 2.34 مستوى متوسط 

 5 -3.68 توى مرتفع مس
 

 

 

 

 

3

51
33.1
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 تصميم الدراسة ومتغيراتيا  4.3

 )التصنيفية( كالتابعة اآلتية: اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة      

 التصنيفية:المتغيرات  - أ

 (.أنثى -2،  ذكر-1: )ما: كلو مستكياف ىالجنس .1

 (.أدبي -2،  عممي-1: )ما: كلو مستكياف ىالتخصص .2

 (.فأكثر ماجستير -2، بكالكريكس-1: )مامستكياف ى : كلوالمؤىل العممي .3

  10 مف أقؿ -5 مف -2، سنكات 5 مف أقؿ-1: )يى مستكيات ثالثة اكلي: الخدمة سنوات .4

 (.فأكثرسنكات  10-3، سنكات

   (.جنكب-3، كسط -2،  شماؿ-1: )يى مستكيات ثالثة ا: كليديريةالم .5

 المتغير التابع:-ب

 .الدراسة عينة لدلالكفايات اإلشرافية  تقيس التي الفرعية تالدرجة الكمية كالمجاال ( أ

 .الدراسة عينة ميارات التقييـ لدل تقيس التي الكمية الدرجة ( ب

 

 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

 الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية: نفيذت

، مف العديد مف المصادر كالكتب، المقاالت، التقارير، الرسائؿ الجامعية المعمكمات جمع .1

 .كغيرىا، كذلؾ مف أجؿ كضع اإلطار النظرم لمدراسة

معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ في الحصكؿ عمى إحصائية بعدد  .2

 .المحافظات الشمالية

 .تحديد عينة الدراسة، كمف ثـ تحديد مجتمع الدراسة .3
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 .ؿالدراسة مف خالؿ مراجعة األدب التربكم في ىذا المجا كاتتطكير أد .4

 . الدراسة أدكاتتحكيـ  .5

( 38الدراسة عمى عينة استطالعية كمف خػارج عينػة الدراسػة األساسػية، إذ شػممت )أدكات تطبيؽ  .6

، كذلػػػؾ مػػػف معممػػػي المػػػدارس الحككميػػػة فػػػي  مػػػديريات التربيػػػة كالتعمػػػيـ فػػػي المحافظػػػات الشػػػمالية

 الدراسة. أدكاتبيدؼ التأكد مف دالالت صدؽ كثبات 

بكؿ صدؽ  ياسة عمى العينة األصمية، كالطمب منيـ اإلجابة عمى فقراتالدرا أدكاتتطبيؽ  .7

 كمكضكعية، كذلؾ بعد إعالميـ بأف إجابتيـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

( SPSS, 26الرزمة اإلحصائي ) برنامجإدخاؿ البيانات إلى ذاكرة الحاسكب، حيث استخدـ  .8

جراء التحميؿ اإلحصائي  المناسب. لتحميؿ البيانات، كا 

الخركج ك  ،مناقشة النتائج التي أسفر عنيا التحميؿ في ضكء األدب النظرم كالدراسات السابقة .9

 .التكصيات كالمقترحات البحثية مف مجمكعةب

 

 اإلحصائية المعالجات  3.6

برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك كبعد جمعيا قامت الباحثة باستخداـ مف أجؿ معالجة البيانات 

 اآلتية: ( كذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية  ,26SPSSة )االجتماعي

 .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية .1

 .لفحص الثبات (Cronbach's Alpha)معامؿ كركنباخ ألفا  .2

المتعمقػة  لفحػص الفرضػيات (،Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف  اختبار .3

 تخصص كالمؤىؿ العممي.ال الجنسب
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سػػنكات ، لفحػػص الفرضػػيات المتعمقػػة،(One-Way ANOVAالتبػػايف األحػػادم ) تحميػػؿ اختبػػار .4

 .المديريةالخبرة ك 

 لممقارنات البعدية. (LSD) داؿ فرؽ أقؿ اختبار .5

ميػػػارات عالقػػػة بػػػيف الكفايػػػات اإلشػػػرافية  ك لمعرفػػػة ال (Pearson Correlationاختبػػػار بيرسػػػكف ) .6

 لفحص صدؽ أداتي الدارسة.، كذلؾ التقييـ
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 

 بأسئمة الدراسة المتعمقة  النتائج 1.4

 بفرضيات الدراسةالمتعمقة  النتائج 2.4

 المقابمة)المجموعة البؤرية(ب المتعمقة النتائج 3.4
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 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدراسة 

ضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة في ضكء أسئمتيا كفرضيتيا يتناكؿ ىذا الفصؿ عر 

 التي طرحت، كقد نظمت كفقان لمنيجية محددة في العرض، ككما يمي: 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة -1.4

الكفايات اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس  مستوى مانتائج السؤال األول:  1.1.4

 ؟ يات التربية والتعميم في المحافظات الشماليةفي  مدير  الحكومية

 كالنسب المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتلإلجابة عف السؤاؿ األكؿ حيسبت 

في مديريات التربية  الكفايات اإلشرافية مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةلمقياس  المئكية

 يكضح ذلؾ:  (1.4، كالجدكؿ )كالتعميـ في المحافظات الشمالية

(: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت مقياس 1.4جدول )
 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازلياً الكفايات اإلشرافية 

 الرتبة
رقم 
 المجال المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

الشخصية الكفايات 1 1  هرتفع   77.8 0.640 3.89   
اإلنسانية الكفايات 2 2  هرتفع 76.6 0.710 3.83 
التصورية/اإلدراكية الكفايات 3 3  هرتفع 75.2 0.740 3.76   
األدائية/الفنية الكفايات 4 4  هرتفع 73.8 0.779 3.69   

 مرتفع 75.8 0.678 3.79 اإلشرافية مكفاياتالدرجة الكمية ل
 

( أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس1.4ف الجدكؿ )يتضح م

( كبتقدير مرتفع، أما المتكسطات الحسابية 75.8( كبنسبة مئكية )3.79ككؿ بمغ )الكفايات اإلشرافية 

(، 3.69-3.89تراكحت ما بيف )الكفايات اإلشرافية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس 

( كبنسبة مئكية 3.89" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره ) الشخصية الكفايات" كجاء مجاؿ
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" في المرتبة األخيرة، بمتكسط  األدائية/الفنية الكفايات( كبتقدير مرتفع، بينما جاء مجاؿ "77.8)

 ( كبتقدير مرتفع.73.8( كبنسبة مئكية )3.69حسابي بمغ )

رافات المعيارية كالنسب المئكية لتقديرات أفراد عينة كقد حيسبت المتكسطات الحسابية كاالنح

كؿ مجاؿ عمى حدة، كعمى الكفايات اإلشرافية الدراسة عمى فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس 

 النحك اآلتي: 

 الكفايات الشخصية   (1

 الشخصية الكفايات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات  يوضح(: 2.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 79.8 0.698 3.99 التعميمية المكاقؼ في المالحظة قكة يمتمؾ 1 1

 مرتفع 79.6 0.846 3.98 اآلخريف تجاه باإليجابية يتصؼ 8 2

 مرتفع 79.0 0.784 3.95 المعمميف مع التعامؿ أثناء فكارهأ تنظيـ عمى القدرة يمتمؾ 9 3

 المترتبة النتائج فييا بما المتخذة القرارات مسئكلية يتحمؿ 10 4
 عمييا

 مرتفع 78.6 0.765 3.93

 مرتفع 78.6 0.788 3.93 المعمميف مع بمكضكعية التعامؿ عمى يحرص 4 5
 جميع في العالية كاألخالؽ االنفعالي باإلتزاف  يتحمى 7 6

 األكقات
 مرتفع 78.4 0.818 3.92

 مع التعامؿ أثناء المتبادؿ التفاىـ تعزيز عمى يحرص 3 7
 المعمميف

 مرتفع 77.2 0.775 3.86

 مرتفع 75.6 0.827 3.78 المعمميف سمكؾ في التأثير عمى القدرة يمتمؾ 6 8
 مرتفع 75.2 0.843 3.76 كرغباتيـ المعمميف ميكؿ يتفيـ 5 9
 مرتفع 75.2 0.853 3.76 العامميف جميع أماـ المعمميف قدرات يعزز 2 10

 هرتفع 77.8 0.640 3.89 الكفايات الشخصية 
 

( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 2.4يتضح مف الجدكؿ )

 المكاقؼ في المالحظة قكة يمتمؾ" :ت فقرة(، كجاء3.76-3.99تراكحت ما بيف ) الكفايات الشخصية

، بينما مرتفع( كبتقدير 79.8( كبنسبة مئكية )3.99" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )التعميمية
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" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ العامميف جميع أماـ المعمميف قدرات يعززجاءت فقرة "

 الكفايات الشخصية رتفع. كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ ( كبتقدير م75.2( كبنسبة مئكية )3.76)

 ( كبتقدير مرتفع.77.8( كبنسبة مئكية )3.89)

 الكفايات اإلنسانية  (2

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات الكفايات اإلنسانية  يوضح(: 3.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  رتبةال
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 81.0 0.792 4.05 يمتـز بأخالقيات العمؿ المينية في عالقاتو مع المعمميف 13 1

 مرتفع 80.4 0.745 4.02 يمتـز بالقيـ اإلنسانية في العمؿ 11 2

 مرتفع 78.8 0.793 3.94 ديشجع العمؿ بركح الفريؽ الكاح 17 3

 مرتفع 77.0 0.804 3.85 يستخدـ الحجة كاإلقناع في تطكير أداء المعمميف 14 4
 مرتفع 77.0 0.843 3.85 يحفز المعمميف إلنجاز المياـ المكمفيف بيا بكفاءة 19 5
 مرتفع 76.6 0.873 3.83 يكفر جكان مريحان يتصؼ باألماف كالثقة 18 6
 مرتفع 75.4 0.893 3.77 احات مف قبؿ المعمميف لتطكير العمؿيتقبؿ االقتر  16 7
 مرتفع 75.4 0.899 3.77 ييسيـ في حؿ المشكالت التي تكاجو المعمميف 12 8
 مرتفع 74.6 0.887 3.73 يعمؿ عمى زيادة الشعكر بالرضا الكظيفي لدل المعمميف 15 9
 متوسط 69.2 1.085 3.46 أحزاف(–أفراح  -تينئة-يشارؾ المعمميف مناسباتيـ)زيارات 20 10

 هرتفع 76.6 0.710 3.83 الكفايات اإلنسانية 
 

  مجاؿ( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف 3.4يتضح مف الجدكؿ )

 في المينية العمؿ بأخالقيات يمتـز (، كجاءت فقرة "3.46 - 4.05تراكحت ما بيف ) اإلنسانية الكفايات

( كبتقدير 81.0( كبنسبة مئكية )4.05بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )" المعمميف عم عالقاتو

" في المرتبة (أحزاف– أفراح -تينئة-زيارات) مناسباتيـ المعمميف يشارؾ، بينما جاءت فقرة "مرتفع

( كبتقدير متكسط. كقد بمغ المتكسط 69.2( كبنسبة مئكية )3.46األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )

 . مرتفعكبتقدير  (76.6) ( كبنسبة مئكية3.83) الكفايات اإلنسانية لحسابي لمجاؿا
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 الكفايات اإلدراكية/التصورية  (3
 

الكفايات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات  يوضح(: 4.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية اإلدراكية/التصورية

رقم  بةالرت
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 76.8 0.844 3.84 الحقائؽ( العممية الجديدة في مجاؿ عممو–يمتـز ب )المفاىيـ  21 1

 مرتفع 76.0 0.849 3.80 يشجع عمى اكتشاؼ استراتيجيات تعميمية حديثة 27 2

ى البحث عف حمكؿ مبتكرة لمقضايا التربكية يشجع المعمميف عم 24 3
 التي يكاجيكنيا

 مرتفع 75.6 0.866 3.78

يعمؿ عمى كضع رؤية مستقبمية تسيـ في تحسيف كفاءة العممية  23 4
 اإلشرافية

 مرتفع 75.4 0.868 3.77

 مرتفع 75.2 0.852 3.76 يكضح المشكالت التربكية المحتممة كيبيف سبؿ مكاجيتيا 22 5
 مرتفع 75.0 0.843 3.75 تبنى طرؽ تقكيـ مكضكعية تحسف مف سمكؾ المعمـي 29 6
 مرتفع 75.0 0.901 3.75 يتىبع أسمكب المشاركة مع المعمـ أثناء المقاءات الفردية 26 7
 مرتفع 74.4 0.833 3.72 ييمـ بكؿ جكانب المشكمة قبؿ البدء في كضع الحمكؿ الممكنة 28 8
 مرتفع 74.4 0.893 3.72 ممشكالت التي تكاجو المعمميفيطرح حمكالن شمكلية ل 30 9
التربكية بما  جيات كاقعية لمتعامؿ مع المشكالتيضع استراتي 25 10

 فييا الظركؼ الطارئة
 مرتفع 74.2 0.897 3.71

 هرتفع 75.2 0.740 3.76 الكفايات اإلدراكية/التصورية 
 

 مجاؿبات أفراد عينة الدراسة عمى ( أف المتكسطات الحسابية إلجا4.4يتضح مف الجدكؿ )

– المفاىيـ) ب يمتـز(، كجاءت فقرة " 3.71-3.84تراكحت ما بيف ) الكفايات اإلدراكية/التصكرية

( كبنسبة 3.84بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )" عممو مجاؿ في الجديدة العممية( الحقائؽ

  المشكالت مع لمتعامؿ كاقعية ستراتيجياتا يضع( كبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "76.8مئكية )

( كبنسبة مئكية 3.71" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )الطارئة الظركؼ فييا بما التربكية

( 3.76) الكفايات اإلدراكية/التصكرية مجاؿ( كبتقدير مرتفع. كقد بمغ المتكسط الحسابي ل74.2)

 ( كبتقدير مرتفع. 75.2كبنسبة مئكية )
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 كفايات الفنية/األدائية ال (4

 الكفايات الفنية/األدائيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات  يوضح(: 5.4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 75.4 0.857 3.77 يساعد المعمميف في استخداـ أساليب التقكيـ الذاتي 40 1

ييتـ بالتحسيف المعرفي اإلبداعي لمكصكؿ إلى األداء اإلشرافي  32 2
 األمثؿ

 مرتفع 75.4 0.861 3.77

ينظـ دكرات تدريبية لتنمية ميارات المعمميف في اكتساب المعرفة  39 3
 إلشرافيةلتكظيفيا في تطكير العممية ا

 مرتفع 74.6 0.937 3.73

بما فييا طريقة المناقشة  يشجع أسمكب المناقشات الجماعية 38 4
 المكجية بيف المعمميف

 مرتفع 74.6 0.963 3.73

 مرتفع 74.2 0.880 3.71 يكظؼ الخبرة في جميع مجاالت النشاط اإلشرافي 34 5
 مرتفع 74.2 0.889 3.71 يطبؽ أساليب إشرافية عصرية بيدؼ تحقيؽ التميز 31 6
 مرتفع 74.0 0.909 3.70 يمتمؾ ميارة جمع البيانات لتحميؿ نتائجيا 35 7
 مرتفع 73.6 0.933 3.68 ييمبي احتياجات المعمميف التدريبية بانتظاـ 36 8
التطبيقات المحكسبة..(  -يكظؼ )أجيزة العرض،أجيزة الحاسكب 37 9

 الحديثة في العممية اإلشرافية
 متوسط 72.6 1.000 3.63

يكزع عمى المعمميف نشرات عممية تعرض كؿ المستجدات في  33 10
 مجاؿ اإلشراؼ التربكم

 متوسط 69.8 0.998 3.49

 هرتفع 73.8 0.779 3.69 الكفايات الفنية/األدائية 
 

( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 5.4يتضح مف الجدكؿ ) 

 استخداـ في المعمميف يساعد(، كجاءت فقرة "3.77-3.49تراكحت ما بيف ) لفنية/األدائيةالكفايات ا

( كبتقدير 75.4( كبنسبة مئكية )3.77" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )الذاتي التقكيـ أساليب

 مجاؿ في المستجدات كؿ تعرض عممية نشرات المعمميف عمى يكزع، بينما جاءت فقرة "مرتفع

( كبتقدير 69.8( كبنسبة مئكية )3.49في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )"التربكم راؼاإلش

( 73.8( كبنسبة مئكية )3.69) الكفايات الفنية/األدائيةمتكسط. كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ 

 كبتقدير مرتفع.
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التقييم من وجية نظر  مياراتل درجة امتالك المشرفين التربويين ما: الثاني السؤال نتائج 2.1.4

 في  مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية؟ معممي المدارس الحكومية

 كالنسب المعيارية كاالنحرافاتلإلجابة عف السؤاؿ الثاني حيسبت المتكسطات الحسابية 

ية في مديريات الترب ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةلمقياس  المئكية

 ( يكضح ذلؾ: 6.4، كالجدكؿ )كالتعميـ في المحافظات الشمالية

وعمى ميارات التقييم لفقرات  المئوية والنسبيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6.4)جدول 
 المقياس ككل مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ئويةالم

 المستوى

 مرتفع 77.8 0.975 3.89 صفية زيارة لكؿ النيائية األداء بتقارير يزكدني 21 1
 انتياء بعد أخطائي لتصحيح أدائي عف راجعة بتغذية يزكدني 22 2

 الصفية الحصة
 مرتفع 76.6 0.903 3.83

 مرتفع 75.0 0.966 3.75 الصفية الزيارة أثناء المالحظة خالؿ مف يقيمني 14 3

 مرتفع 75.0 1.010 3.75 التعميمي المكقؼ لمناقشة ىادئان  مكانان  لي يختار 17 4

 مرتفع 74.8 0.949 3.74 الصفية الزيارة أثناء مالحظتو تـ ما كؿ بمصداقية يرصد 29 5

 مرتفع 74.8 0.952 3.74 اإليجابية الصفية المكاقؼ في يعززني 16 6

 مرتفع 74.6 0.961 3.73 الصفية الزيارة بعد الصفي المكقؼ تحميؿ في يشاركني 20 7

 متوسط 72.4 0.938 3.62 الجدد المعمميف أداء لتطكير الالـز الدعـ يقدـ 27 8

 متوسط 72.2 0.953 3.61 التربكية التغيرات مع يتناسب بما التقييـ معايير يكظؼ 28 9

 ايجابية أك سمبية عف الطرؼ بغض دائـ بشكؿ يحفزني 18 10
 ميميالتع المكقؼ

 متوسط 71.8 1.018 3.59

 الصفية الزيارات خالؿ مف التعميمية الخبرات لتبادؿ يحثني 26 11
 المعمميف بيف التبادلية

 متوسط 71.4 1.043 3.57

 متوسط 71.0 1.023 3.55 األخطاء مف لالستفادة ذاتيان  أدائي لتقييـ يشجعني 24 12

 متوسط 70.6 0.970 3.53 الطمبة بيف لفركؽا تراعي متنكعة أنشطة استخداـ إلى يرشدني 6 13

 متوسط 70.6 1.005 3.53 الصفية الحصة فعاليات عمى الكقت تكزيع كيفية إلى يرشدني 11 14
 متوسط 70.6 1.034 3.53 الحاجة عند جديدة لمالحظة مستقبمية خطة  يضع 30 15
 متوسط 70.4 1.009 3.52 الدراسي العاـ بداية في التقييـ معايير لي  يقٌدـ 1 16

 
رقـ  الرتبة

 الفقرة
المتكسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

 المستكل
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 متوسط 70.4 1.042 3.52 الصفية المالحظة أىداؼ تحديد في يعاكني 15 17
 لحؿ العميا التفكير ميارات تنمي تدريس لطرؽ يرشدني 10 18

 الطمبة لدل المشكالت
 متوسط 69.8 0.982 3.49

 متوسط 69.4 1.110 3.47 أدائي لتحسيف دكرية اجتماعات عقد خالؿ مف يشركني 23 19
 متوسط 68.6 1.053 3.43 الصفية الحصة أىداؼ تحديد في يساعدني 4 20
 بطاقات) مثؿ الطمبة تقكيـ أدكات لتصميـ يساعدني 25 21

 (سمككية مكاقؼ-اختبارات-المالحظة
 متوسط 68.4 1.100 3.42

 أىداؼ لتحقيؽ مناسبة تعميمية كسائؿ إنتاج في يساعدني 7 22
 التعميمي المكقؼ

 متوسط 68.2 1.064 3.41

 ضمف عممية أسس عمى متنكعة اختبارات بناء في يساعدني 8 23
 المكاصفات جدكؿ

 متوسط 67.4 1.060 3.37

 متوسط 67.2 1.093 3.36 اليكمي التحضير كيفية عمى يدربني 3 24
 مستكيات لتصنيؼ االختبارات نتائج تحميؿ في دنييساع 9 25

 الطمبة
 متوسط 66.6 1.049 3.33

 متوسط 66.2 1.094 3.31   احتياجاتيـ لتحديد الطمبة بيانات جمع في يساعدني 5 26
 متوسط 65.8 1.132 3.29 (المعمميف أماـ حصص إعطاء) كاقعية دركس نماذج لي يقدـ 12 27
 متوسط 65.6 1.124 3.28 المياـ لتفنيد اإلنجاز ممؼ إعداد في يساعدني 13 28
 متوسط 63.6 1.207 3.18 الصفية الزيارة قبؿ الصفي المكقؼ في يناقشني 19 29
 متوسط 54.6 1.323 2.73 مسبقان  الصفية الزيارة تنفيذ بمكعد يبمغني 2 30

 متوسط 70.0 0.824 3.50 ككلميارات التقييم متوسط 
 

( أف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس 6.4يتضح مف الجدكؿ ) 

، أما المتكسطات الحسابية متكسط( كبتقدير 70.0( كبنسبة مئكية )3.50ككؿ بمغ )ميارات التقييـ 

(،  2.73- 3.89)تراكحت ما بيف ميارات التقييـ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات مقياس 

بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره " صفية زيارة لكؿ النيائية األداء ربتقاري يزكدني " فقرةكجاءت 

 الصفية الزيارة تنفيذ بمكعد يبمغنيكبتقدير مرتفع، بينما جاء فقرة "( %77.8( كبنسبة مئكية )3.89)

 .متكسط كبتقدير( %54.6( كبنسبة مئكية )2.73في المرتبة االخيرة، بمتكسط حسابي بمغ ) "مسبقان 
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 النتائج المتعمقة بالفرضيات -2.4

  األولى:الفرضية النتائج المتعمقة ب 1.2.4

الكفايات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .لجنسا لمتغير تعزى الشمالية

)ت(  اسػتخدـ اختبػار ،الجػنس لمتغير تحديد الفركؽ تبعان ك  األكلى الفرضية فحصكمف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:7.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجمكعتيف 

ر الكفايات اإلشرافية من وجية نظمتوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق : يوضح (7.4)الجدول 
 الجنس لمتغير في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية تعزى معممي المدارس الحكومية

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال المجاالت

 الكفايات الشخصية  
 661. 0.439 0.621 3.90 156 ذكر

   0.655 3.87 218 أنثى

 515. 0.652 0.670 3.86 156 ذكر الكفايات اإلنسانية  

   0.739 3.81 218 أنثى

 169. 1.378 0.700 3.82 156 ذكر الكفايات اإلدراكية/التصورية 

   0.766 3.72 218 أنثى

 265. 1.116 0.724 3.75 156 ذكر الكفايات الفنية/األدائية 

   0.815 3.66 218 أنثى

 333. 0.970 0.643 3.83 156 ذكر الدرجة الكمية

   0.703 3.76 218 أنثى

 

 لمقياسالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (7.4)يتبيف مف الجدكؿ 

، كبالتالي (α>.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأ؛ كانت كمجاالتوالكفايات اإلشرافية 

ية نظر معممي المدارس مف كج؛ كمجاالتوالكفايات اإلشرافية في مقياس كجكد فركؽ عدـ 

 .الجنس لمتغير تعزل في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية الحككمية
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 : الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج 2.2.4

الكفايات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  رس الحكوميةاإلشرافية  من وجية نظر معممي المدا

 التخصص. لمتغير تعزى الشمالية

 اسػػتخدـ اختبػػار ،التخصػػص لمتغيػػر تحديػػد الفػػركؽ تبعػػان ك  الثانيػػة الفرضػػية فحػػصكمػػف أجػػؿ

  ( تبيف ذلؾ:8.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف 

الكفايات اإلشرافية من وجية نظر متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(8.4)الجدول 
 التخصص لمتغير في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية تعزى معممي المدارس الحكومية

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد التخصص المجاالت

 555. 0.590- 0.683 3.86 134 مي             عم الكفايات الشخصية  

   0.616 3.90 240 أدبي

 221. 1.225- 0.794 3.77 134 عممي              الكفايات اإلنسانية  

   0.659 3.86 240 أدبي

 الكفايات اإلدراكية/التصورية 
 584. 0.548- 0.779 3.73 134 عممي             

   0.718 3.78 240 أدبي

 501. 0.674- 0.820 3.66 134 عممي              الكفايات الفنية/األدائية 

   0.756 3.71 240 أدبي

 423. 0.802- 0.738 3.75 134 عممي              الدرجة الكمية

   0.643 3.81 240 أدبي
 

 ياسلمقالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (8.4)يتبيف مف الجدكؿ 

، كبالتالي (α>.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأ؛ كانت كمجاالتوالكفايات اإلشرافية 

مف كجية نظر معممي المدارس ؛ كمجاالتوالكفايات اإلشرافية في مقياس كجكد فركؽ عدـ 

 .التخصص لمتغير تعزل في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية الحككمية
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  الثالثة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 3.2.4

الكفايات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 المؤىل العممي. لمتغير تعزى الشمالية

اسػػػتخدـ  ،المؤىػػػؿ العممػػػي لمتغيػػػر تحديػػػد الفػػػركؽ تبعػػػان ك  الثالثػػػة الفرضػػػية صفحػػػكمػػػف أجػػػؿ

( تبػػيف 9.4كنتػػائج الجػػدكؿ )(، Independent Samples t-test) مسػػتقمتيف)ت( لمجمػػكعتيف  اختبػػار

   ذلؾ:

الكفايات اإلشرافية من وجية نظر متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق : يوضح (9.4)الجدول 
 المؤىل العممي لمتغير في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية تعزى المدارس الحكومية معممي

 المجاالت
المؤىل 
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد العممي

 410. 0.824- 0.647 3.88 335 بكالوريوس      الكفايات الشخصية  

   0.582 3.97 39  ماجستير فأكثر                

 904. 0.120- 0.715 3.83 335 بكالوريوس      الكفايات اإلنسانية  

   0.675 3.84 39 ماجستير فأكثر                 

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

 811. 0.239 0.746 3.76 335 بكالوريوس     

   0.698 3.73 39 ماجستير فأكثر                 

 978. 0.028 0.778 3.69 335 بكالوريوس      ايات الفنية/األدائية الكف

   0.794 3.69 39 ماجستير فأكثر                 

 879. 0.153- 0.684 3.79 335 بكالوريوس      الدرجة الكمية

   0.637 3.81 39 ماجستير فأكثر                 
 

 لمقياسالدرجة الكمية الداللة المحسكب عمى أف قيمة مستكل  (9.4)يتبيف مف الجدكؿ 

، كبالتالي (α>.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأ؛ كانت كمجاالتوالكفايات اإلشرافية 

مف كجية نظر معممي المدارس ؛ كمجاالتوالكفايات اإلشرافية في مقياس كجكد فركؽ عدـ 

 .المؤىؿ العممي لمتغير تعزل حافظات الشماليةفي مديريات التربية كالتعميـ في الم الحككمية
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  الرابعة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 4.2.4

الكفايات متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  اإلشرافية  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 مالية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.الش

، اسػتخرجت المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة الرابعػةكمف أجػؿ فحػص الفرضػية 

 (One-Way ANOVA)، كمػػػف ثػػػـ اسػػػتخدـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم سػػػنكات الخدمػػػةتبعػػػان لمتغيػػػر 

 يبيناف ذلؾ: (11.4)ك (10.4). كالجدكالف سنكات الخدمة لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

الكفايات اإلشرافية من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (10.4)جدول 
 سنوات الخدمة لمتغير تعزى في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية معممي المدارس الحكومية

 العدد المستوى المجاالت
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   الكفايات الشخصية
 0.611 3.94 107 سنكات 5أقؿ مف 

 0.584 3.97 72 10أقؿ مف  -5مف 

 0.672 3.82 195 سنكات فأكثر                                      10

 الكفايات اإلنسانية  
 0.663 3.97 107 سنكات 5أقؿ مف 

 0.695 3.86 72 10أقؿ مف  -5مف 

 0.731 3.74 195 سنكات فأكثر                                      10

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

 0.801 3.90 107 سنكات 5أقؿ مف 

 0.687 3.83 72 10أقؿ مف  -5مف 

 0.712 3.66 195 سنكات فأكثر                                      10

 
 الكفايات الفنية/األدائية 

 سنكات 5قؿ مف أ
 

107 3.83 0.847 

 0.727 3.80 72 10أقؿ مف  -5مف 

 0.744 3.58 195 سنكات فأكثر                                      10

 الكمية الدرجة
 0.688 3.91 107 سنكات 5أقؿ مف 

 0.644 3.87 72 10أقؿ مف  -5مف 

 0.676 3.70 195      سنكات فأكثر                                 10
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كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ  (10.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

معرفػة إف كانػت ىػػذه الفػركؽ قػد كصػػمت لمسػتكل الداللػػة اإلحصػائية اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التبػػايف 

 يكضح ذلؾ: (11.4)كالجدكؿ ،(One-Way ANOVA)األحادم 

الكفايات ائج تحميل التباين األحادي عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس يوضح نت: (11.4)جدول 
تعزى  اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية

 لمتغير سنوات الخدمة

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" لمربعاتامتوسط 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

   الكفايات الشخصية
 132. 2.035 0.830 2 1.660 بيف المجمكعات

   0.408 371 151.294 داخؿ المجمكعات

    373 152.953 المجموع

 الكفايات اإلنسانية  
 *022. 3.847 1.912 2 3.824 بيف المجمكعات

   0.497 371 184.411 داخؿ المجمكعات

    373 188.235 المجموع

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

 *016. 4.197 2.261 2 4.521 بيف المجمكعات

   0.539 371 199.815 داخؿ المجمكعات

    373 204.336 المجموع

الكفايات 
 الفنية/األدائية 

 *014. 4.351 2.592 2 5.184 بيف المجمكعات

   0.596 371 221.038 داخؿ المجمكعات

    373 226.222 المجموع

 الكمية الدرجة
 *021. 3.910 1.772 2 3.544 بيف المجمكعات

   0.453 371 168.154 داخؿ المجمكعات

    373 171.698 المجموع

   (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

جة الكمية كالمجاالت الدر أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (11.4)يتبيف مف الجدكؿ 

مف قيمة مستكل  قؿأكانت  ،الكفايات الشخصيةباستثناء مجاؿ الكفايات اإلشرافية الفرعية لمقياس 

الكفايات اإلشرافية مف كجية نظر معممي في كبالتالي كجكد فركؽ  ،(α≤.05)الداللة المحدد لمدراسة 

سنكات  لمتغير ت الشمالية تعزلفي مديريات التربية كالتعميـ في المحافظا المدارس الحككمية

 الخدمة.
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كمجاالت  اإلشرافية الكفايات لمقياسكلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية 

 معممي نظر كجية مف( األدائية/الفنية الكفايات، التصكرية/اإلدراكية الكفايات، اإلنسانية الكفايات)

 سنكات لمتغير تعزل الشمالية المحافظات يف كالتعميـ التربية مديريات في الحككمية المدارس

 : ( يكضح ذلؾ12.4كالجدكؿ ) (LSD)أقؿ فرؽ داؿ  ، أجرم اختبارالخدمة

 الكفايات مقياسلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية عمى  (LSD)نتائج اختبار يوضح(: 12.4جدول )
 المحافظات في والتعميم التربية مديريات في ميةالحكو  المدارس معممي نظر وجية منومجاالتو الدالة  اإلشرافية

 الخدمة سنوات لمتغير تعزى الشمالية
أقل من  -5من  سنوات 5أقل من  المتوسط مستوىال المتغير

10 
 سنوات فأكثر 10

 الكفايات اإلنسانية  
232.   3.97 سنكات 5أقؿ مف 

*
 

    3.86 10أقؿ مف  -5مف 

    3.74                       سنكات فأكثر                10

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

243.   3.90 سنكات 5أقؿ مف 
*

 

    3.83 10أقؿ مف  -5مف 

    3.66 سنكات فأكثر                                      10

الكفايات 
 الفنية/األدائية 

245.   3.83 سنكات 5أقؿ مف 
*

 

221.   3.80 10أقؿ مف  -5مف 
*

 

    3.58 سنكات فأكثر                                      10

 الكمية الدرجة
210.   3.91 سنكات 5أقؿ مف 

*
 

    3.87 10أقؿ مف  -5مف 

    3.70 سنكات فأكثر                                      10

      (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 ( اآلتي:12.4مف الجدكؿ )يتبيف 

في الكفايات اإلشرافية كمجاالت  ،(α≤.05)كجكد فركؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة       

سنكات تبعان لمتغير )الكفايات اإلنسانية، الكفايات اإلدراكية/التصكرية، الكفايات الفنية/األدائية( 

 5كجاءت الفركؽ لصالح )أقؿ مف (، سنكات فأكثر 10) ك ،(سنكات 5أقؿ مف بيف ) الخدمة

 10)ك (10أقؿ مف  -5مف بيف ) األدائية/الفنية الكفايات. كما كانت الفركؽ دالة عمى مجاؿ سنكات(

 (. 10أقؿ مف  -5مف ر( جاءت الفركؽ لصالح )سنكات فأكث
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  الخامسة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 5.2.4

الكفايات متوسطات  بين (α≤.05) لّداللةعند مستوى ا إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  اإلشرافية  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 ديرية.شمالية تعزى لمتغير المال

كمف أجؿ فحص الفرضية الخامسة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

لمتعػرؼ عمػى  (One-Way ANOVA)كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحػادم ، ديريةالمتبعان لمتغير 

 يبيناف ذلؾ: (14.4)ك (13.4). كالجدكالف ديريةالم داللة الفركؽ تبعان لمتغير

الكفايات اإلشرافية من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (13.4)جدول 
 ديرية.الم لمتغير تعزى في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية معممي المدارس الحكومية

 العدد المستوى المجاالت
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

   الكفايات الشخصية
 0.665 3.91 182 )شماؿ( نابمس    

 0.595 3.88 114 )كسط( راـ اهلل          

 0.652 3.85 78                          )جنكب( شماؿ الخميؿ            

 الكفايات اإلنسانية  

 0.746 3.84 182 )شماؿ( نابمس    

 0.660 3.84 114 )كسط( راـ اهلل          

 )جنكب( شماؿ الخميؿ 
                                     
78 3.78 0.703 

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

 0.780 3.76 182 )شماؿ( نابمس    

 0.657 3.77 114 )كسط( راـ اهلل          

 0.766 3.73 78 )جنكب( شماؿ الخميؿ                                     

 الكفايات الفنية/األدائية 
 0.840 3.68 182 )شماؿ( نابمس    

 0.684 3.74 114 )كسط( راـ اهلل          

 0.766 3.66 78                                )جنكب( شماؿ الخميؿ      

 الكمية الدرجة
 0.717 3.80 182 )شماؿ( نابمس    

 0.618 3.81 114 )كسط( راـ اهلل          

 0.676 3.75 78 )جنكب( شماؿ الخميؿ                                     

المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ كجكد فركؽ ظاىرية بيف  (13.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

معرفػة إف كانػت ىػػذه الفػركؽ قػد كصػػمت لمسػتكل الداللػػة اإلحصػائية اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التبػػايف 

 يكضح ذلؾ: (14.4)كالجدكؿ ،(One-Way ANOVA)األحادم 
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كفايات يوضح نتائج تحميل التباين األحادي عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس ال: (14.4)جدول 
تعزى  اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية

 ديريةلمتغير الم

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

   الكفايات الشخصية
 779. 0.250 0.103 2 0.206 بيف المجمكعات

   0.412 371 152.747 داخؿ المجمكعات

    373 152.953 المجموع

 الكفايات اإلنسانية  
 775. 0.255 0.129 2 0.258 بيف المجمكعات

   0.507 371 187.977 داخؿ المجمكعات

    373 188.235 المجموع

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

 920. 0.083 0.046 2 0.091 بيف المجمكعات

   0.551 371 204.245 داخؿ المجمكعات

    373 204.336 المجموع

الكفايات 
 الفنية/األدائية 

 771. 0.260 0.158 2 0.317 بيف المجمكعات

   0.609 371 225.905 داخؿ المجمكعات

    373 226.222 المجموع

 الكمية الدرجة
 854. 0.158 0.073 2 0.146 بيف المجمكعات

   0.462 371 171.553 داخؿ المجمكعات

    373 171.698 المجموع

الدرجة الكمية كالمجاالت أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (14.4)يتبيف مف الجدكؿ 

مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأكمجاالتو؛ كانت الكفايات اإلشرافية الفرعية لمقياس 

(05.≥α)، الكفايات اإلشرافية مف كجية نظر معممي المدارس في كجكد فركؽ عدـ الي كبالت

 .ديريةالم لمتغير في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية تعزل الحككمية

 

  السادسة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 6.2.4

ميارات التقييم  سطات متو  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

 في  مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .الجنس لمتغير تعزى
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 اسػػتخدـ اختبػػار ،الجػػنس لمتغيػػر تحديػػد الفػػركؽ تبعػػان ك  السادسػػة الفرضػػية فحػػصكمػػف أجػػؿ

  ( تبيف ذلؾ:15.4نتائج الجدكؿ )ك (، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف 

ميارات التقييم من وجية نظر معممي متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق : يوضح (15.4)الجدول 
 الجنس لمتغير في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية تعزى المدارس الحكومية

 مستوى الداللة (قيمة )ت االنحراف المتوسط العدد جنسال المتغير

 الدرجة الكمية
 167. 1.383 0.795 3.57 156 ذكر

   0.843 3.45 218 أنثى

 
 

 لمقياسالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (15.4)يتبيف مف الجدكؿ 

كجكد عدـ ، كبالتالي (α>.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأكانت؛ ميارات التقييـ 

في مديريات التربية كالتعميـ في  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةفي فركؽ 

  .الجنس لمتغير تعزل المحافظات الشمالية

 

 : السابعة بالفرضية المتعمقة النتائج 7.2.4

  ميارات التقييم متوسطات بين (α>.05) الّداللة مستوى عند إحصائّية داللة ذات فروق وجدي ال

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .التخصص لمتغير تعزى

 اسػتخدـ اختبػار ،التخصػص لمتغيػر تحديػد الفػركؽ تبعػان ك  السابعة الفرضية فحصكمف أجؿ

  ( تبيف ذلؾ:16.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف 

ميارات التقييم من وجية نظر معممي متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق : يوضح (16.4)الجدول 
 التخصص لمتغير في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية تعزى المدارس الحكومية

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد التخصص المتغير

 الدرجة الكمية
 134. 1.502- 0.830 3.42 134 عممي             

   0.818 3.55 240 أدبي
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 لمقياسالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (16.4)يتبيف مف الجدكؿ 

كجكد عدـ ، كبالتالي (α>.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأكانت؛ ميارات التقييـ 

في مديريات التربية كالتعميـ في  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةفي كؽ فر 

  .التخصص لمتغير تعزل المحافظات الشمالية
 

  الثامنة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 8.2.4

 ميارات التقييم متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .العممي المؤىلتعزى لمتغير 

اسػػػتخدـ  ،العممػػػي المؤىػػػؿ لمتغيػػػر تحديػػػد الفػػػركؽ تبعػػػان الثامنػػػة ك  الفرضػػػية فحػػػصكمػػػف أجػػػؿ

( تبػيف 17.4الجػدكؿ ) كنتػائج(، Independent Samples t-test) مسػتقمتيف)ت( لمجمػكعتيف  اختبػار

   ذلؾ:

ميارات التقييم من وجية نظر معممي متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق : يوضح (17.4)الجدول 
 العممي المؤىل لمتغير في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية تعزى المدارس الحكومية

 مستوى الداللة قيمة )ت( رافاالنح المتوسط العدد العممي المؤىل المتغير

 الدرجة الكمية
 706. 0.377- 0.836 3.50 335      بكالوريوس

   0.718 3.55 39                  فأكثر ماجستير

 لمقياسالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (17.4)يتبيف مف الجدكؿ 

كجكد عدـ ، كبالتالي (α>.05)لة المحدد لمدراسة مف قيمة مستكل الدال كبرأكانت؛ ميارات التقييـ 

في مديريات التربية كالتعميـ في  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةفي فركؽ 

  .العممي المؤىؿ لمتغير تعزل المحافظات الشمالية
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  التاسعة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 9.2.4

ميارات التقييم  متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .الخدمة سنواتتعزى لمتغير 

، استخرجت المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة التاسعةكمف أجؿ فحص الفرضية 

 (One-Way ANOVA)، كمػػػف ثػػػـ اسػػػتخدـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم الخدمػػػة سػػػنكاتر تبعػػػان لمتغيػػػ

 يبيناف ذلؾ: (19.4)ك (18.4). كالجدكالف الخدمة سنكات لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

ميارات التقييم من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (18.4)جدول 
 الخدمة سنوات لمتغير تعزى في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية لمدارس الحكوميةمعممي ا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد المستوى المجاالت

 الكمية الدرجة
 0.767 3.81 107 سنكات 5أقؿ مف 

 0.815 3.54 72 10أقؿ مف  -5مف 

 0.809 3.32 195                        سنكات فأكثر               10

 

كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ  (18.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

معرفػة إف كانػت ىػػذه الفػركؽ قػد كصػػمت لمسػتكل الداللػػة اإلحصػائية اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التبػػايف 

 يكضح ذلؾ: (19.4)كالجدكؿ ،(One-Way ANOVA)األحادم 

يوضح نتائج تحميل التباين األحادي عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس ميارات : (19.4)ول جد
تعزى  التقييم من وجية نظر معممي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية

 الخدمة سنواتلمتغير 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الكمية الدرجة
 *001. 13.091 8.349 2 16.698 بيف المجمكعات

   0.638 371 236.609 داخؿ المجمكعات

    373 253.308 المجموع

      (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
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الدرجة الكمية كالمجاالت الداللة المحسكب عمى  أف قيمة مستكل (19.4)يتبيف مف الجدكؿ 

كبالتالي  ،(α≤.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  قؿأكانت ميارات التقييـ الفرعية لمقياس 

في مديريات التربية  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةفي كجكد فركؽ 

 .الخدمة سنكات لمتغير كالتعميـ في المحافظات الشمالية تعزل

 كجية مف ميارات التقييـ لمقياسكلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية 

 لمتغير تعزل الشمالية المحافظات في كالتعميـ التربية مديريات في الحككمية المدارس معممي نظر

 : ( يكضح ذلؾ20.4كالجدكؿ ) (LSD)أقؿ فرؽ داؿ  ، أجرم اختبارالخدمة سنكات

ميارات  مقياسلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية عمى  (LSD)نتائج اختبار يوضح(: 20.4جدول )
 تعزى الشمالية المحافظات في والتعميم التربية مديريات في الحكومية المدارس معممي نظر وجية من التقييم

 الخدمة سنوات لمتغير
أقل من  -5من  سنوات 5أقل من  المتوسط مستوىال المتغير

10 
 سنوات فأكثر 10

 الكمية الدرجة
267.  3.81 سنكات 5أقؿ مف 

*
 .490

*
 

223.   3.54 10أقؿ مف  -5مف 
*

 

    3.32 سنكات فأكثر                                      10

      (p < .05 *عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
 

 ( اآلتي:20.4يتبيف مف الجدكؿ )

سنكات تبعان لمتغير في ميارات التقييـ  ،(α≤05.)ؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة كجكد فرك  -

 (10أقؿ مف  -5)مف ك  (سنكات 5 )أقؿ مف مف جية ككؿ مف ،(سنكات فأكثر 10بيف ) الخدمة

ك  (10أقؿ مف  -5)مف ( مقارنة في سنكات 5 كجاءت الفركؽ لصالح )أقؿ مفمف جية أخرل 

 .(سنكات فأكثر 10)مقارنة في  (10أقؿ مف  -5)مف كلصالح   ،(سنكات فأكثر 10)
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  العاشرة: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 10.2.4

ميارات التقييم  متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

ت التربية والتعميم في المحافظات الشمالية في مديريا من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .ديريةتعزى لمتغير الم

، اسػتخرجت المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة العاشػرةكمف أجؿ فحص الفرضية 

لمتعػرؼ عمػى  (One-Way ANOVA)، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحػادم ديريةالمتبعان لمتغير 

 يبيناف ذلؾ: (22.4)ك (21.4). كالجدكالف ديريةالم داللة الفركؽ تبعان لمتغير

ميارات التقييم من وجية نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (21.4)جدول 
 ديريةالم لمتغير تعزى في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية معممي المدارس الحكومية

 
 االنحراف المعياري لمتوسط الحسابي ا العدد المستوى المجاالت

 الكمية الدرجة
 0.883 3.51 182 )شماؿ( نابمس    

 0.662 3.53 114 )كسط( راـ اهلل          

 0.900 3.45 78 )جنكب( شماؿ الخميؿ                                     

 

لحسابية، كمف أجؿ كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات ا (21.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

معرفػة إف كانػت ىػػذه الفػركؽ قػد كصػػمت لمسػتكل الداللػػة اإلحصػائية اسػتخداـ اختبػػار تحميػؿ التبػػايف 

 يكضح ذلؾ: (22.4)كالجدكؿ ،(One-Way ANOVA)األحادم 

يوضح نتائج تحميل التباين األحادي عمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس ميارات : (22.4)جدول 
تعزى  م من وجية نظر معممي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشماليةالتقيي

 مديريةلمتغير ال

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الكمية الدرجة
 826. 0.191 0.130 2 0.260 بيف المجمكعات

   0.682 371 253.047 داخؿ المجمكعات

    373 253.308 المجموع
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الدرجة الكمية كالمجاالت الفرعية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (22.4)يتبيف مف الجدكؿ 

عدـ كبالتالي  ،(α≤.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأكانت ميارات التقييـ لمقياس 

في مديريات التربية  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةي فكجكد فركؽ 

 .ديريةالم لمتغير كالتعميـ في المحافظات الشمالية تعزل

 

  الحادية عشر: الفرضيةالنتائج المتعمقة ب 11.2.4

افية   ( بين الكفايات اإلشر α>.05الّداللة )وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ي

في مديريات التربية والتعميم في  ميارات التقييم من وجية نظر معممي المدارس الحكومية و

 المحافظات الشمالية.

 Person)بيرسكف ، استخرج معامؿ ارتباط ةعشر  الحاديةالفرضيةلإلجابة عف 

Correlation) في  الحككميةالكفايات اإلشرافية كميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس  بيف

معامؿ يكضح نتائج اختبار  (23.4)، كالجدكؿ مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 بيرسكف:ارتباط 

الكفايات اإلشرافية    معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياسين  يوضح: (23.4)جدول 
في  مديريات التربية والتعميم في المحافظات  ارس الحكوميةميارات التقييم من وجية نظر معممي المد و

  ( 374)ن= الشمالية
 الكفايات اإلشرافية   
 الكفايات

 الشخصية
الكفايات 
 اإلنسانية 

الكفايات 
 اإلدراكية/التصورية 

الكفايات 
 الفنية/األدائية 

 الكفايات
 ككل اإلشرافية

 بيرسون ارتباط معامل التقييم ميارات
626.  التقييم تميارا

**
 .645

**
 .670

**
 .721

**
 .706

**
 

  (p < .01 **عند مستوى الداللة ) دال إحصائياً ** .

 p)الداللة كجكد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية عند مستكل  (23.4)يتضح مف الجدكؿ 

في   ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةك الكفايات اإلشرافية بيف ، (01. >
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706.إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )، مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية
** ،)

ميارات  ازداد مستكلالكفايات اإلشرافية كجاءت العالقة طردية مكجبة؛ بمعنى كمما ازدادت درجة 

 .التقييـ

 

 نتائج المقابالت البؤرية 3.4

معممي المدارس الثانكية الحككمية، في المحافظات  صية معثة بإجراء مقابمة شخقامت الباح     

ـ. كتـ اختيارىا بالطريقة القصدية، 2022/2021الشمالية خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ 

 بجمع المعمكمات مف عينة  الباحثة قامتك  .كتـ عرضيا عمى محكميف ؛( معممان كمعممة10قكاميا)ك 

( مف معممي المدارس الحككمية 5) تككنت مفك  ،الثانكية الدراسة مف معممي المدارس الحككمية

عبر  كشماؿ الخميؿ ،لمديرتي نابمس ،ينما تكاصمت الباحثة؛ بفي مديرية راـ اهلل كالبيرة ،الثانكية

 ،( مف معممي3) استجابةكتـ تدكيف  ،بسبب جائحة ككركناكذلؾ  كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي

كتـ تصنيؼ االستجابات كتحميؿ ي مديرية شماؿ الخميؿ. ( مف معمم2كمعممات مديرية نابمس ك)

 النتائج مع بعضيا البعض. الباحثة قارنت؛ إذ بعد أسبكعيفإعادة تحميؿ البيانات كمف ثـ  ياناتالب

 ،كتخصصات ،مف المعمميف كالمعممات الذيف يمتمككف سنكات خدمة خصائص العينةكجاءت 

 ( أدناه: 24.4 كما ىك مبيف في الجدكؿ )كمديريات مختمفة 

 ( يبين خصائص المشاركين في المجموعة البؤرية 24.4جدول ) 

 المجموع المديرية سنوات الخدمة التخصص الجنس المؤىل العممي المعمم/ة
 1 راـ اهلل كالبيرة سنكات فأكثر10  عممي أنثى ماجستير فأعمى ( 1)المعممة 

 10أقؿ مف -5مف  أدبي أنثى بكالكريكس ( 2)المعممة 
 سنكات

 1 راـ اهلل كالبيرة

 1 شماؿ الخميؿ سنكات فأكثر10 أدبي أنثى بكالكريكس ( 3)المعممة 

 1 راـ اهلل كالبيرة سنكات فأكثر10 أدبي ذكر ماجستير فأعمى ( 4)المعمم 
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تحميرررل اسرررتجابات عينرررة المجموعرررة البؤريرررة عمرررى األسرررئمة المقاليرررة فررري االسرررتبانة   1.3.4  

 ممحق)ج(:

ما ىي أىم الكفايات اإلشرافية المعاصرة التي  يجب أن يمتمكيا المشرف " السؤال األول ونصو

ـ الكفايات اإلشرافية المعاصرة التي يجب أف يمتمكيا المشرؼ أى كجاءت تفسيراتيـ حكؿالتربوي؟"

ة بترميز البيانات، قامت الباحث المبحكثيف في المجمكعة البؤرية، التربكم، كمف خالؿ استجابات

 :اآلتي كتصنيفيا إلى

أف المشرؼ التربكم يجب أف : أجمعت استجابات المجمكعة البؤرية عمى أواًل: كفايات شخصية 

التي تتصؼ بالسمات الجسدية، كالصفات الشخصية، التي  الشخصية، كفايات اإلشرافيةاليمتمؾ 

تتميز باألصالة كاإلرتباط بالمجتمع، كالعدالة، كالتصرؼ بحكمة كسرعة البديية كالسالمة 

األخالقية، كالجسدية، كالذاتية، كالذكاء كالقيادة، كحسف التصرؼ، كسالمة العقيدة، كالقدرة عمى 

إذ" يقع عميو الدكر  حكؿ الكفايات (  ذلؾ في إجابتيا9كالثقة بالنفس. كفسرت المعممة )  المالحظة،

مف حيث تكجيو المعمـ ميني كتربكم، كيجب أف يككف عنده سالمة فكرية، كجسدية،  ر،األكب

 ".كأخالقية، كذاتية، كسريع الذكاء، كسرعة البديية

 1 راـ اهلل كالبيرة سنكات فأكثر10 أدبي أنثى بكالكريكس (5)المعممة 

 10أقؿ مف -5مف  عممي أنثى بكالكريكس ( 6)المعممة
 سنكات

 1 راـ اهلل كالبيرة

 1 نابمس سنكات فأكثر10  عممي أنثى ماجستير فأعمى ( 7)المعممة 

 10أقؿ مف -5مف  أدبي أنثى بكالكريكس ( 8)المعممة 
 سنكات

 1 نابمس

 10أقؿ مف -5مف   عممي أنثى بكالكريكس (9)المعممة 
 سنكات

 1 شماؿ الخميؿ

 1 نابمس سنكات فأكثر 10 أدبي ذكر بكالكريكس ( 10)المعمم 

 10 المجموع
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أف المشرؼ التربكم يجب أف  عة البؤرية عمىأجمعت استجابات المجمك ثانيًا: كفايات إنسانية: 

نجاح العمؿ  التي تعد مف متطمبات الكفايات اإلشرافية المرتبطة بالكفايات اإلنسانية يمتمؾ

اإلشرافي، ككنو يتعامؿ مع قكل بشرية، فالعالقات اإلنسانية مطمكبة في العمؿ اإلشرافي لبعث 

 مف المعمـ كالمشرؼ التربكم بعضيـ البعض. الطمأنينة كالراحة النفسية، كتساعد عمى تقبؿ كالن 

كتتمثؿ في معرفة المشرؼ التربكم الكافية في مجاؿ عمـ النفس، كتحقيؽ العدالة بيف المعمميف، 

ربما يحتاجيا لتكطيد  ؛كالقدرة عمى اإلقناع لتكجيو المعمميف تربكيا،ن كمينيان، كامتالؾ ميارات فاعمة

كمشاركتيـ مناسباتيـ، كالقدرة عمى التعامؿ العادؿ،  يف المعمميف،العالقات بيف المشرؼ التربكم، كب

البناء، كمراعاة كيحافظ عمى الخصكصية مع المعمميف، كيقدـ النصيحة، كعدـ التمييز، كيقدـ النقد 

( "تحقيؽ العدالة بيف المعمميف، كالقدرة عمى اإلقناع كاإلنتماء، 8كفسرت المعممة ) الفركؽ الفردية.

بالمجتمع  أف تتصؼ باألصالة كترتبط" :(2مة كسرعة بديية". كفسرت المعممة )التصرؼ بحك

(" أف يمتمؾ المشرؼ التربكم الميارات الفاعمة، كالكعي الكامؿ  10المعمـ ) كمساندة لمتطكر". كفسر

بأىداؼ مراحؿ التعميـ، سالمة العقيدة، كالقدرة عمى إعطاء المعمكمات كالمالحظات دكف سخرية، 

 بالنفس".كالثقة 

 

أف المشرؼ التربكم يجب أف  أجمعت استجابات المجمكعة البؤرية عمىثالثًا: كفايات أدائية/ فنية: 

إذ ركزت عمى أف يككف المشرؼ ؛ بطة بالكفايات األدائية/ الفنيةالكفايات اإلشرافية المرت يمتمؾ

خصصو، كالمنياج، التربكم كاسع اإلطالع، كالمعرفة المتعمقة بالمحتكل التعميمي في مجاؿ ت

التي تيدؼ لتحسيف كتطكير  ،كاألىداؼ كتعريؼ المعمميف بيا، كمعرفتو باستراتيجيات التعميـ

تيجيات حديثة في االعممية التعميمية كالتعممية، كذلؾ يتـ مف خالؿ امتالؾ المشرؼ التربكم استر 

تكنكلكجي، كالقدرة عمى كتطبيقاتو المطمكبة في ظؿ اإلنفجار ال ،كمنيا ميارات الحاسكب ،التعميـ
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تطبيقيا كتعريؼ المعمميف بيا مف خالؿ كرشات العمؿ كالدكرات التدريبية، كاإلطالع عمى األسس 

، كأسس التقكيـ كالتقييـ الخاصة بالمعمـ، كتحديد احتياجات ي أساليب التربية، ككسائؿالحديثة ف

( إف" إتقاف ميارات 4، كفسر المعمـ )المعمميف مف دكرات تدريبية، كتكجيو المعمميف مينيان كتربكيان 

الحاسكب كاإلستفادة منيا، كاإلطالع عمى األسس الحديثة في أساليب التدريس، كأسس التقييـ 

لمامو 5) ؼ المتاحة لممعمـ."كفسرت المعممةحسب الظرك  ( اإللماـ الشامؿ بالمادة التعميمية، كا 

( "عمى 1( سنكات". كفسرت المعممة )10عف ) بأساليب التربية، ككسائؿ التقكيـ، كسنكات خبرة التقؿ

المشرؼ التربكم أف يككف لديو معرفة تربكية بالمحتكل التعميمي، أم أف ال يككف تركيزه عمى 

كتعريؼ المعمـ بالمحتكل، كمراعاة الفركؽ  ،المحتكل فقط، بؿ يككف مطمعان عمى األىداؼ كالمحتكل

" المعرفة المتعمقة (6) المعممةكفسرت . "جيات التدريسالفردية لممعمميف، كتعريؼ المعمميف باستراتي

شعارىـ بأىميتيا، في سبيؿ تحسيف أي مجاؿ التخصص، كتقبؿ بالمادة العممية ف فكار المعمميف، كا 

 العممية التعميمية، كالقدرة عمى تحديد احتياجات المعمميف مف دكرات تدريبية".

 

ابات المجمكعة البؤرية عمى أف المشرؼ التربكم : أجمعت استجرابعًا: وكفايات تصورية/إدراكية 

الكفايات اإلشرافية المرتبطة بالكفايات التصكرية/ اإلدراكية كتتمثؿ في اإلطالع  أف يمتمؾيجب 

التي  ا إلعداد الخطط السنكية كالفصميةعمى األىداؼ كارتباطيا بالمحتكل التعميمي كالمجتمع، ربم

لخطط التي تختص بزيارة المعمميف كآليات تقييميـ، كمكاكبة تختص باألىداؼ اإلشرافية العامة كا

التطكر في إتباع أساليب كاستراتيجيات حديثة قابمة لمتقكيـ كالتقييـ، كلديو الكعي الكامؿ بتكقع 

المشكالت، كتحديدىا كالعمؿ عمى كضع خطة لمكاجيتيا، كالقدرة عمى تحديد اإلحتياجات التدريبية 

ة التعميمية، كمبتكر ألساليب تمكنو مف متابعة كؿ ماىك جديد، كلديو القدرة لممعمميف لتحسيف العممي

عمى استثمار الكقت، كجمع المعمكمات كالمالحظات التي تساعده في عممية التخطيط،، كالتنفيذ، 
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كالتقييـ؛ إذ أف المشرؼ يقع عميو الدكر األكبر في متابعة المعمميف مينيان كتربكيان. كفسرت المعممة 

معرفة عميقة في مجاؿ التخصص،  كالمنيج،  كمتابعة كؿ ما ىك جديد، كضع خطة مرنة،  " ( 7)

كالقدرة عمى استثمار  كمعرفة كافية في مجاؿ عمـ النفس،تساعد المعمـ لكضع خطتو السنكية، 

 ".الكقت إيجابان لصالح المعمـ كالطالب

 

 لتربويين في المدارس الحكومية؟": "ما المشكالت التي تواجو المشرفين االسؤال الثاني ونصو 

و المشرفيف التربكييف في حكؿ المشكالت التي تكاج أفراد عينة المجمكعة البؤرية كجاءت تفسيرات

المبحكثيف في المجمكعة  الثانكية الحككمية المشرؼ التربكم، كمف خالؿ استجابات المدارس

 تي:قامت الباحثة بترميز البيانات، كتصنيفيا إلى اآل البؤرية،

: أظيرت استجابات عينة المجمكعة البؤرية بأف أىـ المشكالت التي تكاجو المشرفيف التربكييف أوالً 

في المدارس الحككمية تمثمت في مشكالت تتعمؽ بطبيعة عمؿ المشرؼ التربكم، كضيؽ الكقت، 

عباء المنكطة كزيادة األ كما أف ىناؾ ضغط العمؿ المكتبي، كزيادة أعداد المعمميف المراد متابعتيـ،

بالمشرؼ التربكم السبب الذم يمنعيـ مف التكاصؿ المستمر مع المعمميف؛ إذ يحصؿ المعمـ عمى 

المنكطة زيارة كاحدة فقط في العاـ، كىذا غير كافي ربما لتقييـ المعمميف، كقمة الصالحيات 

ف تقديـ أفكار المشكالت كالعمؿ عمى مكاجيتيا، األمر الذم يمنعيـ م بالمشرؼ التربكم لمكاجية

كقمة الراتب الشيرم، كعدـ  افز مادية،جديدة مما يعيؽ ممارستيـ لعمميـ اإلشرافي، كعدـ كجكد حك 

كجكد  تعاكف اإلدارة المدرسية كالمعمميف أحيانان، كضعؼ الكفايات اإلشرافية لممشرؼ التربكم، كعدـ

سية؛ مما يعيؽ ممارستيـ أعماليـ ف كالمعمميف،  كازدحاـ الفصكؿ الدرايفأك تكفر أجيزة كافية لممشر 

( بأف "كثرة األعباء التربكية المسندة لممشرؼ التربكم، قمة الفرص 10كفسر المعمـ ) اإلشرافية.

( "ضعؼ كفايات 7التدريبية لممعمميف، كضعؼ قدرات المدراء كالمعمميف." كفسرت المعممة )
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ـ تكفير دكرات تدريبية فاعمة المشرفيف أنفسيـ، عدـ تنفيذ المعمميف لتكجييات المشرؼ، عد

لممعمميف كالمشرفيف لتشجيعيـ عمى اإلبتكار في الكسائؿ كاألساليب كتنكيعيا."كفسرت المعممة 

كبالتالي أعداد كبيرة مف المدرسيف، اختيار الكقت المناسب  "كجكد عدد كبير مف المدارس،:(5)

بينما قربيا يتحكـ في عدد الزيارات."  لتنفيذ الزيارات عمى مدار السنة الدراسية، بعد المدرسة أك

( " قمة الصالحيات كمحدكديتيا، مما يمنعيـ مف تقديـ أفكار جديدة، ضغط العمؿ 4فسر المعمـ )

المكتبي يمنعيـ مف التكاصؿ المستمر مع المعمـ، حيث يحصؿ المعمـ عمى زيارة كاحدة فقط في 

 العاـ الكاحد كىذا غير كافي".

المشرفيف التربكييف تتعمؽ بالمعمميف أنفسيـ، كتتمثؿ في ضعؼ المعمميف، مشكالت تكاجو  ثانيًا:

كفسرت  تدني مستكل المعمميف في القياس كالتقكيـ، عدـ تقبؿ المعمميف.ك كعدـ تعاكنيـ أحيانان، 

" عدـ تقبؿ المعمميف كخاصة بعد مضي سنكات عمى كجكدىـ في المينة، لفكرة  ذلؾ (1المعممة )

م سكؼ يشرؼ عمى حصصيـ، اعتقادان منيـ أف الداعي لذلؾ ألنيـ اكتسبكا أف ىناؾ مشرؼ تربك 

خبرة كافية في مجاؿ التعميـ، كما أف ىناؾ مشكمة في متابعة األعماؿ الكتابية، إما بسبب عدـ 

( "عدـ إلتزاـ المعمميف بالخطط، ضعؼ 9كجكدىا لدل المعمـ أك رفضو لذلؾ." كأكضحت المعممة )

 اكمة المعمميف لمتغيير كالتجديد، ضعؼ انتماء المعمـ لممينة."كفايات المعمميف، مق

 

: " ما سبل تطوير ميارات التقييم الخاصة بالمشرف التربوي من وجية لثالث ونصوالسؤال ا

كجاءت تفسيراتيـ في تطكير ميارات التقييـ الخاصة بالمشرؼ التربكم نظرك في المجاالت اآلتية: 

 ة في المجاالت كاآلتي:في المدارس الثانكية الحككمي

كاإلشرافي عف طريؽ  في النظاـ التعميمي،يعد التخطيط حجر الزاكية : في مجال التخطيط -أ

تحديد األكلكيات مستندان إلى أىداؼ كاضحة، كالتخطيط مف مقكمات عمؿ المشرؼ معتمدان عمى 



 

147 

ج الدراسية كما كاقع تحميؿ مجاالت تخصصو، كجمع البيانات عف المعمميف ككفاياتيـ، كالمناى

منيجية، كتتطمب خطة المشرؼ التربكم  يختص بيا مف استراتيجيات حديثة، كأنشطة منيجية كال

المعرفة الكافية بالبيئة المدرسية الخارجية كالداخمية، فالتخطيط أسمكب لتحديد المستقبؿ كاستشرافو 

عة البؤرية عمى أف المشرؼ اعتمادان عمى متطمبات الميداف التربكم كحاجاتو، كأجمع معممي المجمك 

التربكم عميو مراعاة عناصر عديدة لبناء خطتو اإلشرافية مف خالؿ التعاكف بيف المشرؼ التربكم 

كالمعمميف، مع مراعاة سنكات الخدمة، كطبيعة الدرس، كاألساليب كاالستراتيجيات، القابمة لمتطبيؽ 

ر فرضيات لتقييـ كاختيار البدائؿ". "جمع المعمكمات كتطكيبأنو  ،( التخطيط7) كفسرت المعممة

( بأف التخطيط" ىك أصكؿ القيادة كىك عممية تسييؿ التدريب كالدراسة كتساعد 10كفسر المعمـ )

"التخطيط ىك التعاكف مع كؿ بأف  (4) عمى تطكير الميارات كالمعارؼ كالتفكير". كفسر المعمـ

فساح المج اؿ لإلبداع في األنشطة المنيجية التخصصات لمخركج بخطة مكحدة تخدـ الجميع، كا 

 كالالمنيجية".

 

تعد األساليب اإلشرافية مف صمب العمؿ اإلشرافي، كيعتمد عمييا المشرؼ األساليب اإلشرافية: -ب 

كالتي ىدفيا األسمى: ىك تحسيف كتطكير المعمميف  ،التربكم في تقييـ العممية التعميمية كالتربكية

ؿ معدة لمكاجية معترؾ الحياة، كمقدرتيـ عمى مكاكبة التطكرات كنكعية التعميـ بيدؼ إنتاج أجيا

كالتكنكلكجية، كمف  ،الحديثة في التعميـ كالتعمـ في ظؿ التطكرات الحديثة في الثكرة المعمكماتية

كجية نظر معممي المجمكعة البؤرية التي تـ مقابمتيـ، أكدكا بضركرة التنكيع في األساليب 

كعمى المشرؼ  .متنكعة كتراعي الفركؽ الفرديةك قابمة لمتطكير، ك ركنة، تتصؼ بالم كأف اإلشرافية،

مجاؿ التقييـ الخبرات العالمية في ب ستعانةالتربكم اإلطالع عمى األساليب المبتكرة كالحديثة، باإل

(:" 1) تطكير منظكمة التعميـ، كالمعمـ، كالطالب بصكرة كاممة. كفسرت المعممة كاإلرشاد، في سبيؿ
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لدل المشرؼ مركنة في التعامؿ مع المعمميف، كأف ينكع في تمؾ األساليب بما يتناسب مع أف يككف 

"أف تككف األساليب شاممة كمتنكعة كمتعددة  (3المعمـ كالصؼ كطبيعة الدرس." كفسرت المعممة )

(: "مالءمة 10) . كفسر المعمـ"تخدـ المعمـ كالطالب كالمدرسة كمتدرجة مف السيؿ إلى الصعب

ب اإلشرافي المراد تحقيقو لميدؼ كتنكع األساليب كشمكليتيا، كمركنتيا كالتعاكف مع المعمـ، األسمك 

"زيارات إشرافية كتبادؿ زيارات بيف  (:7) كالمعمـ يككف المحكر الرئيسي فييا." كفسرت المعممة

 المعمميف كتطكير منظكمة التعميـ بصكرة كاممو كتنكع األساليب كاألنشطة".

يتجزأ مف المنياج التربكم، كاألىداؼ اإلشرافية  : األىداؼ التربكية ىي جزء الدافصياغة األى -ج

كزارة التربية الفمسطينية، كذلؾ عف طريؽ  ألىداؼ التربكية المنبثقة عف خطةميمتيا تحقيؽ ا

مساعدة المعمـ في أداء ميمتو التعميمية، كذلؾ بتبياف أفضؿ األساليب كاالستراتيجيات التي تحقؽ 

 األىداؼ في تحقيؽ جكدة التعميـ كمخرجاتو، كتعالج اإلشراؼ التربكم؛ إذ تسيـ صياغة ؼأىدا

مما يسيـ في تطكير العممية التعميمية كاستمراريتيا، كالعمؿ عمى نقاط الضعؼ، كتعزز نقاط القكة، 

أف تككف األىداؼ كاضحة " :(8) تحسيف كتطكير برامج النمك الميني لممعمميف. كفسرت المعممة

 شاممة تشتمؿ عمى الفيـ، كالتطبيؽ، كالتحميؿ، كالتغذية الراجعة، كقابمة لمقياس." كفسرت المعممةك 

( "أف يككف لو إلماـ باألىداؼ كأنكاعيا كطرؽ استخداميا في الحصص كتقكيميا." كفسر المعمـ 6)

 أف تككف ممكنة لمغالبية مع مراعاتيا لمبيئات كالظركؼ."" (:4)

 

يعد التقكيـ بمثابة العممية التي يتبعيا عادة المشرؼ أك المعمـ في التعميمية: تقويم العممية  -د 

بداية أم عمؿ سكاء؛ كاف تعميمي يختص بالمعمـ، أك إشرافي يختص بالمشرؼ التربكم، ككالىما 

يكمالف بعضيما البعض. كاليدؼ: ىك تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجكة، كلتحقيؽ ذلؾ البد مف 

الذم يقـك بعممية التقكيـ،  لمميارات الفكرية،  كالذىنية الالزمة  مف المعارؼ  امتالؾ الشخص
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كالخبرات كالمعمكمات كاستخداميا ضمف استراتيجيات عند بدء العممية التعميمية. كفسرت 

دارتيا، كالمحافظة 6المعممة) (" أف يككف المشرؼ التربكم داعـ لممعمـ، كيطكر العممية التعميمية كا 

عممية التقكيـ جزء ميـ كمتمـ ل" (10) اصؿ، كتجديد الطرؽ كاألساليب. كفسر المعمـعمى التك 

( 6) كتطكير التعميـ، كتحديد الطرؽ، كالكسائؿ، كاألساليب." كفسر المعمـ التخطيط، كتصحيح مسار

"أف يككف المشرؼ عمى دراية كافية بطرؽ التقكيـ كأنكاعو، كأف يتـ استخداـ كؿ األنكاع في 

تقكيـ العممية التعميمية اإلطالع عمى أساليب التقكيـ المختمفة، ألف " (1) ." كفسرت المعممةالتقكيـ

 المشرؼ يقيـ مف جكانب مختمفة كما يقيـ الحصة كالطمبة".

 

 : ما مقترحاتكم لتطوير العمل اإلشرافي في المدارس الحكومية؟ السؤال الرابع ونصو

 ي في المدارس الحككمية كاآلتي:كجاءت مقترحاتيـ في تطكير العمؿ اإلشراف

أتاحت الباحثة الفرصة لممستجيبيف مف عينة معممي المجمكعة البؤرية بطرح السؤاؿ المتعمؽ عما 

يجكؿ في أذىانيـ، كلقراءة ما تـ التعبير عنو في استجاباتيـ بشأف المنظكمة اإلشرافية التي يطمح 

مما  تساعد  العالقات اإلنسانية فيما بينيـ، ناءكب عممة بمساندة المشرؼ التربكم لو،كؿ معمـ كمليا 

عمى بناء جسكر الثقة كبث الطمأنينة بيف المعمميف مما يزيد عطاءىـ كيعزز ثقتيـ بأنفسيـ، مف 

خالؿ المحافظة عمى اإلتصاؿ كالتكاصؿ مف خالؿ الزيارات الصفية لمكصكؿ إلى نتائج مرضية 

، كلمطالب، كلإلدارة المدرسية. كاشتركت استجابات لجميع األطراؼ سكاء لممشرؼ التربكم كلممعمـ

المجمكعة البؤرية بعدة أمكر منيا: مساعدة المشرؼ التربكم لممعمميف بالتخطيط لمحصص الصفية 

ىك دكر داعـ مف  التكاصؿ، ألف دكر المشرؼ التربكمأك الفصمية، كالمحافظة عمى اإلتصاؿ ك 

تاحة خالؿ تدريب المعمميف عمى كؿ ما ىك جديد، كم نح المشرؼ صالحيات في مجاؿ عممو، كا 

الفرصة لو باتخاذ القرارات التي مف شأنيا تعمؿ عمى اإلرتقاء بالعممية التعميمية كالتربكية برمتيا.  
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عدـ اقتصار عممية التقييـ عمى زيارة " (1كجاءت اقتراحات المجمكعة البؤرية؛ إذ اقترحت المعممة )

نما الحرص عمى استمرار التكاصؿ مع المعمميف كمتابعة أك زيارتيف طكؿ السنة، ك  ،كاحدة ا 

( "يقمؿ مف عدد المدارس التي يشرؼ عمييا، كيككف ساعة مكتبية 2أعماليـ". كاقترحت المعممة )

 (4تدريبية خاصة بالمشرفيف، ميزانية لتطكير األساليب اإلشرافية التطبيقية". كاقترح المعمـ )

طالع ا" لمعمـ عمييا، إفساح المجاؿ لتطبيؽ خطط غير تقميدية، تكسيع الكضكح في أسس التقييـ كا 

 (10حيث يككف لتقريرىـ دكر في العممية التعميمية." كاقترح المعمـ ) تربكمصالحيات المشرؼ ال

اإلشراؼ ىك بنؾ الخبرات التربكية: عقد مؤتمرات لمتطكير، تقميؿ نصاب المشرؼ التربكم مف أجؿ "

لممشرؼ بالمدرسة، ضركرة مشاركة المشرؼ بالتخطيط داخؿ اإلبداع، تخصيص يكـ مكتبي 

 زيارات تبادلية، إعطاءه صالحيات كاممة في حدكد عممو." المدرسة،
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 الفصل الخامس

  تفسير النتائج ومناقشتيا

 

 الدراسة ومناقشتيا أسئمةتفسير نتائج   1.5

 ومناقشتيا نتائج الفرضياتتفسير  2.5
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 مسالفصل الخا

  تفسير النتائج ومناقشتيا

 

تضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، مف خالؿ أسئمتيا كما انبثؽ 

عنيا مف فرضيات، كتحميؿ المقابالت البؤرية لممعمميف التي تكصمت إلييا كذلؾ بمقارنتيا بنتائج 

النتائج كصكالن إلى التكصيات  الدراسات السابقة الكاردة في ىذه الدراسة، إضافة إلى تفسير

 كالمقترحات التي يمكف طرحيا في ضكء ىذه النتائج.

 

 الدراسة ومناقشتيا  أسئمة تفسير نتائج  1.5

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتو   1.1.5

في  مديريات التربية  الكفايات اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية مستوى ما

 ؟ المحافظات الشماليةوالتعميم في 

 كالنسب المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطاتلإلجابة عف السؤاؿ األكؿ حيسبت 

في مديريات التربية  الكفايات اإلشرافية مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةلمقياس  المئكية

ي لتقديرات عينة ( يكضح بأف المتكسط الحساب1.4، كالجدكؿ )كالتعميـ في المحافظات الشمالية

( كبتقدير مرتفع، أما 75.8( كبنسبة مئكية )3.79ككؿ بمغ )الكفايات اإلشرافية الدراسة عمى مقياس

تراكحت الكفايات اإلشرافية المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس 

ألكلى بمتكسط حسابي قدره " بالمرتبة ا الشخصية الكفايات(، كجاء مجاؿ "3.69-3.89ما بيف )

" في  األدائية/الفنية الكفايات( كبتقدير مرتفع، بينما جاء مجاؿ "77.8( كبنسبة مئكية )3.89)

 ( كبتقدير مرتفع.73.8( كبنسبة مئكية )3.69المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )
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تقدير مرتفع إلى كتعزك الباحثة ىذه النتيجة لمجاؿ الكفايات الشخصية بالمرتبة األكلى كب

كمما زادت الثقة الالزمة لممارسة عممو اإلشرافي ك  لكفايات الشخصيةيمتمؾ  أف المشرؼ التربكم

يسيـ في مارس عمييـ اإلشراؼ التربكم، كاإلنسجاـ كالتقبؿ بيف المشرؼ كبيف المعمميف الذيف يي 

أنينة، مما يساعد في نمكىـ يشعر المعمميف براحة كيخمؽ جكان مف الطمك تكطيد العالقات فيما بينيـ، 

الميني، كربما ييعزل ذلؾ في إظيار المعمميف ىذه النتيجة شعكرىـ بأف المشرؼ التربكم شخص 

يمكنو تقديـ المساعدة كالنصح لممعمـ في أداء ميماتيـ التدريسية، مما يعمؿ عمى تطكير كتحسيف  

( ذلؾ في إجابتيا 9المعممة )وفسرت  ا.العممية التعميمية التعممية، كالذم ييعد المعمـ أحد مدخالتي

يقع عميو الدكر األكبر مف حيث تكجيو المعمـ ميني كتربكم، كيجب أف يككف عنده سالمة  إذ"

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية  ".فكرية، كجسدية، كأخالقية، كذاتية، كسريع الذكاء، كسرعة البديية

رت درجة التزاـ المشرفيف التربكييف بأخالقيات ( التي أظي2018مع نتائج دراسة الياجرم كآخريف )

( التي تكصمت  (Wenzare,2013الزيارة الصفية تراكحت بيف العالية جدان كالعالية كاتفقت مع دراسة

إلى أف الميارات كالكفايات اإلشرافية مطمكبة لدل المشرفيف التربكييف كمنيا القيادة، النزاىة 

 الكفاياتمجاؿ " بأف مف ممارسة العمؿ اإلشرافي، كتعزل نتيجة كالمعرفة، كمؤىالن كذك خبرة، تمكنو

( 73.8( كبنسبة مئكية )3.69"جاء في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ ) األدائية/ الفنية

كبتقدير مرتفع. إلى أف المشرؼ التربكم يمارس كفاياتو كمياراتو عمى المعمميف بشكؿ ينسجـ 

ذلؾ كرضا المعمميف عف ممارساتة ك تكاصمو المستمر مع المعمميف كرغباتيـ كطمكحاتيـ مف خالؿ 

مما أدل إلى أسس التقييـ عمى  طالعوكا  كيراعي الفركؽ الفردية  ككنو يمتمؾ الخبرة في تخصصو

 مف المجمكعة البؤرية حكؿ كفايات المشرؼ التربكم( 4كفسر المعمـ ) التكصؿ ليذه النتيجة.

ت الحاسكب كاإلستفادة منيا، كاإلطالع عمى األسس الحديثة إتقاف ميارا"األدائية يعزل إلى 

( اإللماـ 5في أساليب التدريس، كأسس التقييـ حسب الظركؼ المتاحة لممعمـ."كفسرت المعممة )
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لمامو بأساليب التربية، ككسائؿ التقكيـ، كسنكات خبرة التقؿ عف ) ( 10الشامؿ بالمادة التعميمية، كا 

( "عمى المشرؼ التربكم أف يككف لديو معرفة تربكية بالمحتكل 1سنكات". كفسرت المعممة )

التعميمي، أم أف ال يككف تركيزه عمى المحتكل فقط، بؿ يككف مطمعان عمى األىداؼ كالمحتكل 

كتعريؼ المعمـ بالمحتكل، كمراعاة الفركؽ الفردية لممعمميف، كتعريؼ المعمميف باستراتيجيات 

المعرفة المتعمقة بالمادة العممية ( ضمف المجمكعات البؤرية، "6) كعززت ذلؾ المعممة التدريس".

شعارىـ بأىميتيا في سبيؿ تحسيف العممية  في مجاؿ تخصصو، كتقبؿ أفكار المعمميف كمشاعرىـ كا 

"كأضافت أف مف المشكالت  التعميمية، كالقدرة عمى تحديد احتياجات المعمميف مف دكرات تدريبية.

غير متقبميف لمزيارات اإلشرافية كعززت ذلؾ بضركرة  كجكد معمميف" ربكييفالتي تكاجو المشرفيف الت

تصاؿ كالتكاصؿ مع المعمميف ضمف زيارات غير إشرافية  لتبادؿ المقترحات فيما الحفاظ عمى اال

 بينيـ مف أجؿ تطكير العمؿ إلشرافي".

تباطية ( بأف ىناؾ عالقة إر 2016(، كدراسة الطعجاف )2015كاتفقت دراسة العجمي )

كأكصت بتدريب المشرفيف  ،إيجابية بيف الكفايات كأداء العمؿ كتطكير الميارات األدائية لممعمميف

؛ بينما كالمشرفات التربكييف عمى كفايات اإلشراؼ الحديث المستجدة في قطاع التربية كالتعميـ

المشرفيف التربكييف ( التي أظيرت امتالؾ 2017اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الطراكنة )

ظيرت نتائجيا بأف أك ( 2018دراسة دفع اهلل كحامد )في المكاد العممية كجاءت بدرجة متكسطة. ك 

فيما يتعمؽ بزيارة الصؼ كاف مرضيان عنو  الكفايات التي تتعمؽ بالدكر المنكط بالمشرؼ التربكم

 (2019)كدراسة العمرم ان. فيما يختص ببقية المجاالت فإف اإلشراؼ ضعيؼ جد ، بينماالدراسي

)إدارة الميارات الحياتية، إدارة قدرات الطالب، دعـ اإلقتصاد المعرفي، إدارة  جاءت نتائجيا في 

بدرجة متكسطة. كأكصت بعقد دكرات تدريبية متخصصة لتنمية ميارات القرف  تكنكلكجيا التعميـ (

االت في إرساء أىداؼ التدريب، تصتند عمى استخداـ التكنكلكجيا كاإلالحادم كالعشريف كالتي تس
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كتحسيف الكفايات المينية لممشرفات التربكيات بما يتالءـ كالتطكرات العممية كالتربكية المعاصرة في 

درجة امتالؾ  جاءتإذ  ؛(2007) كآخريف دراسة عالكنةك ضكء ميارات القرف الحادم كالعشريف. 

 .لتربكم كانت ضمف الدرجة المتكسطةؼ االمشرفيف التربكييف في الضفة الغربية لميارات اإلشرا

 

 الكفايات الشخصية  المجال األول : 

 المكاقؼ في المالحظة قكة يمتمؾأظيرت نتائج الدراسة أىـ مجاؿ لمكفايات اإلشرافية كانت فقرة "

، كتعزك مرتفع( كبتقدير 79.8( كبنسبة مئكية )3.99" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )التعميمية

ىي سمة مف سمات القيادة،  حظة التي يمتمكيا المشرؼ التربكمىذه النتيجة بأف قكة المال احثةالب

إذ" يقع عميو الدكر  حكؿ الكفايات (  ذلؾ في إجابتيا9كفسرت المعممة ) كأساس العمؿ اإلشرافي،

مف حيث تكجيو المعمـ ميني كتربكم، كيجب أف يككف عنده سالمة فكرية، كجسدية،  ر،األكب

مما تمكف المشرؼ التربكم مف ممارسة أدكاره  ".خالقية، كذاتية، كسريع الذكاء، كسرعة البدييةكأ

ر إلى قدرة عمة بالعالقات االنسانية، مما يشيالنتيجة مناخات صفية مف ىذه ظيركما كتي اإلشرافية، 

مما يكطد كسالمة اإلتصاؿ كالتكاصؿ  يجابية لدل المعمميف،إالمشرؼ التربكم عمى خمؽ انطباعات 

إذ ( 2018) دراسة كريـ كعميكم مع اختمفتبينما  العالقات بيف المعمميف كالمشرفيف التربكييف؛

اختمفت مع ك كما  كجكد ضعؼ إدراؾ المشرفيف التربكييف لعدد مف المفاىيـ التربكية؛ نتائجيا أظيرت

يف عف تأثير عدـ رضا المعمم نتائجيا ( كأظيرتKotride &Yunos,2014) ككتيرد كيكنسدراسة 

 جميع أماـ المعمميف قدرات يعززفقرة "بينما جاءت  اإلشراؼ التربكم في الفصكؿ الدراسية؛

( كبتقدير مرتفع، %75.2( كبنسبة مئكية )3.76" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )العامميف

( كبتقدير %77.8( كبنسبة مئكية )3.89) الكفايات الشخصية كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ 

 مرتفع.
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كتعزك الباحثة ىذه النتيجة كحصكؿ ىذه الفقرة عمى الترتيب العاشر إلى أف المشرؼ  

( مف 1) كفسنر المعمـكيعزز قدراتيـ  كيشجعيـ يمارس دكره حسب كجية نظر المعمميف التربكم

التكاصؿ مع بؿ تطكير ميارات التقييـ الخاصة بالمشرؼ التربكم ىك"المجمكعة البؤرية بأف مف سي 

المعمميف كاإلدارات كمعرفة الصعكبات التي يكاجيكنيا، كاإلرشاد كالتطكير لممعمـ، كاإلطالع عمى 

 أساليب التقكيـ كالتعزيز المختمفة ألف المشرؼ التربكم يقيـ المعمـ مف جكانب مختمفة".

دكره أف المشرؼ التربكم يمارس ب كأظيرت نتائجيا( 2018) دراسة عفاؼكاتفقت نتائج   

كبير حسب كجية  لفي حيف أف المشرؼ التربكم يمارس دكره بمستك ، حسب كجية نظر المعمميف

مجاؿ  في  إذ أظيرت نتائجيا ؛(2016دراسة الطعجاف ). كما كاتفقت مع نظر المشرفيف أنفسيـ

راسة د معالميني جاء في المرتبة األخيرة؛ بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية  الكفايات في النمك

بتفعيؿ دكر اإلشراؼ كتكسيع ممارسات المشرفيف كالتي مف شأنيا  إذ أكصت ؛(2017الطراكنة )

كأف درجة الركح المعنكية لدل المعمميف  حقيؽ اليدؼ مف العممية التعميميةتعزيز قدرات المعمميف كت

إذ جاء  ؛(2014كاختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الشديفات) جاءت بدرجة متكسطة.

ك راسات اإلجتماعية بدرجة متكسطة دكر المشرؼ التربكم في تطكير األداء الميني لمعممي الد

  مشرفيف كعقد دكرات تدريبية.بضركرة العمؿ عمى تفعيؿ دكر أداء الالدراسة صت أك 

 

 الكفايات اإلنسانيةالمجال الثاني : 

المتكسطات الحسابية إلجابات ( أف 3.4نالحظ أف أىـ الفقرات كما يتضح مف الجدكؿ ) 

 يمتـز"(، كجاءت فقرة 3.46 - 4.05تراكحت ما بيف ) اإلنسانية الكفايات مجاؿأفراد عينة الدراسة عف 

( 4.05بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره ) ".المعمميف مع عالقاتو في المينية العمؿ بأخالقيات

قدرة المشرؼ التربكم عمى  ثة ىذه النتيجة إلى أف، كتعزك الباحمرتفع( كبتقدير 81.0كبنسبة مئكية )
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 ، كالعمؿ ضمف فريؽ يخمؽالتفاعؿ اإليجابي مع المعمميف، كبقية العامميف في المؤسسة التعميمية

شراكيـ في اتخاذ  كاتجاىاتيـ، كحاجاتيـ، عف آرائيـ، التعبيرفرصة  تيح ليـ، مما يركح التعاكف كا 

عرفيـ بأسس المعرفة التي يك  طالؽ طاقات اإلبداع لدييـ،إل كيحفزىـيشعرىـ باألماف، ك ، رالقرا

 يصبح كحينيامف تحكيميا إلى ممارسة عممية،  المشرؼ التربكم مكفمما ت ،ترتبط بمفاىيـ كحقائؽ

كما أف المشرؼ التربكم يعمؿ عمى تكثيؽ عالقاتو  ،عمى تقييـ النظاـ التعميمي بجميع عناصرهان قادر 

( كمف 9) ناسباتيـ كيراعي ظركفيـ المينية كاإلجتماعية. كفسرت المعممةمع المعمميف كيشاركيـ م

أجؿ تطكير العمؿ اإلشرافي"التكاصؿ الدائـ كالمستمر عبر المجمكعات أك عقد حمقات كجاىية بيف 

كاتفقت نتائج الدراسة عماؿ المنكطة بالمشرؼ التربكم. "المعمميف كالمشرفيف التربكييف لمتعريؼ باأل

لتزاـ المشرفيف ( كأظيرت نتائجيا بأف درجة ا2018نتائج دراسة الياجرم كآخريف ) الحالية مع

دراسة الطعجاف أظيرت ك  ،التربكييف بأخالقيات الزيارة الصفية تراكحت بيف العالية جداى كالعالية

( بأف 2015) دراسة العجميأظيرت ( بأف درجة ممارسة الكفايات اإلشرافية كانت عالية، ك 2016)

بأف اإلشراؼ  (،2018) دراسة دفع اهلل كحامدأظيرت الكفايات اإلشرافية كانت إيجابية، ك  ممارسة

التربكم مرضيان عنو، ككجكد عالقة إيجابية بيف الكفايات اإلشرافية كدرجة تطكير الميارات األدائية 

مع  "مجاؿ العالقةفي ( إذ أظيرت نتائجيا 2014) لممعمميف؛ بينما اختمفت مع دراسة الشديفات

(؛ كيعزك الباحث ىذه 2.79-3.18تراكح بيف)الزمالء كالمجتمع المحمي" كجاءت بتقدير متكسط 

المشرؼ في تطكير المعمـ بشكؿ عاـ  اركة المشرؼ المعمميف، كضعؼ أداءالنتيجة إلى عدـ مش

كقد يعكد ذلؾ إلى  فيما يتعمؽ بتكثيؽ عالقة المشرؼ مع المعمـ كمشاركة المعمميف المناسبات

 تصاؿ لدل المشرؼ التربكم. ؼ ميارات االضع
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" في (أحزان– أفراح -تينئة-زيارات) مناسباتيم المعممين يشارك" بينما جاءت فقرة

( كبتقدير متكسط. كقد بمغ %69.2( كبنسبة مئكية )3.46حسابي بمغ ) المرتبة األخيرة، بمتوسط

 . مرتفع(  كبتقدير %76.6) ية( كبنسبة مئك 3.83)الكفايات اإلنسانية  المتكسط الحسابي لمجاؿ

" في (أحزاف– أفراح -تينئة-زيارات) مناسباتيـ المعمميف يشارؾكتعزك الباحثة نتيجة ترتيب فقرة"

بيف كؿ مف المعمـ كالمشرؼ التربكم،  قكيةغير  عالقاتكبتقدير متكسط إلى كجكد  المرتبة األخيرة

 زيادة نصاب المشرؼ يعزل ذلؾ إلى كربما نسانيةعمى مستكل الممارسة كالعالقات اإلكىذا يعتمد 

 :(5كفسرت المعممة ) مشاركة جميع المعمميف، مما يحكؿ مف عميو مف المعمميف كزيادة األعباء

كبالتالي أعداد كبيرة مف المدرسيف، اختيار الكقت المناسب لتنفيذ "كجكد عدد كبير مف المدارس، 

كما تيعزل ىذه " ك قربيا يتحكـ في عدد الزيارات.ة أالزيارات عمى مدار السنة الدراسية، بعد المدرس

 النتيجة إلى الفركؽ الفردية كما يتصؼ بيا مف صفات؛ كالتكاضع كالتحمي بمكاـر األخالؽ،

( مف المجمكعة البؤرية حكؿ ما أىـ الكفايات المعاصرة لممشرؼ التربكم، 2كفسرت المعممة )

( "قمة الصالحيات 4بينما فسر المعمـ ) مجتمع".أف تتصؼ باألصالة كترتبط بال" فكانت إجابتيا

ـ مف التكاصؿ مما يمنعيـ مف تقديـ أفكار جديدة، ضغط العمؿ المكتبي يمنعي كمحدكديتيا،

( إذ أظيرت نتائجيا في "مجاؿ العالقة مع 2014) كاتفقت مع دراسة الشديفات ؛"المستمر مع المعمـ

 ؛( كجاء في المرتبة الثالثة2.79-3.18) ط تراكح بيفالزمالء كالمجتمع المحمي" كجاءت بتقدير متكس

ف درجة ( إذ جاءت نتائجيا بأ2017) بينما كاختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة دبكس

 دراسة تكماس فرانسيس كاختمفت مع. قات اإلنسانية كانت كبيرةمعالييف لالتربك  ممارسة المشرفيف

(Thomas Francis,2013ككانت نتا )ة ئجيا بناء عالقات قكية بيف المشرؼ التربكم كالمعمـ نتيج

 الزيارات اإلشرافية المتكاصمة.
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 الكفايات اإلدراكية/التصوريةالمجال الثالث: 

 مجاؿ( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى 4.4اتضح مف الجدكؿ )

– المفاىيـ) ػً ب يمتـز(، كجاءت فقرة "3.71-3.84تراكحت ما بيف ) الكفايات اإلدراكية/التصكرية

( كبنسبة 3.84" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )عممو مجاؿ في الجديدة العممية( الحقائؽ

( كبتقدير مرتفع، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بأف معايير اختيار المشرؼ لمكظيفة 76.8مئكية )

ر المتسارع في المنظكمة التعميمية كالتربكية كمكاكبة اإلشرافية تخضع لعدة معايير كىذا بسبب التغي

ىذا التطكر، كأف المشرؼ التربكم مؤىالن بمعارؼ كخبرات يصقميا بالممارسة، كالدكرات كالكرش 

، كىذا ما يبرر إجماع المعمميف عمى التكصؿ ليذه النتيجة، كفسنر اء عمموالتدريبية لتمكنو مف أد

لمامو بأساليب التربية، ( مف المجمكعة البؤري4المعمـ ) ة ذلؾ: "اإللماـ بالمادة التعميمية الشامؿ، كا 

( 2015) ككسائؿ التقكيـ، سنكات خبرة التقؿ عف عشر سنكات". بينما اتفقت جزئيان مع دراسة شاىيف

التي أظيرت بأف درجة امتالؾ كممارسة المشرفيف التربكييف لمكفايات المعاصرة في ضكء 

تصاؿ كالقيادة ة الدراسة كانت كبيرة في مجاؿ االنظر تقديرات عين خصائص المعرفة مف كجية

دارة الجكدة الشاممة   .كالتطكير؛ بينما كانت درجة اإلمتالؾ متكسطة في أنماط اإلشراؼ الحديث كا 

( دكر المشرفيف التربكييف في 2014) كاختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الشديفات 

ء بدرجة متكسطة، كأكصت بتفعيؿ أداء المشرؼ التربكم مف خالؿ عقد تطكير األداء الميني جا

( التي أظيرت درجة تكافر الكفايات لدل 2017دكرات تدريبية؛ كما كاختمفت دراسة الطراكنة )

 ف كجية نظر المعمميف، كاختمفت معالمشرؼ التربكم في المكاد العممية جاءت بدرجة متكسطة م

ظيرت النتائج إلى أف إجابات أفراد عينة البحث تقع بيف المتكسط كأ (2018) دراسة كريـ كعميكم

كالمقبكؿ فيما يخص أداء المشرؼ التربكم، كيرل الباحثاف أف ىناؾ عدة أسباب تكمف كراء ذلؾ 
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كضعؼ إدراؾ  ة التي يكمؼ بيا المشرؼ التربكم،أىميا، كجكد الكثير مف المياـ، كاألدكار اإلشرافي

 مف المفاىيـ التربكية.عدد مف المشرفيف لعدد 

 فييا بما التربكية المشكالت مع لمتعامؿ كاقعية استراتيجيات يضعبينما جاءت فقرة "

( كبتقدير %74.2( كبنسبة مئكية )3.71" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )الطارئة الظركؼ

( كبنسبة مئكية 3.76) الكفايات اإلدراكية/التصكرية مجاؿمرتفع. كقد بمغ المتكسط الحسابي ل

( كبتقدير مرتفع. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المشرؼ التربكم يبني كيعد خططان 75.2%)

 19-استراتيجية في مجاؿ عممو مما يمكنو مع التعامؿ مع الظركؼ الطارئة في ظؿ جائحة ككفيد

(Covid-19 Pandamic)لذم أظير كاقع ، كالمجكء إلى التعمـ اإللكتركني كالمدمج؛ األمر ا

لماـ المشرفيف كمقدرتيـ عمى التعامؿ مع ىذه الحاالت  التي أصبحت أمر اإلشراؼ اإللكتركني، كا 

المعمميف كالمعممات كتممسكا فيو نقاط القكة، كنقاط الضعؼ مما أتيحت الفرصة  كاقع، كتعايش معو

ت المشرفيف التربكييف ألفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمى التصريح بيذه النتيجة حكؿ كفايا

( مف المجمكعة البؤرية حكؿ امتالؾ الكفايات ااإلدراكية 7كفسرت المعممة )اإلدراكية التصكرية؛ 

معرفة عميقة في مجاؿ التخصص، كالمنيج، كمتابعة كؿ ما ىك جديد، كضع " لممشرؼ التربكم

النفس، كالقدرة عمى  خطة مرنة، تساعد المعمـ لكضع خطتو السنكية، كمعرفة كافية في مجاؿ عمـ

في كربما مشكالت تتعمؽ بضعؼ قدرات المشرفيف ". استثمار الكقت إيجابان لصالح المعمـ كالطالب

مف أجؿ مكاكبة ىذه النقمة النكعية  معمميفس المحكسبة كتدريب المجاؿ التكنكلكجيا كتصميـ الدرك 

قبؿ المشرفيف بشكؿ خاص في مجاؿ العمؿ التربكم، في ظؿ عدـ اإلعداد كالتحضير المسبؽ مف 

( في 4كالكزارة بشكؿ عاـ، كعدـ كجكد خطة مرنة يرتكز عمييا النظاـ اإلشرافي. كفسنر المعمـ )

تقانيا، كالتعاكف مع : المجمكعة البؤرية كقاؿ "عمى المشرؼ التربكم اإللماـ بميارات الحاسكب كا 

ينما اتفقت دراسة المزيدم المشرفيف مف كافة التخصصات لمخركج بخطة مكحدة تخدـ الجميع" ب
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( التي أظيرت نتائجيا بضركرة تنفيذ المشرفيف التربكييف اإلشراؼ اإلبداعي كالكقائي 2020كالمكاتيا )

( التي أظيرت نتائجيا 2020) مع دراسة آؿ دغمافنتائج الدراسة الحالية  بمستكل عاًؿ. كاختمفت

  طيط كالتنفيذ كالتقكيـ( جاءت بدرجة متكسطة.)التخ كف ميارات التدريسبأف المشرفيف التربكييف ينمٌ 

 

 الكفايات الفنية/األدائيةالمجال الرابع : 

( أف المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاؿ 5.4يتضح مف الجدكؿ )

 استخداـ في المعمميف يساعد(، كجاءت فقرة "3.77-3.49تراكحت ما بيف ) الكفايات الفنية/األدائية

( %75.4( كبنسبة مئكية )3.77" بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )الذاتي التقكيـ اليبأس

،  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بأف المشرؼ التربكم ييمـ بأساليب التقكيـ كالتقييـ لجميع مرتفعكبتقدير 

اج، كمع عممية ييبنى عمى كفايات ميمة، كيندمج مع المني العممية التربكية؛ إذ أف التقكيـجكانب 

كضكح معايير التقكيـ في العمؿ اإلشرافي التربكم، مما يساعد المعمميف في إعداد ك التدريس. 

اإلختبارات كتحميميا ضمف أسس كاضحة، لمكقكؼ عمى نقاط القكة كتعزيزىا كالكقكؼ عمى نقاط 

سنكية، مما يتيح الضعؼ لمعالجتيا؛ إذ يتـ اإلطالع عمييا أثناء الزيارات الصفية  الفصمية أك ال

الفرصة لتعريؼ المعمميف بأنكاع التقكيـ الذاتي؛ ألف ىناؾ عالقة قكية بيف ما يتـ تقكيمو كما يتـ 

( مف المجمكعة البؤرية حكؿ 6تعممو، كما يتـ تقكيمو يعد أكثر أىمية كقيمة تربكية. كفسنر المعمـ )

يككف  تقكيـ العممية التعميمية:" أف اؿسبؿ تطكير ميارات التقييـ  الخاصة بالمشرؼ التربكم في مج

 المشرؼ التربكم عمى دراية كافية بطرؽ التقكيـ كأنكاعو كأف يتـ استخداـ كؿ األنكاع في التقكيـ.

عدـ ارتقاء أداء  ؛ إذ أظيرت نتائجيا(2002) دراسة الخصاكنةمع  كاختمفت نتائج الدراسة الحالية"

كاختمفت  ،كمكجيي العممية التربكية ،قادة الميداف المشرفيف إلى مستكل الطمكح المعيكد بكصفيـ

إلى أف نمكذج تقييـ األداء ال يتيح لممشرفة الفرصة  نتائجياتكصمت ؛ إذ (2002) الزايدم دراسةمع 
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كال يساعد المشرفة التربكية فيـ  ،كال يمنح المعممات فرصة في تقيييـ مشرفاتيـ ،لمتقييـ الذاتي

. كاختمفت نتائج الدراسة الحالية دارة التعميمية بمياـ المشرؼ التربكمىتماـ اإلإكال تبرز  ،كظيفتيا

تطكير الميني الفي  التربكم ( كجاءت نتائج الدراسة بأف أداء المشرؼ2007) مع دراسة صياـ

 لممعمميف في جميع مجاالت الدراسة جاءت بدرجة متكسطة.

 مجاؿ في المستجدات كؿ تعرض عممية نشرات المعمميف عمى يكزعبينما جاءت فقرة "

( كبتقدير %69.8( كبنسبة مئكية )3.49" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ )التربكم اإلشراؼ

( %73.8( كبنسبة مئكية )3.69) الكفايات الفنية/األدائيةمتكسط. كقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ 

الممقاة عمى عاتؽ المشرؼ التربكم في  كبتقدير مرتفع. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى كثرة األعباء

أك إشراكيـ في دكرات  يف يتحتـ عميو زيارتيـ كمتابعتيـمتابعة عدد كبير مف المدارس كالمعمميف الذ

المستجدات في مجاؿ  ةتدريبية؛ مما ال يتسع كقتو في الفصؿ الكاحد أك السنة الدراسية ككؿ لمتابع

لمجمكعات البؤرية ذلؾ: "مف المشكالت التي تكاجو ( مف ا10اإلشراؼ التربكم، كفسر المعمـ )

المشرفيف التربكييف كثرة األعباء المسندة لممشرؼ التربكم". كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كريـ 

بأف أداء المشرؼ التربكم كاف بيف المتكسط كالمقبكؿ؛ بسبب كجكد الكثير مف ، (2018) كعميكم

( بأف األساليب 2000) اختمفت دراسة الرشيدشرؼ التربكم، كما ي يكمؼ بيا المالت األدكار اإلشرافية

اإلشرافية التي يمارسيا المشرؼ التربكم مرتبة تنازليان أكليا الزيارة الصفية كآخرىا النشرات التربكية. 

( بضركرة اىتماـ المشرؼ التربكم بأسمكب القراءات المكجية كعقد 2014كأكصت دراسة الشديفات )

عداد  األكراؽ البحثية.  الدكرات كا 
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  ومناقشتو الثاني السؤال نتائج تفسير   2.1.5

ميارات التقييم من وجية نظر معممي المدارس ل درجة امتالك المشرفين التربويين ما 

 في  مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية؟ الحكومية

 كالنسب المعيارية االنحرافاتك لإلجابة عف السؤاؿ الثاني حيسبت المتكسطات الحسابية ك 

في مديريات التربية  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةلمقياس  المئكية

( يكضح ذلؾ كأف المتكسط الحسابي لتقديرات عينة 6.4، كالجدكؿ )كالتعميـ في المحافظات الشمالية

، أما متكسط( كبتقدير %70.0مئكية )( كبنسبة 3.50ككؿ بمغ )ميارات التقييـ الدراسة عمى مقياس 

تراكحت ما بيف ميارات التقييـ المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات مقياس 

بالمرتبة األكلى " صفية زيارة لكؿ النيائية األداء بتقارير يزكدني" فقرة(، كجاءت  2.73- 3.89)

 ( كبتقدير مرتفع.%77.8( كبنسبة مئكية )3.89بمتكسط حسابي قدره )

كتعزك الباحثة نتيجة ىذا المقياس الذم يختص بميارات تقييـ المشرؼ التربكم، إلى أف  

شيكعان ىي الزيارة الصفية، كجاءت مف أساسيات العمؿ اإلشرافي لتقييـ المعمميف كأقدميا كأكثرىا 

 بعد كؿ زيارة صفية ممااستجابات عينة أفراد الدراسة مرتفعة ألف المشرؼ التربكم يزكدىـ بتقرير 

العالقات بينيـ  تكطيدفي يساىـ دائيـ التعميمي، مما يعزز لدييـ الشعكر بالطمأنينة كالرضا حكؿ أ

ذلؾ بأف المشرؼ يقـك  (1) " كفسرت المعممة كبيف المشرؼ التربكم، كجميع العامميف بالمدرسة.

المختمفة، ألف المشرؼ يقيـ مف جكانب  اإلطالع عمى أساليب التقكيـك تقكيـ العممية التعميمية  "عمى 

كاقؼ الصفية مالحظة، كرصد النشاطات، كالم كذلؾ بيدؼ مختمفة كما يقيـ الحصة كالطمبة".

كتقكيـ أداء المعمـ مف خالؿ الكقكؼ عمى تأثيره  ،كمالحظة التفاعؿ الصفي ،التعميمية كالتربكية

حظة الصفية يقكـ بتحميؿ المكقؼ الصفي عمى طالبو، كسمككياتيـ، كبعد إنتياء المشرؼ مف المال

ؿ عمى ىذه  كمناقشة المعمـ بمجريات الحصة أك النشاط لتزكيد المعمـ بتقرير الزيارة الصفية، كييعكى
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)التميمي  الزيارة الكثير مف اآلماؿ كالطمكحات، لممشرؼ التربكم، كلممعمـ عمى حدو سكاء

دراسة ك  (،Wanzare,2013) كدراسة كنزار كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع (،2020كالزيدم،

عالية جدأ، ف الزيارة الصفية بدرجة عالية ك (، بأف المشرفيف التربكييف يطبقك 2018) الياجرم كآخريف

كأظيرت النتائج بأف أغمب (، 2020دراسة حسيف )بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 

الزمة لمزيارة الصفية سكاء قبؿ الزيارة أك أثناء الزيارة أك المشرفيف التربكييف ال يطبقكف المعايير ال

ف ب ىذه الزيارات شكمية كأف المشرفيبعدىا، أم مف خالؿ المقابمة التي تعقب ىذه الزيارات كأف أغم

التربكيكف ال يمارسكف الكفايات اإلشرافية بفاعمية كيعزل ذلؾ إلى ضعؼ المشرؼ التربكم في 

ف تقرير الزيارة يرسؿ منو نسخة لممعمـ بعد أشير مف تنفيذىا مما يفقد ىذه تطبيؽ ما بعد الزيارة كأ

إذ جاءت  (؛2020) المالحظات أىميتيا كال تأتي في الكقت المناسب. كما كاختمفت دراسة بركات

بضركرة إلماـ المشرفيف بالممارسات اإلشرافية التي تساىـ في تحقيؽ النمك الميني نتائجيا 

 لممعمميف.

"في المرتبة االخيرة، بمتكسط  مسبقان  الصفية الزيارة تنفيذ بمكعد يبمغنياءت فقرة "بينما ج

 .متكسط كبتقدير( %54.6( كبنسبة مئكية )2.73حسابي بمغ )

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف اإلشراؼ الحديث ال زاؿ يتصؼ بالنمط التقميدم، كيتأثر 

منيا تصيد األخطاء، كجاءت ىذه النتيجة ربما  ؼمر بيا كىي مرحمة التفتيش كاليدبمرحمة قد 

لتأثنر أفراد عينة الدراسة مف المعمميف تعزل إلى كجكد فركؽ ربما بيف المشرفيف التربكييف في تنفيذ 

أمكر تعزل إلى ممحكظات عمى المعمميف ، ك الزيارات اإلشرافية، إعتقادان منيـ بأنيا أفضؿ األساليب

يحتاج المشرؼ التربكم التأكد منيا أك تالفييا، كأسباب تتعمؽ بقمة عدد عمى زيارات سابقة، كبالتالي 

مف  (1المعممة ) كفسرت المشرفيف التربكييف التي تحد مف كضع جدكؿ زمني لمزيارات الصفية،

نما  ،عدـ اقتصار عممية التقييـ عمى زيارة كاحدة" المجمكعة البؤرية أك زيارتيف طكؿ السنة، كا 
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كذلؾ كجكد قصكر مف جانب  .التكاصؿ مع المعمميف كمتابعة أعماليـ"الحرص عمى استمرار 

التدريب في تكضيح األساليب اإلشرافية األخرل، كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

( بعنكاف مدل ممارسة المشرفيف التربكييف لكفايات الزيارة الصفية كأسمكب إشرافي في 2020حسيف)

اء كأظيرت النتائج بأف المشرفيف التربكييف ال يطبقكف المعايير الالزمة لمزيارة سك  ،التعميـ اإلبتدائي

نما يغمب عمييا الطابع التفتيشي كتصيد األخطاء كتمتاز بالفجائية كال  قبؿ أك أثناء أك بعد الزيارة؛ كا 

التي  ( ,2005Florence) فمكرانس دراسة مع الحاليةج الدراسة نتائض، كذلؾ اتفقت تعالج النقائ

 تجاىات معممي المرحمة اإلبتدائية نحك أساليب اإلشراؼ التربكم المستخدمةاإلى  التعرؼىدفت في 

نحك أساليب  أف اتجاىات المعمميف ،نتائجال كأظيرتت معيـ إجراء مقابالبالدراسة،  أفراد عينة عمى

، افية الحديثةضركرة استخداـ األساليب اإلشر أكصت بك  ،بدرجة متكسطة جاءتاإلشراؼ الحالية 

اتفقت مع ، ك بتعاد عف األساليب التقميدية في اإلشراؼ التي تعتمد عمى أسمكب تصيد األخطاءكاال

إذ  لمكشؼ عف  تصكرات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم؛ :(Tshabalala,2013) دراسة تشابالال

كيفضمكف أف تككف مرة بأف أفراد عينة يفضمكف إعالميـ مسبقان عف الزيارة الصفية  نتائجيا،أظيرت 

أك مرتيف في الفصؿ الكاحد؛ بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الياجرم كآخريف 

( بعنكاف درجة التزاـ المشرفيف التربكييف ألخالقيات الزيارة الصفية مف كجية نظر المعمميف 2018)

ية كالعالية جدان؛ بينما أكصت بتغيير كأظيرت نتائجيا بأف درجة إلتزاـ المشرفيف جاءت بيف العال

 ثقافة الزيارات المفاجئة.

 

 ومناقشتيا نتائج الفرضياتتفسير  2.5

في  (α>.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : السؤال الثالثجابة عن ولش

ييف في مديريات التربية لممشرفيف التربك استجابات أفراد عينة الدراسة نحك مستكل الكفايات اإلشرافية 
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 :مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى متغيرات كالتعميـ في المحافظات الشمالية

 اآلتية ؟ تـ تفسير نتائج الفرضيات)الجنس، التخصص، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المديرية(

 كمناقشتيا:

 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا  1.2.5

الكفايات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةفروق ذات داللة  وجديال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .الجنس لمتغير تعزى الشمالية

 الباحثةت استخدم ،الجنس لمتغير تحديد الفركؽ تبعان ك  األكلى الفرضية فحصكمف أجؿ

(، لقياس داللة الفركؽ في Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف  اختبار

في مديريات التربية كالتعميـ  الكفايات اإلشرافية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية مستكل

ل الداللة ( تبيف أف قيمة مستك 7.4كنتائج الجدكؿ ) .الجنس لمتغير تعزل في المحافظات الشمالية

مف قيمة مستكل  كبرأ؛ كانت كمجاالتوالكفايات اإلشرافية  لمقياسالدرجة الكمية المحسكب عمى 

الكفايات اإلشرافية في مقياس كجكد فركؽ عدـ ، كبالتالي (α>.05)الداللة المحدد لمدراسة 

لمحافظات في مديريات التربية كالتعميـ في ا مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية؛ كمجاالتو

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف مستكل الكفايات اإلشرافية التي يمتمكيا  .الجنس لمتغير تعزل الشمالية

المشرؼ التربكم كيمارسيا عمى معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ، اليؤثر 

ايات المشرؼ ذلؾ حكؿ كف (8كفسرت المعممة ) عمييا جنس المعمـ؛ سكاء كاف ذكران أك أنثى

"تحقيؽ العدالة بيف المعمميف، كالقدرة عمى اإلقناع كاإلنتماء، التصرؼ بحكمة كسرعة  التربكم

جابات المعمميف ييعزل إلى: أف الممارسات كالمياـ اإلشرافية المكمؼ بيف است تفاؽكىذا اإل بديية"

لتحقيؽ أىداؼ العممية بيا المشرؼ التربكم، كيقـك بيا بكفاءة في جميع المدارس عمى حد سكاء؛ 
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التعميمية بغض النظر عف جنس المعمـ، كأف المشرؼ التربكم يتعامؿ مع المعمميف بعدالة ككنو 

يمارس عمييـ الكفايات اإلشرافية ذاتيا بنفس المستكل بغض النظر عف نكع الجنس كذلؾ األمر، 

مع جميع المعمميف عمى حد سكاء، يتبع أسمكب التقييـ المعتمد مف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية ك 

إذ أظيرت نتائجيا بعدـ كجكد فركؽ في  (2020) دراسة عاشكر كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع

 .سالجن تعزل لمتغير تقديرات عينة الدراسة لدرجة امتالؾ مشرفي التربية الفنية لمكفايات اإلشرافية

لدكر اإلشراؼ  أف تقديرات أفراد عينة الدراسةب أظيرت نتائجيا( إذ 2020) دراسة بركاتكاتفقت مع 

كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس في جميع  ،التربكم لمتنمية المينية لممعمميف كاف مرتفع

( كأظيرت عدـ كجكد فركؽ في درجة امتالؾ 2016) المجاالت، كاتفقت مع دراسة الطعجاف

؛ قديرات عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنسالمشرفيف التربكييف لمكفايات اإلشرافية المعاصرة في ت

(، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ في درجة امتالؾ المشرفيف 2017) دراسة الطراكنةمع  بينما اختمفت

التربكييف لمكفايات لدل المشرفيف التربكييف في المكاد العممية تيعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر. 

ا كجكد فركؽ تعزل ألثر الجنس في مجاؿ التخطيط ( أظيرت نتائجي2014كدراسة الشديفات )

 دراسة دبكسكالمناىج كأساليب التدريس لصالح الذككر. كالزيارات الصفية لصالح اإلناث. ك 

درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لمعالقات اإلنسانية كانت كبيرة  في (، أظيرت كجكد فركؽ2017)

كأظيرت الدراسة فركؽ ذات  (2018) رم كآخريفالياج كاختمفت مع دراسةكتعزل لمتغير الجنس. 

  داللة إحصائية في مجاؿ ما قبؿ الزيارة الصفية تبعان لمتغير الجنس كالجنسية.
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 تفسير نتائج الفرضية الثانية ومناقشتيا   2.2.5

الكفايات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  ن وجية نظر معممي المدارس الحكوميةم اإلشرافية

 التخصص. لمتغير تعزى الشمالية

 استخدـ اختبار ،التخصص لمتغير تحديد الفركؽ تبعان ك  الثانية الفرضية فحصكمف أجؿ

يف أف قيمة ( تب8.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف 

مف  كبرأ؛ كانت كمجاالتوالكفايات اإلشرافية  لمقياسالدرجة الكمية مستكل الداللة المحسكب عمى 

الكفايات في مقياس كجكد فركؽ عدـ ، كبالتالي (α>.05)قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

ة كالتعميـ في في مديريات التربي مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية؛ كمجاالتواإلشرافية 

. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بأف المعمـ تمارس عميو التخصص لمتغير تعزل المحافظات الشمالية

عتبار لنكع التخصص لممعمـ،  فية بنفس األداء دكف األخذ في اإلالميارات كالكفايات اإلشرا

مف خالؿ زياراتو  كالمشرؼ التربكم مف كجية نظر المعمميف يبني عالقاتو اإلشرافية مع المعمميف

اإلشرافيو لتحقيؽ أىداؼ تربكية بغض النظر عف نكع التخصص لممعمـ، كىذا ما يبرر عدـ كجكد 

 مع دراسة فركؽ تعزل لمتغير التخصص مف كجية نظر المعمميف. كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية

 (2015شاىيف )مع دراسة ك  (2011دراسة عطاهلل )ك  (2007كدراسة صياـ ) (2013)أبك سمرة كمعمر

د فركؽ تعزل لمتغير التخصص اإلشرافي مف كجية نظر المشرفيف ك كجكأظيرت نتائجيا عدـ 

التربكم المعاصر في ضكء خصائص  اإلشراؼ التربكييف المتالؾ المشرفيف التربكييف كفايات

 كلـ يتسف لمباحثة الحصكؿ عمى دراسات اختمفت نتائجيا مع نتائج ىذه الفرضية.المعرفة 
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 تفسير نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتيا  3.2.5

الكفايات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  اإلشرافية من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 المؤىل العممي. لمتغير تعزى الشمالية

استخدـ  ،المؤىؿ العممي لمتغير تحديد الفركؽ تبعان ك  الثالثة الفرضية فحصكمف أجؿ

يتبيف ( 9.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف  اختبار

الكفايات اإلشرافية  لمقياسالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى  (9.4)مف الجدكؿ 

كجكد فركؽ عدـ ، كبالتالي (α>.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  كبرأ ؛ كانتكمجاالتو

في مديريات  مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية؛ كمجاالتوالكفايات اإلشرافية في مقياس 

. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة المؤىؿ العممي لمتغير تعزل التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

ف المؤىؿ العممي لممعمميف ممف يحممكف درجة البكالكريكس أك درجة الماجستير فأعمى يركف إلى أ

ال لما ككيي  ،بأف المشرؼ التربكم يمتمؾ الكفايات اإلشرافية  اف مشرفاى تربكياى.عد مصدر لممعمكمات كا 

كفسرت يف، كالمشرؼ التربكم أثناء ممارستو لمعمؿ اإلشرافي لـ يتأثر بنكع المؤىؿ العممي لممعمم

عة كؿ ما ىك معرفة عميقة في مجاؿ التخصص، كالمنيج، كمتاب إلى إلماـ المشرؼ ك" (7المعممة )

تساعد المعمـ لكضع خطتو السنكية، كمعرفة كافية في مجاؿ عمـ النفس،   جديد، كضع خطة مرنة،

خدـ كؿ ما م يستإلف المشرؼ التربك و ".كالقدرة عمى استثمار الكقت إيجابان لصالح المعمـ كالطالب

نسانية، كفنية ، كتصكرية مف أجؿ اإلرتقاء بالعممية التعميمية في لديو مف كفايات شخصية، كا 

المدارس كافة عمى حد سكاء؛ إذ يتعاممكف مع المعمميف بغض النظر عف مؤىميـ العممي، كاتفقت 

زاـ المشرفيف التربكييف ، في درجة إلت(2018) نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الياجرم كآخريف

دراسة الطراكنة ك  (2018) دراسة دفع اهللفي أخالقيات الزيارة الصفية مف كجية نظر المعمميف ك 
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( بعدـ كجكد فركؽ في درجة تكافر الكفايات اإلشرافية لممشرفيف التربكييف في المكاد العممية 2017)

( أظيرت نتائجيا عدـ 2015يف )(  كدراسة شاى2016كدراسة الطعجاف )تعزل لممتغير العممي، 

كجكد فركؽ حكؿ درجة امتالؾ كممارسة كفايات اإلشراؼ التربكم المعاصر تعزل لمتغير 

( إذ أظيرت نتائجيا عدـ 2007دراسة صياـ ) كاتفقت مع ،التخصص اإلشرافي )العممية، النظرية(

نتائج  بينما اختمفت؛ مي تطكير األداء الميني لممعمميفكجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العم

كأظيرت كجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ  (2012) دراسة أبك الكاسمع نتائج  الدراسة الحالية

العممي في مجاؿ الصعكبات المتكقعة التي تحد مف فاعمية اإلشراؼ المتنكع كلصالح حممة 

ير األداء الميني بأف دكر المشرفيف في تطك  ( أظيرت النتائج2014البكالكريكس. كدراسة الشديفات )

جكد فركؽ بيف متكسطات تقدير العينة مف معممي الدراسات االجتماعية لمدراسات االجتماعية، ك 

(، 2018تعزل لمتغير المؤىؿ العممي كلصالح الدراسات العميا. كذلؾ كاختمفت مع دراسة )الحكيطي،

لصالح حممة درجة إذ أظيرت نتائجيا فركؽ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي في مجاؿ القيادة ك 

. إذ أف المشرؼ يقع عميو الدكر األكبر في متابعة  البكالكريكس كبيف المكاتي يحممف درجة الدبمـك

 المعمميف مينيان كتربكيان.  

 

 تفسير نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتيا  4.2.5

يات الكفامتوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية اإلشرافية

 الشمالية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الرابعةكمف أجؿ فحص الفرضية 

 (One-Way ANOVA)ف األحادم ، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايسنكات الخدمةتبعان لمتغير 
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يبيناف ذلؾ  (11.4)ك (10.4). كالجدكالف سنكات الخدمة لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

كجكد فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة  (10.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ ك 

اختبار تحميؿ التبايف األحادم إف كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ 

(One-Way ANOVA)، الدرجة أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى كيتبيف  (11.4)كالجدكؿ

 قؿأكانت  ،الكفايات الشخصيةباستثناء مجاؿ الكفايات اإلشرافية الكمية كالمجاالت الفرعية لمقياس 

الكفايات اإلشرافية مف في كجكد فركؽ كبالتالي  ،(α≤.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

 في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية تعزل كجية نظر معممي المدارس الحككمية

 الكفايات لمقياسكلمكشؼ عف مكقع الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية  سنكات الخدمة. لمتغير

 مف( األدائية/الفنية الكفايات، التصكرية/راكيةاإلد الكفايات، اإلنسانية الكفاياتكمجاالت ) اإلشرافية

 تعزل الشمالية المحافظات في كالتعميـ التربية مديريات في الحككمية المدارس معممي نظر كجية

كجكد فركؽ  ( يكضح12.4كالجدكؿ ) (LSD)أقؿ فرؽ داؿ  ، أجرم اختبارالخدمة سنكات لمتغير

ي الكفايات اإلشرافية كمجاالت )الكفايات اإلنسانية، ف ،(α≤.05)داللة إحصائيان عند مستكل الداللة 

 5أقؿ مف بيف ) سنكات الخدمةتبعان لمتغير الكفايات اإلدراكية/التصكرية، الكفايات الفنية/األدائية( 

سنكات(. كما كانت الفركؽ دالة  5 )أقؿ مف لصالح، كجاءت الفركؽ (سنكات فأكثر 10)ك ،(سنكات

ر( جاءت الفركؽ سنكات فأكث 10)( ك 10أقؿ مف  -5مف بيف ) ألدائيةا/الفنية الكفاياتعمى مجاؿ 

 (. 10أقؿ مف  -5مف لصالح )

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الكفايات الشخصية لـ تتأثر باستجابات المعمميف؛ إذ 

 كمنيا التربكم يمتمؾ  الكفايات الشخصيةأظيرت تقديرات عينة المعمميف المستجيبيف بأف المشرؼ 

قكة المالحظة، كقكة التأثير في اآلخريف كالقدرة عمى تنظيـ األفكار التي تمكنو مف ممارسة عممو 

في  اإلشرافي عمى المعمميف في كافة المدارس عمى حد سكاء؛ بينما أظيرت نتائج الدراسة فركؽ
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اإلنسانية، الكفايات اإلدراكية/التصكرية، الكفايات  )الكفاياتسنكات الخدمة في مجاؿ

ف الخبرة ة، كمما اكتسب المعممك ، أم كمما ازدادت سنكات الخدمة في العممية التعميميلفنية/األدائية(ا

القدرة عمى تقييـ المشرؼ التربكم مف خالؿ ممارستة لمعمؿ اإلشرافي عمييـ تبعان  ازدادت لدييـك 

كفايات  لدييـ تصكرات غير كافية حكؿممف  ، (سنكات 5أقؿ مف بيف ) سنكات الخدمةلمتغير 

(؛ بينما كاف أثر سنكات فأكثر 10)المشرؼ التربكم مقارنة مع المعمميف الذيف لدييـ سنكات خدمة 

كذلؾ يدؿ عمى  األدائية/الفنية الكفايات( لمجاؿ 10أقؿ مف  -5مف لمتغير سنكات الخدمة لصالح )

رة في العمؿ التربكم أف كمما مارس المشرؼ التربكم كفاياتو عمى المعمميف كمما ازدادت لدييـ الخب

كأساليبو، مما يتيح لممعمميف الفرصة لمتعبير عف رأييـ كتككيف صكرة كاضحة عف المشرؼ التربكم. 

كالمشرؼ التربكم الجديد في  بالمشرؼ المتمكفكما تعزك الباحثة تمؾ النتيجة إلى أسباب تتعمؽ 

عممو اإلشرافي، في  ت اإلشرافيةالخبرات الكافية لممارسة الكفايا يمتمؾ؛ إذ ال اإلشراؼ التربكم

يتبمكر في أذىاف المعمميف شخصية المشرؼ التربكم ممف يمتمؾ الخبرة في التعميـ كمعرفتو  كبالتالي

بأساليب اإلشراؼ التربكم كما يمتمكو مف كفايات تخطيطية كتطكيرية كمف ضمنيا تطكير الكفاية 

ؽ، ىك مف يترؾ أثران؛ ألف اإلشراؼ التربكم المينية لممعمميف كمياـ أخرل منكطة بو، فالمشرؼ الح

كدراسة ( 2018) عطاء دكف حدكد. كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الياجرم كآخريف

( في مجاؿ اإلدارة الصفية لصالح 2007) كدراسة صياـ (6 أقؿ مف-1( كلصالح )2014الشديفات )

إذ أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ تعزل ؛ (2018) دراسة دفع اهللكاتفقت ك  سنكات(؛ 10 )أكثر مف

 لمتغير سنكات الخبرة، في أربع محاكر لصالح الذككر كأربع محاكر لصالح اإلناث، كما كاتفقت

كجكد فركؽ تعزل عدـ ؛ إذ أظيرت نتائجيا جزئيان  (2020دراسة عاشكر)الدراسة الحالية مع نتائج 

امتالؾ مشرفي التربية الفنية لمكفايات  لمتغير سنكات الخبرة  لتقديرات عينة الدراسة في درجة

اختمفت ؛ بينما لتدريب تعزل لمتغير سنكات الخبرةاإلشرافية القيادية، كالتخطيط كالنمك الميني كا
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كجكد فركؽ في متكسطات نتائجيا ، كأظيرت (2020دراسة عاشكر)نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 

التربية الفنية لمكفايات اإلشرافية التقنية )التكنكلكجية  تقديرات عينة الدراسة في درجة امتالؾ مشرفي

كاختمفت نتائج الدراسة الحالية كما  (.سنكات 5أقؿ مف-1)( تعزل لمتغير سنكات الخبرة كلصالح 

عدـ كجكد فركؽ ب( 2017) كدراسة الطراكنة (2017كدراسة عطير) (2018مع دراسة )الحكيطي،

مع الت الكفايات اإلشرافية تعزل لمتغير سنكات الخبرة، ك تعزل لتقديرات عينة الدراسة في مجا

(؛ إذ أظيرت عدـ كجكد أثر لمتغير سنكات الخبرة في كفايات اإلشراؼ 2016دراسة الطعجاف )

المعاصر في المجاالت: الشخصية كالعالقات العامة كاإلتصاؿ كالكفايات اإلدارية كالقيادية كالفنية 

 كالنمك الميني.

 

 تائج الفرضية الخامسة ومناقشتيا تفسير ن 5.2.5

الكفايات متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

ظات في مديريات التربية والتعميم في المحاف اإلشرافية  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .ديريةالشمالية تعزى لمتغير الم

ة، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمف أجؿ فحص الفرضية الخامس

لمتعرؼ عمى  (One-Way ANOVA)، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ديريةالمتبعان لمتغير 

يبيناف كيتضح مف خالؿ الجدكؿ  (14.4)ك (13.4) :. كالجدكالفديريةالم داللة الفركؽ تبعان لمتغير

المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه الفركؽ قد كجكد فركؽ ظاىرية بيف  (13.4)

 One-Way)كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA)، الدرجة أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى يتبيف يكضح  ذلؾ ك  (14.4)كالجدكؿ

مف قيمة مستكل الداللة  كبرأكمجاالتو؛ كانت شرافية الكفايات اإلالكمية كالمجاالت الفرعية لمقياس 
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الكفايات اإلشرافية مف كجية نظر معممي في كجكد فركؽ عدـ كبالتالي  ،(α≤.05)المحدد لمدراسة 

 .ديريةالم لمتغير في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية تعزل المدارس الحككمية

 عمى استجابات عينة الدراسة  يكجد أثر لمتغير المديرية ال ة بأنوكتعزك الباحثة ىذه النتيج

كذلؾ ألف المشرؼ التربكم ال تختمؼ ميامو ككفاياتو اإلشرافية  مف المعمميف يعزل لمتغير المديرية

التي يمارسيا في جميع المناطؽ كفي جميع المدارس عمى حد سكاء، إذ ال تكجد صعكبات تكاجو 

مكانية كصكلو إلى كافة المدارس، إذ لكؿ مدرسة عدد معيف المشرؼ التربكم في زيارتو ل ممعمميف كا 

مف المشرفيف كلكؿ مشرؼ عدد مف المعمميف كىذا يدؿ عمى أف اإلشراؼ التربكم يبني خطة 

ألف   ؛المختمفة أحد معايير العمؿ اإلشرافي دافو، كال تعد المنطقة الجغرافيةكاضحة لتحقيؽ أى

يخضع اآللية بغض النظر عف المنطقة الجغرافية، إضافة لذلؾ  اإلشراؼ التربكم يمارس بنفس

أفراد  استجابات لمعايير عند اختياره كمشرؼ تربكم ليمارس ميامو، لذا لـ تتأثر التربكم المشرؼ

( 2020) عاشكر الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كاتفقت نتائجعينة الدراسة بالمنطقة الجغرافية، 

ذات دالة إحصائيان بيف تقديرات متكسطات عينة المعمميف لدرجة  كد فركؽجكأظيرت نتائجيا عدـ ك 

. كاتفقت مع دراسة امتالؾ مشرفي التربية الفنية لمكفايات اإلشرافية تعزل لمتغير المديرية

( بعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير السكف في تقييـ دكر اإلشراؼ في التنمية المينية 2017عطير)

فيما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع . مجاؿ التقكيـكالتعميـ كالتعمـ كل ريسلمجاؿ كفاية مينة التد

حصائية بيف إذ أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إ ؛(2013نتائج دراسة أبك سمرة معمر )

الشماؿ كأقصى الشماؿ  زل لمتغير المنطقة كلصالح منطقتيمتكسطات تقدير عينة أفراد الدراسة تع

كاقع الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ التربكم عمى المعمميف كانت  ( بأف2009ـ )كمع دراسة تي

 كأف كاقع المعمميف يختمؼ باختالؼ مكاف السكف. ،ضعيفة
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في  (α>.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  السؤال الرابع:ولشجابة عن 

المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات  درجة امتالؾاستجابات أفراد عينة الدراسة نحك 

التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية تعزل إلى 

تـ تفسير كمناقشة نتائج  ؟)الجنس، التخصص، المؤىؿ العممي، سنكات الخدمة، المديرية(متغيرات 

 الفرضيات اآلتية:

 ضية السادسة ومناقشتيا تفسير نتائج الفر  6.2.5

ميارات متوسطات  بين (α>.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

مديريات التربية والتعميم في المحافظات  في التقييم  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .الجنس لمتغير تعزى الشمالية

 استخدـ اختبار ،الجنس لمتغير تبعان تحديد الفركؽ ك  السادسة الفرضية فحصكمف أجؿ

( تبيف أف قيمة 15.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف 

مف قيمة مستكل  كبرأكانت؛ ميارات التقييـ  لمقياسالدرجة الكمية مستكل الداللة المحسكب عمى 

ميارات التقييـ مف كجية نظر في د فركؽ كجك عدـ ، كبالتالي (α>.05)الداللة المحدد لمدراسة 

 لمتغير تعزل في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية معممي المدارس الحككمية

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بأف كزارة التربية كالتعميـ لدييا معايير لتقييـ المعمميف  الخاصة  .الجنس

باستمرار لتحسيف كتطكير العممية التربكية كتحقيؽ أىدافيا، بالمشرؼ التربكم كيتمقى برامج تدريبية 

 بغض النظر عف جنس المعمـ، التربكم مف تنفيذ ميارات التقييـككضكح المعايير تتيح لممشرؼ 

" أف يككف المشرؼ التربكم داعـ لممعمـ، كيطكر العممية التعميمية حكؿ التقييـ (6كفسرت المعممة)

دارتيا، كالمحافظة عمى ال أظيرت الدراسة الحالية عدـ كجكد ك  تكاصؿ، كتجديد الطرؽ كاألساليب.كا 

دراسة بركات فركؽ لدل أفراد عينة الدراسة تعزل لمتغير الجنس، كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع 
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(، كأظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس في مستكل دكر اإلشراؼ التربكم 2020)

( بعدـ كجكد فركؽ تعزل 2017دراسة عطير)يعزل لمتغير الجنس. كاتفقت مع  في التنمية المينية

لمتغير الجنس في تقييـ دكر اإلشراؼ في التنمية المينية لمجاؿ كفاية مينة التدريس كالتعميـ كالتعمـ 

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ك  ،(2013) دراسة أبك سمرة كمعمركاتفقت مع  كلمجاؿ التقكيـ،

اإلشراؼ التربكم في دعـ المعمـ  الدراسة لدكر عينة إحصائية بيف متكسطات تقديرذات داللة 

(، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ 2014امبيض ) كما اتفقت كدراسة ،الجنس الجديد تعزل لمتغير

(؛ 2007كدراسة صياـ )، تيعزل لجنس المعمـ حكؿ دكر المشرؼ التربكم في تحسيف أداء المعمميف

نتائجيا فركؽ تعزل لمتغير الجنس في تطكير األداء الميني في مجاؿ التخطيط كتنفيذ إذ لـ تظير 

رتقاء أداء المشرفيف إلى مستكل الطمكح اعدـ ، كأظيرت (2002) كدراسة الخصاكنةالدركس، 

كاتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات دالة  ،كمكجيي العممية التربكية ،المعيكد بكصفيـ قادة الميداف

نتائج  بينما اختمفت؛ في تقكيـ ميمات المشرفيف التربكييف كاتجاىاتيـ الجنس يرإحصائية لمتغ

في استجابات المعمميف في  (؛ إذ أظيرت فركؽ2012الدراسة الحالية مع نتائج دراسة أبك الكاس )

مع لصعكبات المتكقعة التي تحد مف فاعمية اإلشراؼ المتنكع تعزل لمتغير الجنس. كاختمفت مجاؿ ا

في  في متكسطات تقديرات عينة الدراسة( كأظيرت كجكد فركؽ 2018لياجرم كآخريف )انتائج 

كأظيرت  (2018)مجاؿ ما قبؿ الزيارة الصفية تعزل لمتغير الجنس. كاختمفت دراسة كريـ كعميكم

فركؽ إحصائية ذات داللة معنكية لصالح اإلناث في تطبيؽ األكامر التي يقكـ المشرؼ التربكم 

 لمتغير الجنس. بإعطائيا تعزل
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 تفسير نتائج الفرضية السابعة ومناقشتيا  7.2.5

ميارات  متوسطات بين (α>.05) الّداللة مستوى عند إحصائّية داللة ذات فروق وجدي ال

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  التقييم  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .التخصص لمتغير الشمالية تعزى

استخدـ  ،التخصص لمتغير تحديد الفركؽ تبعان ك  السابعة الفرضية فحصمف أجؿك 

أف  ( تبيف16.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفاختبار)ت( لمجمكعتيف 

مف قيمة  كبرأكانت؛ ميارات التقييـ  لمقياسالدرجة الكمية قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى 

ميارات التقييـ مف كجية في كجكد فركؽ عدـ ، كبالتالي (α>.05)المحدد لمدراسة  مستكل الداللة

 لمتغير تعزل في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية نظر معممي المدارس الحككمية

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ممارسة المشرؼ ميارات التقييـ عمى جميع  .التخصص

عف نكع التخصص )عممي، أدبي(، كيعزل ذلؾ إلى أف معايير التقييـ المتبعة مف  المعمميف بمعزؿ

إذ اقترحت  ؛قبؿ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية تطبؽ عمى المعمميف عمى اختالؼ تخصصاتيـ

نما الحرص  ،(" عدـ اقتصار عممية التقييـ عمى زيارة كاحدة1المعممة ) أك زيارتيف طكؿ السنة، كا 

األمر الذم استدعى عدـ كجكد فركؽ في  رار التكاصؿ مع المعمميف كمتابعة أعماليـ".عمى استم

كربما لدل المعمميف قناعة عمى اختالؼ  .متكسط تقديرات عينة الدراسة تعزل لمتغير التخصص

عمييـ بنفس النمطية، كبالتالي ال يكجد أثر عمى استجابات  ؼ التربكم طبؽاتخصصاتيـ بأف اإلشر 

(، 2020دراسة بركات )كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع . مميف بمعزؿ عف نكع التخصصعينة المع

كأظيرت نتائجيا عدـ كجكد فركؽ في مستكل دكر اإلشراؼ التربكم في التنمية المينية تعزل 

بعدـ كجكد فركؽ ( 2017دراسة عطير) الدراسة الحالية مع نتائج أتفقت نتائجك لمتغير التخصص. 

في تقييـ دكر اإلشراؼ في التنمية المينية لمجاؿ كفاية مينة التدريس  التخصص تعزل لمتغير
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( لدكر اإلشراؼ التربكم 2013أبك سمرة معمر ) دراسة كالتعميـ كالتعمـ كلمجاؿ التقكيـ، كاتفقت مع

عدـ كجكد  نتائجيا أظيرتك  (2007كدراسة صياـ )في دعـ المعمـ الجديد تعزل لمتغير التخصص، 

في تطكير لدل عينة الدراسة في التعرؼ إلى أساليب اإلشراؼ التربكم  داللة إحصائية فركؽ ذات

دراسة عطاهلل في مجاؿ التخطيط كتنفيذ الدركس تعزل لمتغير التخصص. ك  األداء الميني لممعمميف

في التعرؼ إلى  في متكسطات تقديرات عينة الدراسةكجكد فركؽ عدـ  نتائجيا إذ أظيرت (2011)

 نتائج مع  بينما اختمفت؛ التخصص لمتغير تعزل ات اإلبداعية لدل المشرفيف التربكييفالممارس

في  في متكسطات تقديرات عينة الدراسةأظيرت كجكد فركؽ إذ  ؛(2018الياجرم كآخريف )دراسة 

 مجاؿ ما قبؿ الزيارة الصفية تعزل لمتغير التخصص.

 

 تفسير نتائج الفرضية الثامنة ومناقشتيا 8.2.5

ميارات متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة ي ال

في مديريات التربية والتعميم في المحافظات  التقييم  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .العممي المؤىلالشمالية تعزى لمتغير 

استخدـ  ،العممي ىؿالمؤ  لمتغير تحديد الفركؽ تبعان الثامنة ك  الفرضية فحصكمف أجؿ

( تبيف 17.4كنتائج الجدكؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجمكعتيف  اختبار

مف قيمة  كبرأكانت؛ ميارات التقييـ  لمقياسالدرجة الكمية أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى 

ميارات التقييـ مف كجية  فيكجكد فركؽ عدـ ، كبالتالي (α>.05)مستكل الداللة المحدد لمدراسة 

 لمتغير تعزل في مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية نظر معممي المدارس الحككمية

  .العممي المؤىؿ
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كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أنو اليكجد أثر لمتغير المؤىؿ العممي يعزل لدرجة 

ممتزمكف  ييفالتربكييفسر بأف المشرفيف ى لممعمميف كىذا البكالكريكس أك درجة الماجستير فأعم

كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في إطار  ىتماـأثناء الزيارات الصفية، كا اإلشرافيةبممارسة مياميـ 

عدا ،المتابعة كالتقييـ لممعمميف المكحدة في جميع المدارس عمى حد سكاء د المشرفيف التربكييف كا 

(، كأظيرت 2020دراسة بركات )ت نتائج الدراسة الحالية مع كاتفق كأثناء الخدمة، قبؿ الخدمة

نتائجيا عدـ كجكد فركؽ في مستكل دكر اإلشراؼ التربكم في التنمية المينية تعزل لمتغير المؤىؿ 

دراسة ك  ،(2018) العممي. كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الياجرم كآخريف

لمتغير المؤىؿ العممي في تقييـ دكر اإلشراؼ في التنمية ( بعدـ كجكد فركؽ تعزل 2017عطير)

عدـ ب( 2007دراسة صياـ )مع ك  ،المينية لمجاؿ كفاية مينة التدريس كالتعميـ كالتعمـ كلمجاؿ التقكيـ

كدراسة اتفقت كما كتنفيذ الدركس.  ،تعزل لممؤىؿ العممي في مجاؿ التخطيطكجكد فركؽ 

لتقديرات عينة الدراسة،  فركؽ ذات دالة إحصائية كجكد عدـ نتائجيا ، كأظيرت(2002) الخصاكنة

كمكجيي العممية  ،رتقاء أداء المشرفيف إلى مستكل الطمكح المعيكد بكصفيـ قادة الميدافاعدـ ك 

. كاتفقت مع نتائج التخصصلمتغير  تعزل التربكية في تقكيـ ميمات المشرفيف التربكييف كاتجاىاتيـ

لمشرفيف التربكييف لمعالقات عدـ كجكد فركؽ في درجة ممارسة ا( كأظيرت 2017) دراسة دبكس

( 2017) دراسة الطراكنةك  نتائج الدراسة الحالية ؛ بينما اختمفتاإلنسانية تعزل لممؤىؿ العممي

كأظيرت فركؽ في تقديرات عينة الدراسة في دعـ المعمـ كتحسيف أدائو لصالح حاممي شيادة 

، كما اخ  (2011دراسة عطاهلل )و (2012) دراسة أبك الكاس تمفت مع نتائجالبكالكريكس مع الدبمـك

أظيرت إذ  (2014دراسة الشديفات )ك  ،أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العمميإذ 

نتائجيا كجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في المناىج كأساليب التدريس تعزل لصالح 

فركؽ إحصائية ذات داللة معنكية  نتائجيا أظيرتإذ  (2018) عميكمكريـ ك  كدراسة الدراسات العميا.
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كاقترح المعمـ  لصالح األفراد الذيف ىـ أعمى مف شيادة البكالكريكس كتعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

طالع المعمـ عمييا، إفساح المجاؿ لتطبيؽ خطط غير تقميدية، 4) (" الكضكح في أسس التقييـ كا 

 التربكم حيث يككف لتقريرىـ دكر في العممية التعميمية." تكسيع صالحيات المشرؼ

 

 تفسير نتائج الفرضية التاسعة ومناقشتيا 9.2.5

ميارات متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

افظات في مديريات التربية والتعميم في المح التقييم  من وجية نظر معممي المدارس الحكومية

 .الخدمة سنواتالشمالية تعزى لمتغير 

، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التاسعةكمف أجؿ فحص الفرضية 

 (One-Way ANOVA)، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم الخدمة سنكاتتبعان لمتغير 

يبيناف كجكد  (19.4)ك (18.4)ف . كالجدكالالخدمة سنكات لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ تبعان لمتغير

فركؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل 

كالجدكؿ ،(One-Way ANOVA)الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

مجاالت الفرعية لمقياس الدرجة الكمية كالف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى ايكضح (19.4)

كبالتالي كجكد فركؽ  ،(α≤.05)مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة  قؿأكانت ميارات التقييـ 

في مديريات التربية كالتعميـ في  ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةفي 

لفركؽ بيف المتكسطات كلمكشؼ عف مكقع ا .الخدمة سنكات لمتغير المحافظات الشمالية تعزل

 التربية مديريات في الحككمية المدارس معممي نظر كجية مف ميارات التقييـ لمقياسالحسابية 

 (LSD)أقؿ فرؽ داؿ  ، أجرم اختبارالخدمة سنكات لمتغير تعزل الشمالية المحافظات في كالتعميـ

في ميارات  ،(α≤.05)كجكد فركؽ داللة إحصائيان عند مستكل الداللة  ( يكضح4.20كالجدكؿ )
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، (سنكات 5 )أقؿ مف مف جية ككؿ مف ،(سنكات فأكثر 10بيف ) سنكات الخدمةتبعان لمتغير التقييـ 

)مف ( مقارنة في سنكات 5 كجاءت الفركؽ لصالح )أقؿ مفمف جية أخرل  (10أقؿ مف  -5)مف ك 

سنكات  10)ي مقارنة ف (10أقؿ مف  -5)مف ، كلصالح  (سنكات فأكثر 10)ك  (10أقؿ مف  -5

ربكم؛ بحيث تصاؿ مع المشرؼ التذه النتيجة إلى أف المعمميف عمى إ. كتعزك الباحثة ى(فأكثر

لدل  ان نطباعـ التي يقكـ بيا المشرؼ التربكم؛ مما تكلِّد اىتمامان بالميايككنكف أكثر اطالعان، كأكثر ا

تي يمارسيا المشرؼ كبيف ما ىك المعمميف يكصؼ بالنمطية، كيقارنكف بيف ميارات التقييـ الفعمية ال

مطمكب منيـ، كأف المعمميف يعتقدكف أف المياـ، كالممارسات اإلشرافية لممشرؼ التربكم في تقييـ 

المعمميف عمى جميع فقرات المقياس جاءت بدرجة متكسطة بغض النظر عف سنكات خدمتيـ عدا 

 10)ك  (10أقؿ مف  -5)مف في ( مقارنة سنكات 5 جاءت الفركؽ لصالح )أقؿ مفذكم الخبرة ؛ إذ 

كربما يعكد السبب  (سنكات فأكثر 10)مقارنة في  (10أقؿ مف  -5)مف ، كلصالح (سنكات فأكثر

إلى قمة سنكات خبرتيـ مقارنة مع غيرىـ؛ أم كمما زادت سنكات خبرة المعمميف في الخدمة كمما 

المشرؼ التربكم، ـ الخاصة بكاضحة حكؿ الممارسات اإلشرافية كميارات التقيي كانت لدييـ صكرة

كيمكف اكتساب الخبرات مف خالؿ الزيارات التبادلية بيف المعمميف فيما بينيـ، كيمكف لممشرؼ 

( مف المجمكعة 7كفسرت المعممة ) تنظيـ زيارات تطبيقية نمكذجية لزيادة الخبرات لدل المعمميف،

بادؿ زيارات بيف المعمميف كتطكير زيارات إشرافية كت:" البؤرية حكؿ سبؿ تطكير ميارات التقييـ

الدراسة الحالية مع دراسة  كاتفقت منظكمة التعميـ بصكرة كاممو كتنكع األساليب كاألنشطة"،

دعـ المعمـ  تعزل  في( كأظيرت النتائج كجكد فركؽ في دكر المشرؼ التربكم 2014امبيض)

كأظيرت فركؽ  (2018)ميكمكريـ كع كدراسةسنكات(،  10 -6لصالح المعمميف أصحاب الخبرة مف )

تعزل لمتغير سنكات الخدمة كلصالح األفراد الذيف خدمتيـ أكثر مف  إحصائية ذات داللة معنكية

أقؿ -1تعزل لسنكات الخبرة كلصالح)فركؽ ( 2014الشديفات ) دراسةأظيرت نتائج ك سنكات(.  10)
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 10 لصالح )أكثر مفك الصفية  مجاؿ اإلدارةل أظيرت فركؽ تعزل  (2007كدراسة صياـ) (6 مف

(، كأظيرت نتائجيا عدـ 2020دراسة بركات )نتائج الدراسة الحالية مع  اختمفت سنكات(؛ بينما

 كجكد فركؽ تعزل في مستكل دكر اإلشراؼ التربكم في التنمية المينية يعزل لمتغير سنكات الخبرة.

جاؿ ما قبؿ الزيارة ( كأظيرت عدـ كجكد فركؽ في م2018الياجرم كآخريف )كاختمفت مع نتائج 

( كأظيرت عدـ كجكد فركؽ 2017) دراسة دبكس. كما كاتفقت ك الصفية تعزل لمتغير سنكات الخبرة

في درجة ممارسة المشرفيف التربكييف لمعالقات اإلنسانية تعزل لمتغير سنكات الخدمة. كاختمفت مع 

يـ دكر اإلشراؼ في ( بعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير سنكات الخدمة في تقي2017دراسة عطير)

دراسة كاختمفت مع  التنمية المينية لمجاؿ كفاية مينة التدريس كالتعميـ كالتعمـ كلمجاؿ التقكيـ.

لتقديرات عينة الدراسة،  فركؽ ذات دالة إحصائية كجكد عدـ نتائجيا ، كأظيرت(2002) الخصاكنة

كمكجيي العممية  ،ة الميدافرتقاء أداء المشرفيف إلى مستكل الطمكح المعيكد بكصفيـ قادإعدـ ك 

  الخبرة. سنكات لمتغير تعزل التربكية في تقكيـ ميمات المشرفيف التربكييف كاتجاىاتيـ

 

 تفسير نتائج الفرضية العاشرة ومناقشتيا 10.2.5

ميارات متوسطات  بين (α≤.05) عند مستوى الّداللة إحصائّيةوجد فروق ذات داللة يال 

ظات في مديريات التربية والتعميم في المحاف ي المدارس الحكوميةالتقييم  من وجية نظر معمم

 .ديريةالشمالية تعزى لمتغير الم

، استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية العاشرةكمف أجؿ فحص الفرضية 

لمتعرؼ عمى  (One-Way ANOVA)، كمف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادم ديريةالمتبعان لمتغير 

يبيناف كجكد فركؽ ظاىرية بيف  (22.4)ك (21.4). كالجدكالف ديريةالم اللة الفركؽ تبعان لمتغيرد

المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل الداللة اإلحصائية 
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يكضح كجكد  (22.4)كالجدكؿ ،(One-Way ANOVA)استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

ؽ ظاىرية بيف المتكسطات الحسابية، كمف أجؿ معرفة إف كانت ىذه الفركؽ قد كصمت لمستكل فرك 

يتبيف مف ك  ،(One-Way ANOVA)الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

( أف قيمة مستكل الداللة المحسكب عمى الدرجة الكمية كالمجاالت الفرعية لمقياس 22.4الجدكؿ )

، كبالتالي عدـ كجكد (α≤.05)أكبر مف قيمة مستكل الداللة المحدد لمدراسة كانت التقييـ  ميارات

فركؽ في ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية في مديريات التربية كالتعميـ في 

اإلشرافية كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الممارسات  .ديريةظات الشمالية تعزل لمتغير المالمحاف

التي يمارسيا المشرؼ التربكم تطبؽ سياسات كزارة التربية كالتعميـ عمى جميع  لميارات التقييـ

، كما أف المعمميف يعاممكف بنفس الطريقة كيتابعكف، دارس بغض النظر عف إختالؼ المديريةالم

الصفية، كمناقشة ما  ككتابة تقارير األداء بعد الزيارة :كتطبؽ عمييـ الميارات اإلشرافية لتقييميـ

ينية، كزارة التربية كالتعميـ الفمسط بآليات التقييـ المتبعة لدل مكفكيقيى  ،كبعدىا ،كأثنائيا ،يدكر قبميا

تعزل لمتغير  نة المعمميفعي اتالستجابات في متكسطات تقدير  مما يعزل إلى عدـ كجكد أثر

ؽ تعزل لمتغير مكاف السكف في تقييـ ( بعدـ كجكد فرك 2017كاتفقت نتائج  دراسة عطير) ،المديرية

فيما  دكر اإلشراؼ في التنمية المينية لمجاؿ كفاية مينة التدريس كالتعميـ كالتعمـ كلمجاؿ التقكيـ.

كجكد إذ أظيرت نتائجيا  ؛(2013أبك سمرة معمر ) الدراسة الحالية مع نتائج دراسة اختمفت نتائج

دكر اإلشراؼ عينة أفراد الدراسة، في التعرؼ إلى  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدير

التربكم في دعـ المعمـ الجديد في فمسطيف )المحافظات الشمالية( كما يرل ذلؾ المعممكف 

تعزل لمتغير المنطقة كلصالح منطقتي الشماؿ كأقصى الشماؿ. كاختمفت نتائج  الفمسطينيكف أنفسيـ

كأظيرت بأف كاقع الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ (، 2009الدراسة الحالية مع  نتائج دراسة تيـ )
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التربكم عمى المعمميف كانت ضعيفة، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقدير عينة 

 أفراد الدراسة، كأف كاقع المعمميف يختمؼ باختالؼ مكاف السكف.

كفايات اإلشرافية لممشرفيف رتباطية بيف مستكل الىؿ تكجد عالقة إ السؤال الخامس:ولشجابة عن 

التربكييف كدرجة امتالؾ المشرفيف التربكييف لميارات التقييـ في مديريات التربية كالتعميـ في 

الفرضية الحادية  كمناقشة تفسيرتـ ية نظر معممي المدارس الحككمية؟ المحافظات الشمالية مف كج

 عشر:

 تفسير نتائج الفرضية الحادية عشر ومناقشتيا 11.2.5

( بين الكفايات α>.05الّداللة )رتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى وجد عالقة إال ي 

في مديريات التربية والتعميم  وميارات التقييم من وجية نظر معممي المدارس الحكوميةفية اإلشرا

 في المحافظات الشمالية.

 Person)بيرسكف ، استخرج معامؿ ارتباط عشر الحاديةالفرضيةلإلجابة عف 

Correlation) في  الكفايات اإلشرافية كميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككمية بيف

معامؿ يكضح نتائج اختبار  (23.4)، كالجدكؿ مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية

ند مستكل كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية ع (23.4)كيتضح مف الجدكؿ بيرسكف: ارتباط 

ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس ك الكفايات اإلشرافية بيف ، (p < .01)الداللة 

إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط ، في  مديريات التربية كالتعميـ في المحافظات الشمالية الحككمية

706.بيرسكف )
اإلشرافية الكفايات (، كجاءت العالقة طردية مكجبة؛ بمعنى كمما ازداد مستكل **

اإلشرافية، التي تمكنو مف تحسيف كتطكير العممية التربكية،  لممارسة ميامو ازدادت درجة اإلمتالؾ

كفايات يجة بأف امتالؾ المشرؼ التربكم الكتحقيؽ أىدافيا المتكخاة. كتعزك الباحثة ىذه النت

غيرىا مف الكفايات تمكف اإلشرافية الالزمة، كالكفايات الشخصية، كاإلنسانية كالفنية، كالتصكرية ك 
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المشرؼ التربكم مف ممارسة ميامو اإلشرافية في العممية التربكية برمتيا، كتتمثؿ في الزيارات 

لمدركس  كمتابعة المعمميف في إعداد الخططاإلشرافية، كما يتبعيا مف مالحظة، كتحميؿ، كتقكيـ، 

دارة مراكز التدريب كاإلشراؼ عمييا كتقيي ميا، ككمما امتمؾ المشرؼ التربكم كالخطط الفصمية، كا 

؛ فالمشرؼ التربكم يتـ اختياره ضمف معايير أقرتيا كزارة بكفاءةمارس عممو ي لمكفايات اإلشرافية، 

التربية كالتعميـ الفمسطينية، كتشتمؿ عمى عدة معايير تتعمؽ بجكانب مختمفة ال بد أف تتكافر لدل 

نساسكاء خمقية، كدي التربكم؛ المشرؼ تمكنو مف ممارسة  ميامو نية، كمينية، كقيادية؛ إذ نية، كا 

يمتمؾ  ،يبني خططان كيتكقع المشكمة قبؿ كقكعيا التربكم، اإلشرافية ككنو قائد في ميداف اإلشراؼ

، مبتكر، كلديو معرفة كالعمؿ عمى ايجاد حمكؿ ليا كمكاجية المشكالت القدرة في اتخاذ القرار،

، سيف سمككيات المعمميف التدريسيةفي تح قكة المالحظة مما تسيـيمي، يمتمؾ كاسعة بالمحتكل التعم

تقكيـ كتقييـ العمؿ اإلشرافي، كيعمؿ عمى تحسيف العممية التربكية كتطكيرىا في  مما يساعده في

 بأف لتحسيف العممية اإلشرافية (10) " كاقترح المعمـ.تحقيقيالسبيؿ تحقيؽ األىداؼ المخطط 

التربكية: عقد مؤتمرات لمتطكير، تقميؿ نصاب المشرؼ التربكم مف أجؿ اإلشراؼ ىك بنؾ الخبرات "

اإلبداع، تخصيص يكـ مكتبي لممشرؼ بالمدرسة، ضركرة مشاركة المشرؼ بالتخطيط داخؿ 

 .زيارات تبادلية، إعطاءه صالحيات كاممة في حدكد عممو" المدرسة،

(؛ إذ أظيرت كجكد عالقة 2015نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العجمي) كاتفقت 

رتباطية إيجابية بيف الكفايات اإلشرافية التي يمارسيا المشرفيف التربكييف، كدرجة تطكير الميارات إ

(؛ إذ أظيرت 2017األدائية لممعمميف. كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الطركنة )

الكمية لمكفايات اإلشرافية، كالدرجة الكمية لمركح رتباطية إيجابية بيف الدرجة نتائجيا كجكد عالقة ا

(؛ إذ اظيرت نتائجيا كجكد عالقة مكجبة Shahin,2015المعنكية لممعمميف. كاتفقت مع دراسة )

(؛ إذ أظيرت نتائجيا كجكد 2015) بيف درجتي اإلمتالؾ كالممارسة، كاتفقت مع دراسة الطعجاف
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رافية التي يمارسيا المشرفكف التربكيكف، كدرجة تطكير عالقة إرتباطية إيجابية بيف الكفايات اإلش

(، كأظيرت 2020الميارات األدائية لممعمميف. كاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عاشكر)

بالمحافظات الجنكبية  ةدرجة امتالؾ مشرفي التربية الفني رتباطية مكجبة، بيفكجكد عالقة ا

ىكؾ  دراسة إلنتاجية لدل معممييـ. كاتفقت معالقتيا بمستكل ابفمسطيف لمكفايات اإلشرافية كع

جزئيان مع نتائج الدراسة الحالية، ، (Houqe,Kenayathulla,Subramanium,2020)كآخريف 

كجاءت نتائج الكضع الحالي لمممارسات اإلشرافية، كمكقؼ المعمميف تجاه اإلشراؼ، كأداء المعمميف 

المدارس الثانكية، كال ترتبط الممارسات اإلشرافية بأداء  بعد اإلشراؼ عمى مستكل متكسط في

المعمميف كسمككياتيـ، في حيف جاءت نتائج اإلشراؼ التكجييي؛ إذ يرتبط بشكؿ إيجابي ككبير 

بأداء المعمميف كسمككياتيـ، كأكصت الدراسة صانعي السياسات كالمشرفيف كمديرم المدارس 

 تي يمكف أف تسيـ في تحسيف التدريس.الختيار النكع الصحيح مف الممارسات ال

 

 ممخص النتائج التي تم التوصل ليا:
 

 تقدير مرتفع في جميع المجاالتأف مستكل امتالؾ المشرفيف التربكييف لمكفايات اإلشرافية جاء ب -1

( كبتقدير مرتفع؛ بينما جاءت درجة امتالؾ %75.8( كبنسبة مئكية )3.79بمتكسط حسابي بمغ )

( كبتقدير %70.0) ( كبنسبة مئكية3.50بكييف لميارات التقييـ بمتكسط حسابي بمغ )المشرفيف التر 

 متكسط.

الكفايات المتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف مجاالت مقياس  جاءت -2 

" بالمرتبة األكلى  الشخصية الكفايات(، كجاء مجاؿ "3.69-3.89تراكحت ما بيف )ك اإلشرافية 

 الكفايات( كبتقدير مرتفع، بينما جاء مجاؿ "77.8( كبنسبة مئكية )3.89ابي قدره )بمتكسط حس
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( كبتقدير 73.8( كبنسبة مئكية )3.69" في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي بمغ ) األدائية/الفنية

 مرتفع.

ـ ميارات التقييالمتكسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف فقرات مقياس جاءت  -3

" صفية زيارة لكؿ النيائية األداء بتقارير يزكدني " فقرة(، كجاءت  2.73- 3.89)تراكحت ما بيف 

( كبتقدير مرتفع، بينما جاء فقرة %77.8( كبنسبة مئكية )3.89بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره )

( كبنسبة 2.73بي بمغ )في المرتبة االخيرة، بمتكسط حسا "مسبقان  الصفية الزيارة تنفيذ بمكعد يبمغني"

 .متكسط كبتقدير( %54.6مئكية )

الكفايات اإلشرافية مستكل في  ،(α≤.05)داللة إحصائيان عند مستكل الداللة ذات  جد فركؽ تك  -4

تبعان لمتغير مجاالت )الكفايات اإلنسانية، الكفايات اإلدراكية/التصكرية، الكفايات الفنية/األدائية( في 

عمى  إحصائيان  . كما جاءت الفركؽ دالةسنكات( 5الفركؽ لصالح )أقؿ مف  كجاءت ،سنكات الخدمة

 جد فركؽ (؛ بينما ال تك 10أقؿ مف  -5مف ، كجاءت الفركؽ لصالح )األدائية/الفنية الكفاياتمجاؿ 

الكفايات  مجاؿفي في الكفايات اإلشرافية  ،(α≤.05)داللة إحصائيان عند مستكل الداللة ذات 

 غير) الجنس، كالتخصص، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة، كالمديرية(.الشخصية تعزل لمت

ميارات التقييـ تبعان لمتغير  في ،(α≤.05)داللة إحصائيان عند مستكل الداللة ذات  جد فركؽ تك  -5

 5سنكات فأكثر(، كجاءت الفركؽ لصالح )أقؿ مف  10)ك ،(سنكات 5أقؿ مف بيف ) سنكات الخدمة

ر( كجاءت الفركؽ سنكات فأكث 10)( ك10أقؿ مف  -5مف لفركؽ دالة بيف ). كما جاءت اسنكات(

 (.10أقؿ مف  -5مف لصالح )

الكفايات اإلشرافية بيف ، (p < .01)الداللة رتباط ذات داللة إحصائية عند مستكل كجكد عالقة إ -6

يـ في في مديريات التربية كالتعم ميارات التقييـ مف كجية نظر معممي المدارس الحككميةك 

706.إذ بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف ) ؛المحافظات الشمالية
جاءت العالقة طردية (، ك **
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ميارات  ازدادت درجة امتالؾالكفايات اإلشرافية أنو كمما ازداد مستكل امتالؾ  مكجبة؛ بمعنى

 .التقييـ

 

 التوصيات: 

حديد نصابو مف شرؼ التربكم كتزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية األعباء عمى المك  أف تقمؿ -1

 .ليتمكف مف المتابعة كالتقييـ المدارس كالمعمميف

 عقد دكرات تدريبية لمشرفيف التربكييف كالمعمميف لمكاكبة التطكرات الحديثة في التعميـ. -2 

تفكيض المشرؼ التربكم بمنحو صالحيات اتخاذ القرار في مكاجية الصعكبات التي تعترض   -3

 فية .ميامو اإلشرا

متنكعة لتقييـ المعمميف ضمف خطة كاضحة خالؿ  المشرفيف التربكييف أساليب تقييـاستخداـ   -4

العاـ الدراسي، ليتسنى لممشرؼ تقييـ المعمـ، كلتفادم الزيارات المفاجئة كالتي يعتبرىا بعض 

 المعمميف فرصة لتصيد األخطاء. 

 مشرفيف كالمعمميف.تعاكف اإلدارة المدرسية كتكفير أجيزة كافية لم -5

 

 وفي ضوء النتائج السابقة وتوصياتيا تقترح الدراسة القيام بالدراسات اآلتية:

دراسة األسباب التي تحكؿ دكف فعالية ممارسة ميارات التقييـ اإلشرافية التي يؤدييا المشرؼ  -1

 التربكم لكافة المراحؿ التعميمية في المدارس الحككمية.

اإلشرافية المعاصرة في حؿ المشكالت أألدائية التي تكاجو المشرؼ  درجة إسياـ الكفايات -2

 التربكم في ممارسة ميارات التقييـ لمعممي المدارس الحككمية.
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أواًل: المراجع بالمغة العربية:

ة: مكتبة اإلسكندري، 1ط .اإلدارة التعميمية بين النظرية والتطبيق(.2012إبراىيـ.) أحمد، أحمد

 المعارؼ الحديثة.

التنمية المينية (.2016لكريـ.)اعبد  التميمي، ىناءك  حميد المسعكدم، محمد سعيدك األسدم، جاسـ

 عماف:،1ط .المشرف(-المدير-)المعمم والكفايات التعميمية القائمة عمى الكفاءات

 الدار المنيجية لمنشر كالتكزيع.

رف التربوي في تحسرين أداء المعممرين فري مردارس دور المش(. 2014امبيض، يسرم زيد صػالح.)

)رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر . القررردس الحكوميرررة مرررن وجيرررة نظرررر المعممرررين والمرررديرين

 .منشكرة(، جامعة بيرزيت، فمسطيف

 مؤسسة حكرس الدكلية. اإلسكندرية:، 1ط.اإلشراف التربوي( 2013أمر اهلل، سياـ محمد.)

دار  عمػػاف:، 1ط .قررات ومفرراىيم فرري اإلشررراف التربررويتطبي .(2002البػػدرم، طػػارؽ عبػػد الحميػػد .)

 الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

(. دكر اإلشراؼ التربكم في التنمية المينية لمعممي المرحمة األساسية الػدنيا فػي 2020بركات، زياد.)

 .  مجمررة الحكمررة لمدراسررات التربويررة والنفسرريةالمػدارس الحككميػػة فػي محافظػػة طػكلكـر

 (.26/2/2020) تاريخ القبكؿ لمنشر. 54-90:(3)7

(. دراسة تحميمية مقارنة لمصيغ المستخدمة في حساب حجـ العينة 2014بشماني، شكيب )

 .100-85: (5) 36، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العمميةالعشكائية. 
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بعػػداف:  . مديريػػةأساسرريات اإلدارة واإلشررراف التربرروي.(2013)البعػػداني، محمػػد نعمػػاف محمػػد عمػػي.

 كمية اإليماف. جامعة اإليماف.

اإلدارة واإلشراف التربوي في .(2020)التميمي، رائد رمثاف حسيف كالزيدم، فاطمة عبيد ضيكؿ.

 ، عماف: الدار المنيجية لمنشر كالتكزيع.1ط التعميم الثانوي.

كمية في . كاقع الممارسات اإلشرافية لدل المشرؼ التربكم في المدارس الحك(2009)تيـ، حسف.

جامعة النجاح محافظات شماؿ فمسطيف مف كجية نظر المعمميف كالمعممات. 

 .804-783، (3)23 ل بحاث والعموم اإلنسانية،

الكفايات التعميمية في القياس والتقويم واكتسابيا بالتعميم  (.2001).جامؿ، عبد الرحمف عبد السالـ

 ،عماف: دار المناىج لمنشر.1طالذاتي. 

اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة في ضوء و معايير (.2016.)كزية عبد اهلل الجالمدة، ف

 ، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. 1ط. الجودة

، ممخص التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت(.2018.)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني

 فمسطيف.-النتائج النيائية لمتعداد، راـ اهلل

فري تعميرق الميرزة  ودورىرا  21القررن الكفايات األساسية لمدرس.(2018رياض بف عمػي.) الجكادم،

دار التجديػػػد لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع  ،1ط. التنافسرررية لممؤسسرررة والنظرررام التربررروي

 كالترجمة.

 عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع. .(.التقويم التربوي2012الحريرم، رافدة.)

دار  عمػػػاف:، 1ط. اإلدارة التربويرررة.(2007كالعجمػػػي، محمػػػد حسػػػنيف.) إبػػػراىيـ حسػػػاف، حسػػػف محمػػػد

 المسيرة لمنشر كالتكزيع.



 

191 

اتجاىرات حديثرة فري اإلشرراف .(2006)حسيف، سالمة عبد العظيـ كعكض اهلل، عكض اهلل سػميماف.

 ، عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.1ط .التربوي

كييف لكفايات الزيػارة الصػفية كأسػمكب إشػرافي (. مدل ممارسة المشرفيف الترب2020حسيف، قرساس.)

 21، 1جامعرررة باتنرررة-مجمرررة العمررروم اإلجتماعيرررة واإلنسرررانية فػػػي التعمػػػيـ اإلبتػػػدائي، 

 .)2020-9-14 (. مقبكلمنشر471-492(،02)

.درجػػػة ممارسػػػة المشػػػرفيف التربػػػكييف لألنمػػػاط اإلشػػػرافية فػػػي المػػػدارس (2009)الحمػػػك، غسػػػاف حسػػػيف.

 .196-167  (،3) 10مجمة العموم النفسية والتربوية،  الثانكية في فمسطيف.

(. درجػػة كفايػػة األدكار اإلشػػرافية التػػي يمارسػػيا المشػػرؼ التربػػكم فػػي 2018.)رالحػػكيطي، ىنػػد ناصػػ

الجمعيرة  المممكة السعكدية مف كجية نظر معممات المدارس الثانكية في منطقة تبػكؾ.

مقبػػػػػكؿ ).182-156 (،1)3 ردنيرررررة،األردنيرررررة لمعمررررروم التربويرررررة، المجمرررررة التربويرررررة األ 

 (.29/4/2017لمنشر

تجاىات المعاصررة لمتنميرة الكفابرات التعميميرة لمعممرات ريراض اال (.2009حمدة، فاطمة أحمد أبك.)

 المممكة األردنية الياشمية: المكتبة الكطنية. ،1ط .األطفال

ن فرري ضرروء ميرراميم يين فرري األردتقررويم أداء المشرررفين التربررو . (2002)الخصػػاكنة، فػػؤاد شػػياب.

.)أطركحة دكتكراة غير منشكرة(،  جامعة بغداد،  بغداد،  تجاىات اإلشرافية الحديثةواال 

 العراؽ.

 اإلشرررررررراف التربررررررروي فمسرررررررفتو. (.2011)الخطيػػػػػػػب، إبػػػػػػػراىيـ ياسػػػػػػػيف كالخطيػػػػػػػب أمػػػػػػػؿ إبػػػػػػػراىيـ.

 عماف: دار قنديؿ لنشر كالتكزيع.، 1ط أساليبو.تطبيقاتو.

 ، جامعػػػة الزقػػػازيؽ:ـالعمػػػك  كميػػػة .المعاصرررر اإلشرررراف التربررروي(.2012)إبػػػراىيـ. محمػػػد خميػػػؿ، عمػػػاد

 جميكرية مصر العربية.
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(. درجػػػة ممارسػػػة المشػػػرفيف التربػػػكييف العالقػػػات اإلنسػػػانية فػػػي مجػػػاؿ 2017دبػػػكس، محمػػػد طالػػػب.)

مجمرررة جامعرررة القررردس اإلشػػراؼ التربػػػكم فػػي مدينػػػة نػػابمس مػػػف كجيػػة نظػػػر المعممػػيف.

.)مقبػكؿ 81-67(، 17)5، سرات التربويرة والنفسرية )فمسرطين(المفتوحة ل بحراث والدرا

 (.31/10/2015لمنشر

(. دكر مشرفي المغة العربية في تنمية ميارات التدريس لدل 2020ىادم عمي.) خالد آؿ دغماف، 

 .228-179،(11)36. مجمة كمية التربية)أسيوط(،معممييا في المرحمة الثانكية

واقع اإلشراف التربوي ودوره  (. 2018).مد، صباح الحاج محمدكحا دفع اهلل ، عمار محمد الزبير

دراسة  :نجميزية بالمرحمة الثانويةفايات التدريسية لمعممي المغة اإل في تطوير الك

محمية -من وجية نظر معممي ومعممات المغة اإلنجميزية بوالية الجزيرة ميدانية

 .معمكـ كالتكنكلكجيا)رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة السكداف ل. القرشي

، عماف: دار ديبكنك 1ط. اإلشراف التربوي واتجاىاتو المعاصرة(.2016)الدليمي، طارؽ عبد أحمد.

 لتعميـ التفكير.

 ، عماف.1ط .اإلشراف التربوي مفاىيم وآفاق.(2003)دكاني، كماؿ سميـ.

مررن وجيررة نظررر  تقيرريم أسرراليب اإلشررراف التربرروي المسررتخدمة. (2000)الرشػػيد، خالػػد رشػػيد طػػالؽ.

.)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة(، معممرري ومعممررات مرردارس لررواء الباديررة الشررمالية 

 جامعة آؿ البيت، المفرؽ، األردف.

كاقػػع تكظيػػؼ المشػػرفيف التربػػكييف لتطبيػػؽ الحكسػػبة كممفػػات  (.2021)الركيمػػي، منػػكة مخيمػػؼ عبػػاس.

المجمة العربيرة قكيـ األصيؿ.اإلنجاز اإللكتركنية كدكره في تكعية المعمميف بعمميات الت

 .(17)5لمتربية النوعية، 
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( 17)عمجمررة الممررك سررعود،. تقيػػيـ األداء الػػكظيفي لممشػػرفة التربكيػػة. (2002)ميػػا محمػػد. م،الزايػػد

836-850. 

فيرسػة الممػؾ  ،1ط .التربرويف اإلبداع فري اإلدارة المدرسرية واإلشررا(.2013السبيؿ، مضاكم عمي.)

 فيد الكطنية.

واقع كفاية التخطيط لدى المشرف التربوي في ضوء  (.2008.)محمد بف فاىد سالـ السرحاني،

. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة أـ القرل، المممكة العربية الخطة اإلشرافية

 السعكدية.

(. كاقع الكفايات اإلشرافية الالزمة لمشرفات إدارة التدريب التقني 2018السماف، نرميف بنت نبيؿ.)

 .174-161(9)، مجمة البحث العممي في التربيةت كأساليب تنميتيا. لمبنا

دكر اإلشراؼ التربكم في دعـ المعمـ الجديد  في . (2013كمعمر، مجدم.) سمرة، محمكد أبك

 .310- 273 ،(2) 27مجمة جامعة النجاح ل بحاث )العموم اإلنسانية(، فمسطيف،  

تالؾ كممارسة كفايات اإلشراؼ المعاصر في (. درجة ام2015عبد الرحمف بف يكسؼ.) شاىيف،

ضكء خصائص مجتمع المعرفة بمنطقة المدينة المنكرة. المناىج كاإلشراؼ التربكم، 

 .100-76.(6) 4،المجمة الدولية التربوية المتخصصةقسـ التربية، الجامعة اإلسالمية. 

داء المينػػػػي لمعممػػػػي دكر المشػػػػرفيف التربػػػػكييف فػػػػي تطػػػػكير األ .(2014باسػػػػؿ حمػػػػداف.) ،الشػػػػديفات

الشػػػمالية الغربيػػػة فػػػي  الدراسػػػات اإلجتماعيػػػة فػػػي مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ لمػػػكاء الباديػػػة

 .(2) 30،مجمة جامعة دمشقمحافظة المفرؽ.كمية العمـك التربكية، جامعة آؿ البيت.

، صالح ىادم. جمة مالعراؽ.  –اتجاىات حديثة في اإلشراؼ التربكم. كزارة التربية .(2020)شرـك

 .86-75،  (57)الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع، 
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.اإلشراؼ التربكم كعالقتو في التطكر الميني لمعممي (2017.)حساـ حرزاهلل، شمش، باسـ ك

.مجمة جامعة القدس المفتوحة الرياضيات في المرحمة األساسية العميا في فمسطيف

 .311-293،  (17)5ل بحاث والدراسات التربوية والنفسية،

فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية  الدماـ: .تجديد اإلشراف التربوي (.2014بف محمد.) الشيرم، خالد

 أثناء النشر.

 ، عماف:دار صفاء لمنشر كالتكزيع.1ط .اإلشراف والتنظيم التربوي.(2005 )صميكك، سيى نكنا.

وي في تطوير األداء الميني دور أساليب اإلشراف الترب(. 2007صياـ، محمد بدر عبد السالـ.)

)رسالة ماجستير غير منشكرة(، لممعممين في المدارس الثانوية في محافظة غزة. 

 كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية، غزة.

 ،عماف: دار الفرقاف 1.طاإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية(.2004طافش، محمكد.)

بعنوان  درجة الكفايات اإلشرافية لدى المشررفين (. 2017قادر.)الطراكنة ، ركاف "عماد الديف"عبد ال

القتيررا عالتربررويين فرري المررواد العمميررة فرري المرردارس الخاصررة فرري محافظررة عمرران و 

)رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة(، جامعػة  بالروح المعنوية لممعممين من وجية نظررىم.

 الشرؽ األكسط، عماف، األردف.

عمػاف: دار إلشراف التربوي )مفاىيمو، أىدافو، أسسرو، أسراليبو(، ا.(2010)حسف أحمد. الطعاني،

 الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف.

، عماف، 1طاإلشراف التربوي)مفاىيمو، أىدافو، أسسو، اساليبو(. .(2005)الطعاني، حسف أحمد.

 األردف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

لتربكم المعاصر لدل المشرفيف التربكييف بعنكاف كفايات اإلشراؼ ا .(2016الطعجاف، خمؼ عايد.)

 .384-365،  (217)2، مجمة األستاذ .في محافظة المفرؽ
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عماف: دار  ،3ط ..التدريس الفعال تخطيطو مياراتو استراتيجياتو(2013)الطناكم، عفت مصطفى.

 المسيرة لمنشر كالتكزيع.

دار  األردف:ية اإلشرافية، المرجع في اإلشراف التربوي والعمم.(2005عابد، محمكد محمد.)أبك  

 الثقافة لمنشر كالتكزيع

دليررل المشررف التربرروي لتحسررين عمميترري التعمرريم (.2009).عمػػي كحمػس، داكد دركيػػش ، فػؤادزالعػاج

 : الجامعة اإلسالمية. غزة. والتعمم

. عمػػاف: دار اليػػازكرم لمنشػػر الصررف المتمررايز. (2008).محمػػد، ربيػػع عػػامر، طػػارؽ عبػػد الػػرؤكؼ ك

 ع.كالتكزي

درجة امتالك مشرفي التربية الفنية بالمحافظرات الجنوبيرة بفمسرطين (. 2020عاشكر، ريـ حسػيف.)

غيػر  )رسػالة ماجسػتيرلمكفايات واإلشرافية وعالقتيا بمستوى اإلنتاجية لدى معممييم.

 .فمسطيف ، غزة،قصىمنشكرة(، جامعة األ

 اليبو دليرل لتحسرين التردريس.اإلشرراف التربروي مفاىيمرو أسر. (2006)عبد اليػادم، جػكدت عػزت.

 ،عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.1ط

اسررررتراتيجيات الترررردريس فرررري القرررررن الحررررادي . (2007 السػػػػميد، سػػػػييمة.) عبيػػػػدات، ذكقػػػػاف كأبػػػػك

 ناشركف كمكزعكف. دار الفكر عماف: دليؿ المعمـ كالمشرؼ التربكم،، 1ط،والعشرين

، عمػاف 1ط. استراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي.(2007عبيدات، ذكقاف كأبك السميد، سػييمة.)

 .ناشركف كمكزعكف : دار الفكر

، 1. طالكفايررات المياريررة واإلداريررة والفنيررة لوكيررل المدرسررة (.2018عقػػاب.) بػػف العتيبػػي، مسػػفر

 شعمة اإلبداع لمنشر كالتكزيع. جميكرية مصر العربية:
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دار المسػيرة  عمػاف:.التربوي)النظرية والتطبيق(اإلدارة والتخطيط  (.2007).حسنيف  العجمي، محمد

 لمنشر كالتكزيع.

. عماف: دار زىدم لمنشر اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي. (2019)، محمد خالد.بكعزاـأ 

 .كالتكزيع

بعنرروان الممارسررات اإلشرررافية اإلبداعيررة لرردة المشرررفين  (.2011عطػػاهلل،  أحمػػد عبػػد البػػارم أحمػػد.)

غيػر  )رسػالة ماجسػتير .يراىا معممو مدارس وكالة الغروث الدوليرة بغرزة التربويين كما

 ، غزة،  فمسطيف.رمنشكرة(، جامعة األزى

(. دكر اإلشػػػراؼ التربػػػكم فػػػي التنميػػػة المينيػػػة لمعممػػػي المرحمػػػة الثانكيػػػة 2017عطيػػػر، ربيػػػع شػػػفيؽ.)

 ، ة مجمرررررة العمررررروم التربويررررربالمػػػػػدارس الحككميػػػػػة: دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة بمحافظػػػػػة طػػػػػكلكـر

 .651-621(،1)18،والنفسية

دار  ، عمػاف:اإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي أصوليا وتطبيقاتيرا(.2008عطكم، جكدت عزت.)

 الثقافة لمنشر كالتكزيع.

. وتطبيقاتيررا العمميررة اإلدارة المدرسررية الحديثررة، مفاىيميررا النظريررة(.2014)عطػكم، جػػكدت عػزت.

 كالتكزيع. دار الثقافة لمنشر عماف: األردف:، 1ط

–كير الكفايػػات التدريسػػية لممعممػػيف بالمدرسػػة (.اإلشػػراؼ التربػػكم كدكره فػػي تطػػ2018)عفػػاؼ، بميػػؿ.

مجمرة الجرامع فري الدراسرات ببمدة سطيؼ،  –ميدانية ببعض المدراس اإلبتدائية  دراسة

 .235-215 ،(8)،النفسية والعموم التربوية

 والعموم التربية في العممي البحث تأساسيا .(1992.)حسف فتحي ،كممكاكم ، أحمدعكده

 .الكتابي مكتبة :ربدإ. اإلحصائي والتحميل ومناىجو البحث عناصر:  اإلنسانية
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مفاىيم ورؤى في اإلدارات والقيادة التربوية بين األصالة (.2013)العال، ليمى محمد حسني.أبك 

 دار يافا كالجنادرية لمنشر كالتكزيع. عماف:،1.طوالحداثة

التقويم التربوي المؤسسي، أسسو ومنيجياتو وتطبيقاترو فري  .(2007).ح الديف محمكدعالـ، صال

 القاىرة: دار الفكر العربي.تقويم المدارس.

مػػتالؾ إ(.قيػػاس 2008كعبيػػداهلل،  عصػػاـ سػػعيد.) كأبػػك سػػمرة ، محمػػكد أحمػػد عالكنػػة، معػػزكز جػػابر

كم مػػػف كجيػػػات نظػػػر المشػػػرفيف التربػػػكييف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة لميػػػارات اإلشػػػراؼ التربػػػ

مجمررة جامعررة  سمسػػمة العمػػـك اإلنسػػانية: غػػزة: (.2007)مقبػػكؿ لمنشػػر معممػػي المرحمػػة.

 .A-1،71 -106(10)،األزىر

اإلشرراف التربروي برين .(2009القاسـ كسنداكم، خالد كزيداف، رائػد.) عمياف، سمماف كأبك ريش، عالية

 دار زىراف لمنشر كالتكزيع. عماف: .النظرية والتطبيق

لدل  21(.دكر المشرفات التربكيات في تنمية ميارات القرف 2019عمرم، صالحة حسف محمد.)ال

مجمة  .بمدينة جدة (2030) ثر ذلؾ عمى تحقيؽ رؤيةأمعممات الصفكؼ األكلية ك 

 .49-27 ، (3) 3، التربوية والنفسية جامعة العموم

عمػاف:دار  .اسرة ميدانيرة تقويميرةاإلشرراف التربروي ومشكالتو:در .(2010.)العكراف، إبػراىيـ عطػاهلل 

 يافا لمنشر كالتكزيع.

 دار ابف النفيس لمنشر كالتكزيع. عماف: ،1.طاإلدارة التربوية والحديثة(.2018عيسى، آسيا محمد.)

تقيػػػيـ ممارسػػػة مشػػػرفات القسػػػاـ  .(2020)عيشػػػاف، نػػػدل عمػػػي سػػػعيد كالفضػػػمي، منػػػى عبػػػد المحػػػيف.

-547، (17)4 لعربيرة لمعمروم التربويرة والنفسرية،المجمرة ابجامعة جدة لمقيادة المكزعة. 

574. 
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ختيار المشرؼ التربكم في تطكير معايير ا (.2020القحطاني، عبد اليادم ناصرعبد اليادم.)

المجمة العربية لمعموم التربوية ـ. 2030المممكة العربية السعكدية في ضكء رؤية 

 .150-125، (13)4 والنفسية،

ء التدريسي لممعمم في المرحمة لمشرف التربوي في تحسين األدادور ا. (2017)قطاؼ، حياة.

.)رسالة ماجستير غير منشكرة (، جامعة بتدائية دراسة ميدانية بوالية المسيمةاال

 محمد بكضياؼ: المسيمة، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

، مركػػػز الكتػػػاب التربويرررةالكفايرررات المينيرررة فررري المؤسسرررات (.2014قطيشػػػات، ليمػػػى عبػػػد الحمػػػيـ.)

 كاديمي.األ

مناىج البحث (.  2012).القكاسمة، رشدم كأبك الرز، جماؿ ك أبك مكسى، مفيد كأبك طالب، صابر

 .عماف: منشكرات جامعة القدس المفتكحةالعممي. 

دور اإلشراف المتنوع في تنمية أداء معممي المرحمة . (2012)أبك الكاس، فائؽ عبد الرازؽ.

 دنيا من وجية نظر المشرفين والمعممين في مدارس محافظات غزة.األساسية ال

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة األزىر، غزة،  فمسطيف.

. تقكيـ أداء المشرؼ التربكم مف كجية نظر (2018)جبار. ، أحمد عباس كعميكم، أحمدكريـ

 ع ربوية واإلنسانية،. مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التمدرسي الفيزياء كاألحياء

(41 ،)1026-1037. 

دار  عماف:،1ط. درجة فاعميتو في المدارس–اإلشراف التربوي  (.2015ليمكب، ناريماف يكنس.)

 الخميج لمنشر كالتكزيع.

، المممكة العربية 1.طالتقويم التربوي لممعممين والمعممات (.2004)محمكد، حمدم شاكر.

 ر كالتكزيع .السعكدية،  حائؿ: دار األندلس لمنش
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، مركز الكتاب القيادة التحولية ودورىا في تطوير ميارات الموظفين.(2018مراد، فميكف.)

 األكاديمي.

عماف: دار الراية ، 1.طاإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق.(2008مريزيؽ، ىشاـ يعقكب.)

 .لمنشر كالتكزيع

رفي العمػػـك لإلشػػراؼ الكقػػائي كاإلشػػراؼ كاقػػع ممارسػػة مشػػ(.2021)كالمكاتيػػا، عفػػاؼ. المزيػػدم، ناصػػر

اإلبػػػػداعي فػػػػي محػػػػافظتي الداخميػػػػة كشػػػػماؿ الباطنػػػػة بسػػػػمطنة عيمػػػػاف مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر 

       .224-201،(19)5المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية،المعمميف األكائؿ.

قران في دعم (. دور المشرف التربوي ومدير المدرسة واأل2011معمر، مجدم عبد الكريـ إبراىيـ.)

)رسالة ماجستير  المعمم الجديد كما يراه المعممون الجدد في المحافظات الشمالية.

 غير منشكرة(، كمية العمـك التربكية، جامعة القدس، فمسطيف.

واقع الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين بوكالة الغوث  .(2006)حسيف. المقيد، عاىد مطر

. )رسالة ماجستير غير ة الشاممة وسبل تطويرهبغزة في ضوء مباديء الجود

 منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، غزة،  فمسطيف.

اإلدارة التعميميررة والمدرسررية نظريررات وممارسررات فرري العربيررة (. 2016آؿ نػػاجي، محمػػدبف عبػػداهلل.)

 اإلدارية كالتربكية. رفد لإلستشارات لمممكة العربية السعكدية:ا، 1، طالسعودية
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ(: ممحقال
     

 جامعة القدس المفتوحة 

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 
 

                                                                    بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ة/المحترم............................................ حضرة األستاذ الدكتور 

 تحية طيبة وبعد،

 شػػراؼاإلك  اإلدارة بدراسػة السػتكماؿ متطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماجسػتير ةقػـك الباحثػت

رافية لممشرررفين التربررويين وعالقتيررا بميررارات التقيرريم مررن مسررتوى الكفايررات اإلشرربعنػػكاف: " تربػػكمال

 "وجية نظر معممي المدارس الحكومية في  مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية

كلما كنتـ مف أىؿ العمـ كالدراية كاالىتماـ في ىذا المجاؿ، فإنني أتكجػو إلػيكـ إلبػداء آرائكػـ 

س الٌدراسة الحالية، مف حيث مناسبتيا لقيػاس مػا كضػعت اييات مقكمالحظاتكـ القيمة في تحكيـ فقر 

ضػػافة أم تعػػديؿ مقتػػرح تركنػػو مناسػػبان، مػػف  لقياسػػو، ككضػػكح الفقػػرات كسػػالمة صػػياغتيا المغكيػػة، كا 

 أجؿ إخراج ىاتيف األداتيف بالصكرة المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الٌدراسة.

 مع بالغ شكرم كتقديرم

 يسالباحثة: سحر كمال أسعد الع

 بإشراف : د. ناصر جاسر األغا 
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 :المعمومات والبيانات الشخصية -القسم األول

                             أنثى □    ذكر □   :الجنس -1

                  ماجستير فأعمى  □     بكالوريوس □  :المؤىل العممي -2

 أدبي □عممي   □  التخصص:  -3

                                      فأكثر سنوات 10 □سنوات  10أقل من -5من  □سنوات   5 من أقل □  خدمة:سنوات ال -4

                                     )جنوب( شمال الخميل  □)وسط ( رام اهلل والبيرة    □)شمال( نابمس     □الوديرية:   -5
 

 مقاييس الدراسة  -القسم الثاني

 اإلشرافية أواًل: مقياس الكفايات 

تجاىات كالميارات كالقدرة عمى أداء عمؿ معيف بأنيا امتالؾ المعمكمات كاال تعرؼ الكفاية

كىي مجمكعة مف المعارؼ كالمفاىيـ التي تكجو سمكؾ الفرد كتساعده عمى أداء عممو بمستكل مف 

 (43:2008) كعرؼ السرحاني  .(2018، العتيبي) التمكف كتقاس بمعايير خاصة متفؽ عمييا

مقدرة المشرؼ التربكم عمى القياـ بالعمؿ اإلشرافي بفاعمية تحقيقان ألىداؼ " بأنياالكفايات اإلشرافية 

اإلشراؼ التربكم كيتطمب ذلؾ تكافر كفايات أساسية تشمؿ المعمكمات كالميارات الالزمة ألداء 

عة مف الصفات الشخصية مجمك  بأنيا: اً الكفايات اإلشرافية إجرائيالباحثة  فر  عتُ و  .العمؿ سمككيان 

كالميارات كالمعارؼ كالقدرات التي يمتمكيا المشرؼ كتساعده عمى إتماـ العمميات اإلشرافية بما فييا 

 ،(2017الطراكنة، ي دراسة )التمكيف المعرفي لمكفايات فكباالستعانة بمقياس  تقييـ العمؿ اإلشرافي.

سيطور ىذا و صكرتو األكلية.  فيقياس كبناءن عمى ذلؾ صيغت فقرات الم( 2014كدراسة)امبيض،

ستعانة باإل، حديد مستوى الكفايات اإلشرافيةالمقياس بيدف استخدامو كأداة موضوعية في ت

المقياس في صكرتو األكلية. كقد شمؿ  فقرات عمى ذلؾ صيغت بناءن  ،الكفايات اإلشرافيةبمقياس 
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تدريج ليكرت  حح كاآلتي:تصت، المجا أربع( فقرة، مكزعة عمى 40المقياس في صكرتو األكلية )

 )موافق يشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.الخماسي 

 الفقرة م

 المالئمة درجة الوضوح

غير  واضحة
غير  مالئمة واضحة

 مالئمة

التعديل  
 المقترح
 إن وجد 

 المجال األول: الكفايات الشخصية 
ر بمظير حسف كبمياقة الجسمية كالظيك  يتمتع المشرؼ بالصحة .1

 .مناسبة
     

.ليا تاثير عمى اآلخريف  لممشرؼ  شخصية قكية .2       
،  تمكنو مف التعامؿ القائـ يتمتع المشرؼ بثقو  عالية بنفسو .3

 .عمى التفاىـ البناء
     

يتمتع المشرؼ باإلستقامة كالمكضكعية كالنزاىة الشخصية ،  .4
 حدا.أاليظمـ كال يحابي 

     

، كفيـ مشاعر كالقدرة عمى ضبط النفس  تزاف اإلنفعالياال .5
 .كميكؿ المعمميف

     

      لممشرؼ التربكم قدرة عمى تككيف عالقات طيبة مع المعمميف. .6
      .لمينة التعميـ هانتماءك المشرؼ بالحيكية كالنشاط لمعمؿ يتمتع .7
 اء كسرعة البديية،كالذك تمتع المشرؼ التربكم قدرات عقميةي  .8

 استعداد فكرم كذىني يساعد عمى النجاح.
     

كالتعبير  بالحيكية كالطالقة المفظية المشرؼ التربكم تمتعي .9
 تمكنو مف إبداء المالحظات.

     

القدرة عمى المبادأة كاالبتكار كاتخاذ القرارات السميمة كالقدرة  .10
 عمى التنفيذ.

     

 كفايات اإلنسانيةالمجال الثاني : ال 
      لممشرؼ التربكم قدرة عمى تككيف عالقات طيبة مع المعمميف. .11
      مشكالت كاحتياجات المعمميف . يتممس المشرؼ التربكم .12
      يتمتع المشرؼ بالقدرة عمى فيـ مشاعر المعمميف . .13
ذ يبادر المشرؼ التربكم باألفكار الحسنة كالمقدرة عمى اتخا .14

 القرار.
     

     قدرة المشرؼ عمى مكاكبة التطكرات كالتغيرات كامتالؾ ميارة   .15
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 .تقديـ تغذية راجعة باسمكب كدم
تاحة  .16 لممشرؼ التربكم القدرة عمى إثارة الدافعية عند المعمميف، كا 

 .كآرائيـ الفرصة لمتعبير عف مشاعرىـ 
     

      كتقبميا. ـ الذات اإلنسانيةالقدرة عمى العمؿ مع الجماعة كفي .17
 مما يشجع عمى باألماف،  المعمميف يشعرالمشرؼ التربكم  .18

 ل المعمميف.لد كاالبتكار طالؽ طاقات اإلبداعإ
     

      المشرؼ التربكم يتمتع بدقة المالحظة أثناء الزيارة الصفية. .19
مى عمى يتعامؿ المشرؼ التربكم مع المعمميف بثقة قائمة ع .20

 التفاىـ البناء
     

 : الكفايات اإلدراكية /التصورية:المجال الثالث 
متخصصة في  يمتمؾ المشرؼ التربكم ميارات ذىنية كعقمية .21

 فرع مف  فركع المعرفة .
     

      .لديو إحساس بالمشكالت قبؿ حدكثيا .22
، ديو القدرة عمى فيـ جميع العناصرالمشرؼ التربكم ل .23

 التخطيط ككضع رؤية مستقبمية.ك 
     

قات بيف المعمميف أنفسيـ المشرؼ التربكم عمى فيـ العال ةقدر  .24
 .مف جية أخرل مف جية كبيف المعمميف كالبيئة

     

      يتمتع المشرؼ التربكم بمستكل مف اإلبداع كالتميز. .25
عمى  يستخدـ أسمكب المالحظة المباشرة كغير المباشرة لمكقكؼ .26

 نقاط القكة كنقاط الضعؼ.
     

يستخدـ أسمكب المالحظة المباشرة كغير المباشرة لمكقكؼ عمى  .27
 نقاط القكة كنقاط الضعؼ.

     

يمتؾ طرؽ تقكيـ مكضكعية شاممة تيدؼ إلى التحسيف  .28
 كالتطكير.

     

عالقات ات اإلنسانية مع المعمميف كيفيـ ينمي المشرؼ العالق .29
 .ميف بالمؤسسة كالبيئةالمعم

     

يتبع طرؽ كأساليب تحسف مف سمكؾ المعمـ داخؿ الغرفة  .30
 الصفية.

     

 المجال الرابع: الكفايات الفنية / األدائية 
يمتمؾ المشرؼ التربكم القدرة عمى التخطيط كتحديد الكسائؿ   31

 التقكيمية كاالنشطة كتحديد األىداؼ السمككية لتحقيقيا.
     

يمتمؾ المشرؼ التربكم القدرة عمى التشخيص كالتحميؿ كمف ثـ  32
 العالج  كاستخداـ أدكات القياس كالتقكيـ .

     

     لممشرؼ التربكم دكر في زيادة النمك الميني كالتي تؤدم إلى  33
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 تحقيؽ المكاقؼ التعميمية، الصفية كالالصفية
عداد كتقك لدل المشرؼ القدرة عمى تطكير ك  34 يـ المناىج ا 

 التعميمية كتدريب المعمميف عمى تنفيذىا.
     

كالمعمكمات عف التالميذ  يمتمؾ المشرؼ ميارة جمع البيانات 35
 كدراسة نتائج الطمبة  كتفسيرىا.

     

المشرؼ قادر عمى التنسيؽ بيف البرامج اإلشرافية كالبرامج  36
 المدرسية كتشمؿ العالقات بيف المدرسة كالمجتمع .

     

المشرؼ يمتمؾ كفايات إدارية تمكنو مف تييئة ظركؼ عمؿ  37
 .مناسبة لممعمميف ليعممكا بكفاية كفعالية

     

امتالؾ المشرؼ ميارات فكرية كعقمية مما يؤدم إلى سمككات  38
 .ايجابية لدل المعمميف تتميز باالبداع كالعمؿ بركح الفريؽ

     

، يشعر المعمـ باألمف مميف ممايتبع أسمكب المشاركة مع المع  39
 .العالقات اإلنسانية مع المعمميف  ينميكالطمأنينة في العمؿ، ك 

     

كفايات التغيير كالتطكير كاستخداـ يمتمؾ المشرؼ التربكم  40
 أساليب البحث العممي في مكاجية المشكمة التعميمية.

     


 ثانيًا : مقياس ميارات التقييم 

عمػػػى أداء فعػػػؿ  "الميػػػارة قػػػدرة مكتسػػػبة( 2016:127) مسػػػعكدم كالتميمػػػييعػػػرؼ األسػػػدم كال  

تقاف كتحكـ كذكاء كسيكلة عمميػة ال بأنػو  التقيريم كيعرؼرياضية."ك يدكية  ميارة لغكية، مثالن ، بتناسؽ كا 

صػدار أيتـ فييا تقدير قيمػة كمعرفػة نػكاحي القػكة كالضػعؼ لمسػتكل الدراسػات التي  ك طػرؽ التػدريس كا 

منظمػة تسػتخدـ فييػا نتػائج القيػاس أك أم معمكمػات فػي إصػدار  ،ا باستخداـ طػرؽ متنكعػةأحكاـ عميي

 ،أحكػػػاـ عمػػػى أداء الدراسػػػات فػػػي جكانػػػب المػػػنيج أك جكانػػػب سػػػمكؾ الدراسػػػات لمعرفػػػة مػػػدل اإلنسػػػجاـ

قػاط كمعرفػة ن ،كالنكاتج التي كانػت متكقعػة ،كالتكافؽ في األداء كاألىداؼ أك بيف النكاتج الكاقعية لمتعمـ

التمكيف ستعانة بمقياس كباإل .(330:2005، تخاذ القرار)صميككإ كنقاط الضعؼ لدل المتعمـ كىك ،القكة

كدراسػػػػػة )آؿ  (2013أبػػػػػك سػػػػػمرة كمجػػػػػدم كمعمػػػػػر ،كدراسػػػػػة ) (،2013 ىػػػػػاركف،)ي دراسػػػػػة المعرفػػػػػي فػػػػػ

اس ىرذا المقيرر رسريطو ك صػكرتو األكليػة. فػػيكبنػاءن عمػى ذلػؾ صػيغت فقػرات المقيػاس ( 2020دغمػاف،

 كقػد شػمؿ المقيػاس فػي صػكرتو األكليػة ،تحديد ميرارات التقيريمبيدف استخدامو كأداة موضوعية في 
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)موافق يشدة، موافق، محايد، غيرر موافرق، غيرر لتدريج ليكرت الخماسي  حح كاآلتيتصفقرة،  (30)

 موافق بشدة(.

 الفقرة م

 المالئمة درجة الوضوح

غير  واضحة
غير  مالئمة واضحة

 مالئمة

التعديل  
 المقترح
 إن وجد 

 ثانيًا: ميارات التقييم .1
      يممؾ المشرؼ التربكم تصكرات مستقبمية لبناء الخطة اإلشرافية 
التربكم خططان لمكاجية المستجدات الطارئة يضع المشرؼ  .2

 )مشكالت محتممة أك تغيرات(
     

      السنكيةيتعاكف المشرؼ التربكم مع المعمميف في إعداد الخطط  .3
يصكغ المشرؼ التربكم أىدافان )قصيرة كطكيمة األجؿ( لتقكيـ  .4

 األداء اإلشرافي
     

المشرؼ التربكم المعمميف في صياغة أىدافان قابمة يشارؾ .5
 لمقياس

     

يحرص المشرؼ التربكم عمى إبالغ المعمميف بمكاعيد الزيارة  .6
 اإلشرافية

     

      ربكم النصائح اإلرشادية لممعمميف الجددالمشرؼ التيقدـ .7
يزكد المشرؼ التربكم المعمميف بنماذج إعداد خطط الدركس  .8

 اليكمية
     

المشرؼ التربكم المعمميف في كضع الخطط العالجية يساعد .9
 لمشاكؿ الطمبة 

     

يتناسب مع إمكانات  المشرؼ التربكم أسمكبان إشرافيان يستخدـ  .10
 رسةالمد

     

      يشجع المشرؼ التربكم المعمميف عمى تقييـ الكتب المدرسية .11
      محددة لتطكير المنياج المشرؼ التربكم تصكراتيمتمؾ .12
اإلمكانات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ  المشرؼ التربكميكفر .13

 اإلشرافية المكضكعية
     

      ة أك الجماعية المبادرات الفردي كميشجع المشرؼ الترب .14
يمتمؾ المشرؼ التربكم القدرة عمى المالحظة لتقييـ أداء  .15

 المعمميف 
     

      يستخدـ المشرؼ التربكم أدكات متنكعة في تقييـ أداء المعمميف .16
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الكتركنية لمكاقؼ  مـ المشرؼ التربكم نماذج تطبيقيةيص .17
 تعميمية

     

ساليب إشرافية مختمفة تتسـ يكظؼ المشرؼ التربكم أ .18
 بالمصداقية

     

يقترح المشرؼ التربكم البرامج التدريبية المدمجة المناسبة  .19
 لإلستفادة مف فرص التدريب عف بعد 

     

يجرم المشرؼ التربكم بحكثان عممية إبداعية تسيـ في تطكير  .20
 العممية اإلشرافية التربكية

     

ختبارات ضمف كم المعمميف في بناء االالمشرؼ التربيساعد  .21
 معايير محددة.

     

يكاكب المشرؼ التربكم متطمبات تطكير العممية التعميمية كفؽ  .22
 اإلحتياجات الفعمية لممعمميف

     

      يرصد المشرؼ التربكم بيانات نتائج الطمبة لتفسيرىا  .23
      ذاتيان  يتابع  المشرؼ التربكم المعمميف  في التقييـ .24
في إجراء  شرؼ التربكم أساليب البحث العممييطبؽ الم .25

 البحكث 
     

المشرؼ التربكم المعمميف لتطبيؽ استراتيجيات التعمـ  يدرب .26
 النشط مما يسيـ في النمك الميني لدييـ 

     

ينظـ المشرؼ التربكم زيارات تبادلية بيف المعمميف لتبادؿ  .27
 ميميةالخبرات التع

     

      يراعي المشرؼ التربكم الفركؽ الفردية بيف جميع المعمميف .28
المشرؼ التربكم في المؤتمرات ذات العالقة بما فييا يشارؾ .29

 تقديـ تكصيات لممعمميف  
     

يتابع المشرؼ التربكم المشاغؿ التربكية لربط الجانب النظرم  .30
 بالعممي

     

 

 قديريمع بالغ شكري وت

 الباحثة

 العيس كمال سحر
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 المحكمينقائمة (: بالممحق )

 الرقم اإلسم الرتبة التخصص الجامعة
.1 أ.د.محمد الطيطي  أستاذ إدارة وتخطيط تربوي جامعة القدس المفتوحة  
مجدي عمي    دأ. أستاذ أصول تربية جامعة القدس المفتوحة   2.  
يإرشاد نفسي وتربو  جامعة القدس المفتوحة .3 أ.د.محمد شاىين أستاذ   
.4 أ.د يحيى ندى أستاذ إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة  
.5 د.خالد القرواني أستاذ إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة  
.6 د. جمال بحيص أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة  
نبيل المغربيد.  أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة  7.  
.8 د. باسم شمش أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة  
روان وليد المصريد. م أستاذ مساعد إدارة تربوية جامعة القدس المفتوحة  9.  
لطفي الغامدي  د. أستاذ مساعد خبير تربوي /قسم اإلشراف  وزارة المعارف /السعودية   10.  
دارة تربويةإ جامعة القدس المفتوحة .11 د. حسين حمايل  أستاذ مساعد   

أبو ديس-جامعة القدس إدارة -إدارة أعمال 
 استراتيجية

سموى عبد المطيف  د. أستاذ مساعد
 البرغوثي

12.  

جامعة فمسطين التقنية 
رام اهلل–خضوري   

مراد عوض اهلل عبد اهلل د. مدير فرع  تربية عممية وبيئة
    

13.  

ة جامعة النجاح الوطني خبير  –أصول الدين   
 تربوي

.14 د. محمد راغب جيطان أستاذ مساعد   

خبير تربوي–شريعة  جامعة النجاح الوطنية   عامر جود اهلل  .د أستاذ مساعد 
  

15.  

جامعة القدس 
غزة-المفتوحة  

د. أحمد غنيم أبو الخير  أستاذ مشارك إدارة تربوية
   

16.  

غزة-جامعة األقصى عمر عمي دحالن  .د أستاذ مشارك مناىج وطرق تدريس 
   

17.  
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 )الصدق الظاىري( مطبق عمى العينة االستطالعية  بعد التحكيم أدوات الدراسة(: تالممحق )
      

 جامعة القدس المفتوحة

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 حضرة المعمم /ة  المحترم/ة. 

 ة وبعد، تحية طيب

تقكـ الباحثة بدراسة الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كاإلشراؼ      

الكفايات اإلشرافية لممشرفين التربويين وعالقتيا بميارات التقييم من مستوى التربكم بعنكاف:" 

 ،"ظات الشماليةالمحافوجية نظر معممي المدارس الحكومية في  مديريات التربية والتعميم في 

كذلؾ الستكماؿ لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كاإلشراؼ التربكم مف كمية 

جامعة القدس المفتكحة؛ كقد كقع عميؾ االختيار لتككف ضمف عينة الدراسة. لذا،  -الدراسات العميا

ممان بأف بيانات الدراسة أرجك منؾ التعاكف في تعبئة ىذه االستبانة بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، ع

ىي ألغراض البحث العممي فقط، كسيراعى الحفاظ عمى سريتيا، كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك ما 

 . يشير إليؾ، شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ

 مع بالغ شكري وتقديري،
 العيس كمال سحر: ة الباحث

 ناصر جاسر اآلغا.د :بإشراف 
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 :ة البيانات الشخصية والعام -القسم األول

 :في المربع الذي يتفق وحالتك   (x)أرجو التكرم بوضع إشارة 

 أًثى   □                ذكر□          الجنس: -1

 أدبي □             عممي□ التخصص :       -2

                  ماجستير فأكثر  □     بكالوريوس □  : المؤىل العممي -3

                                      فأكثر سنوات 10 □سنوات   10أقل من  -5من  □ت سنوا 5 من أقل □  خدمة :سنوات ال -4

                                     )جنوب( شمال الخميل  □( رام اهلل          وسط) □)شمال( نابمس     :      □الوديرية -5

 مقاييس الدراسة -القسم الثاني

 رة حسب ما يتناسب ووضعك.مام كل فقأ (xضع /ي عالمة )

كبيرة الفقرةالرقم
 جداً 

 قميمة جدًا  قميمة متوسطة كبيرة 

 لممشرف التربوي المجال األول :الكفايات الشخصية
 يمتمؾ قكة المالحظة في المكاقؼ التعميمية   .1

 يعزز قدرات المعمميف أماـ جميع العامميف  .2

أثناء التعامؿ  يحرص عمى تعزيز التفاىـ المتبادؿ .3
 مع المعمميف 



 المعمميف مكضكعية معيحرص عمى التعامؿ ب .4

  يـكرغباتيتفيـ ميكؿ المعمميف  .5

 التأثير في سمكؾ المعمميفقدرة عمى ال يمتمؾ .6

في كاألخالؽ العالية  باإلتزاف االنفعالي تحمىي .7
 األكقات جميع 
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 ه اآلخريفة تجاييجابيتصؼ باإل  .1

 ه أثناء التعامؿ معمؾ القدرة عمى تنظيـ افكار تيم .2
 معمميفلا



النتائج بما فييا مسئكلية القرارات المتخذة يتحمؿ .3
 المترتبة عمييا



 المجال الثاني : الكفايات اإلنسانية لممشرف التربوي
 في العمؿيمتـز بالقيـ اإلنسانية  .4

 كالت التي تكاجو المعمميففي حؿ المشسيـيي  .5

بأخالقيات العمؿ المينية في عالقاتو مع  متـزي .6
 المعمميف 



 يستخدـ الحجة كاإلقناع في تطكير أداء المعمميف .7

يعمؿ عمى زيادة الشعكر بالرضا الكظيفي لدل  .8
 المعمميف



 لتطكير العمؿالمعمميف يتقبؿ االقتراحات مف قبؿ  .9

 كاحدشجع العمؿ بركح الفريؽ الي .11

 األماف كالثقةب يتصؼجكان مريحان  كفري .11

 بكفاءة نجاز المياـ المكمفيف بياالمعمميف إليحفز .12

–أفراح  -تينئة-المعمميف مناسباتيـ)زياراتيشارؾ .13
 أحزاف (



لممشرف التربوي /التصوريةالكفايات اإلدراكيةالمجال الثالث:  

العممية الجديدة في  الحقائؽ(–)المفاىيـ  ػمتـز بي .14
 مجاؿ عممو



كيبيف سبؿ المحتممة التربكية يكضح المشكالت  .15
 مكاجيتيا



 تحسيف عمى كضع رؤية مستقبمية تسيـ في يعمؿ .16
 شرافيةكفاءة العممية اإل



المعمميف عمى البحث عف حمكؿ مبتكرة  يشجع .17
 يكاجيكنياتربكية التي لمقضايا ال



 يضع استراتيجيات كاقعية لمتعامؿ مع المشكالت  .18
 الظركؼ الطارئةالتربكية بما فييا 



تىبع أسمكب المشاركة مع المعمـ أثناء المقاءات ي .19
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  الفردية
 يشجع عمى اكتشاؼ استراتيجيات تعميمية حديثة .21

 كضع في ءقبؿ البدييمـ بكؿ جكانب المشكمة  .21
 كؿ الممكنةالحم



يتبنى طرؽ تقكيـ مكضكعية تحسف مف سمكؾ  .22
 المعمـ 



شمكلية لممشكالت التي تكاجو  حمكالن  يطرح .23
 المعمميف



 لممشرف التربوي المجال الرابع : الكفايات الفنية/األدائية

 أساليب إشرافية عصرية بيدؼ تحقيؽ التميزيطبؽ .24

إلبداعي لمكصكؿ إلى ييتـ بالتحسيف المعرفي ا .25
 األداء اإلشرافي األمثؿ



يكزع عمى المعمميف نشرات عممية تعرض كؿ  .26
 المستجدات في مجاؿ اإلشراؼ التربكم



 الخبرة في جميع مجاالت النشاط اإلشرافييكظؼ .27

 يمتمؾ ميارة جمع البيانات لتحميؿ نتائجيا  .28

 بية بانتظاـاحتياجات المعمميف التدريييمبي .29

التطبيقات  -أجيزة العرض،أجيزة الحاسكب)يكظؼ .31
 المحكسبة..( الحديثة في العممية اإلشرافية



بما فييا طريقة  يشجع أسمكب المناقشات الجماعية .31
 المناقشة المكجية بيف المعمميف 



دكرات تدريبية لتنمية ميارات المعمميف في ينظـ  .32
كظيفيا في تطكير العممية اكتساب المعرفة لت

 اإلشرافية



 يساعد المعمميف في استخداـ أساليب التقكيـ الذاتي  .33
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 مام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعك.أ (xضع /ي عالمة )

كبيرة الفقرةالرقم
 جداً 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة

مقياس ميارات التقييم لممشرف التربوي -ثانياً 

 ـ  لي معايير التقييـ في بداية العاـ الدراسييقدٌ  .1

 يبمغني بمكعد تنفيذ الزيارة الصفية مسبقان  .2

 يدربني عمى كيفية التحضير اليكمي  .3

 يساعدني في تحديد أىداؼ الحصة الصفية  .4

يساعدني في جمع بيانات الطمبة لتحديد  .5
 احتياجاتيـ  



ـ أنشطة متنكعة تراعي الفركؽ ستخداإلى ايرشدني  .6
 بيف الطمبة



تحقيؽ يساعدني في إنتاج كسائؿ تعميمية مناسبة ل .7
 لمكقؼ التعميمي أىداؼ ا



يساعدني في بناء اختبارات متنكعة عمى أسس  .8
 جدكؿ المكاصفاتضمف  عممية



ختبارات لتصنيؼ يساعدني في تحميؿ  نتائج اال .9
 مستكيات الطمبة



لطرؽ تدريس تنمي ميارات التفكير العميا  رشدنيي  .11
 لحؿ المشكالت لدل الطمبة



إلى كيفية تكزيع الكقت عمى فعاليات  رشدنيي .11
 الحصة الصفية



يقدـ لي نماذج دركس كاقعية )إعطاء حصص   .12
 أماـ المعمميف(



 يساعدني في إعداد ممؼ اإلنجاز لتفنيد المياـ  .1

  مف خالؿ المالحظة أثناء الزيارة الصفية يقيمني .2

 ني في تحديد أىداؼ المالحظة الصفية نيعاك  .3

 يعززني في المكاقؼ الصفية اإليجابية .4

 يختار لي مكانان ىادئان لمناقشة المكقؼ التعميمي .5

بشكؿ دائـ بغض الطرؼ عف سمبية أك يحفزني  .6
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 ايجابية المكقؼ التعميمي 
 يناقشني في المكقؼ الصفي قبؿ الزيارة الصفية  .7

يشاركني في تحميؿ المكقؼ الصفي بعد الزيارة  .8
 الصفية



 نيائية لكؿ زيارة صفيةالاألداء  يزكدني بتقارير .9

 لتصحيح أخطائي يزكدني بتغذية راجعة عف أدائي .11
 الحصة الصفيةبعد انتياء 



د اجتماعات دكرية لتحسيف يشركني مف خالؿ عق .11
 أدائي



 لالستفادة مف األخطاءيشجعني لتقييـ أدائي ذاتيان  .12

لتصميـ أدكات تقكيـ الطمبة مثؿ)بطاقات  ساعدنيي .13
 مكاقؼ سمككية(-اختبارات-المالحظة



يحثني لتبادؿ الخبرات التعميمية مف خالؿ   .14
 الزيارات الصفية التبادلية بيف المعمميف 



 يقدـ الدعـ الالـز لتطكير أداء المعمميف الجدد  .15

يكظؼ معايير التقييـ بما يتناسب مع التغيرات   .16
 التربكية



الزيارة أثناء يرصد بمصداقية كؿ ما تـ مالحظتو  .17
 الصفية 



 عند الحاجة جديدةيضع  خطة مستقبمية لمالحظة  .18

 مع بالغ شكري وتقديري

 ةالباحث

 العيس كمال سحر
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 السيكومترية الخصائص فحص إجراء بعد الدراسة أدوات(: ث) الممحق

 

 جامعة القدس المفتوحة          

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 حضرة المعمم /ة  المحترم/ة. 

 تحية طيبة وبعد، 

متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كاإلشراؼ  تقكـ الباحثة بدراسة الستكماؿ     

الكفايات اإلشرافية لممشرفين التربويين وعالقتيا بميارات التقييم من مستوى التربكم بعنكاف:" 

 المحافظات الشمالية،"وجية نظر معممي المدارس الحكومية في  مديريات التربية والتعميم في 

كؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة كاإلشراؼ التربكم مف كمية كذلؾ الستكماؿ لمتطمبات الحص

جامعة القدس المفتكحة؛ كقد كقع عميؾ االختيار لتككف ضمف عينة الدراسة؛  لذا،  -الدراسات العميا

أرجك منؾ التعاكف في تعبئة ىذه االستبانة، بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، عممان بأف بيانات الدراسة 

العممي فقط، كسيراعى الحفاظ عمى سريتيا، كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك ما ىي ألغراض البحث 

 . يشير إليؾ، شاكريف لؾ حسف تعاكنؾ

 مع بالغ شكري وتقديري،
 العيس  كمال سحر: ة الباحث
 ناصر جاسر اآلغا.د :بإشراف
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 :البيانات الشخصية والعامة  -القسم األول

 :الذي يتفق وحالتك  في المربع  (x)أرجو التكرم بوضع إشارة 

 أًثى   □                ذكر□          الجنس: -1

 أدبي □             عممي□ التخصص :       -2

                  ماجستير فأكثر  □     بكالوريوس □  : المؤىل العممي -3

                                      ثرفأك سنوات 10 □سنوات   10أقل من  -5من  □سنوات  5 من أقل □  خدمة :سنوات ال -4

                                     )جنوب( شمال الخميل  □( رام اهلل والبيرة    وسط) □)شمال( نابمس     :      □الوديرية -5

 مقاييس الدراسة -القسم الثاني

 أواًل: مقياس الكفايات اإلشرافية 

 ما يتناسب ووضعك. مام كل فقرة حسبأ (xضع /ي عالمة )

كبيرة الفقرةالرقم
 جداً 

 قميمة جدًا  قميمة متوسطة كبيرة 

 لممشرف التربوي المجال األول :الكفايات الشخصية
 يمتمؾ قكة المالحظة في المكاقؼ التعميمية   .1

 يعزز قدرات المعمميف أماـ جميع العامميف  .2

التعامؿ  يحرص عمى تعزيز التفاىـ المتبادؿ أثناء .3
 مع المعمميف 



 المعمميف مكضكعية معيحرص عمى التعامؿ ب .4

  يـكرغباتيتفيـ ميكؿ المعمميف  .5

 التأثير في سمكؾ المعمميفقدرة عمى ال يمتمؾ .6

في كاألخالؽ العالية  باإلتزاف االنفعالي  تحمىي .7
 األكقات جميع 



 ة تجاه اآلخريفييجابيتصؼ باإل  .8

 ه أثناء التعامؿ معمؾ القدرة عمى تنظيـ افكار تيم .9
 معمميفلا
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النتائج بما فييا مسئكلية القرارات المتخذة يتحمؿ .11
 المترتبة عمييا



 المجال الثاني : الكفايات اإلنسانية لممشرف التربوي
 في العمؿيمتـز بالقيـ اإلنسانية  .11

 تكاجو المعمميف في حؿ المشكالت التيسيـيي  .12

بأخالقيات العمؿ المينية في عالقاتو مع  متـزي .13
 المعمميف 



 يستخدـ الحجة كاإلقناع في تطكير أداء المعمميف .14

يعمؿ عمى زيادة الشعكر بالرضا الكظيفي لدل  .15
 المعمميف



 لتطكير العمؿالمعمميف يتقبؿ االقتراحات مف قبؿ  .16

 كاحدبركح الفريؽ ال يشجع العمؿ .17

 األماف كالثقةب يتصؼجكان مريحان  كفري .18

 بكفاءة نجاز المياـ المكمفيف بياالمعمميف إليحفز .19

أفراح  -تينئة-المعمميف مناسباتيـ)زياراتيشارؾ .21
 أحزاف (–



لممشرف التربوي /التصوريةالكفايات اإلدراكيةالمجال الثالث:  

العممية الجديدة في  الحقائؽ(–المفاىيـ متـز ب )ي .21
 مجاؿ عممو



كيبيف سبؿ المحتممة التربكية يكضح المشكالت  .22
 مكاجيتيا



 تحسيف عمى كضع رؤية مستقبمية تسيـ في يعمؿ .23
 شرافيةكفاءة العممية اإل



المعمميف عمى البحث عف حمكؿ مبتكرة  يشجع .24
 تربكية التي يكاجيكنيالمقضايا ال



 يضع استراتيجيات كاقعية لمتعامؿ مع المشكالت  .25
 الظركؼ الطارئةالتربكية بما فييا 



تىبع أسمكب المشاركة مع المعمـ أثناء المقاءات ي .26
  الفردية



 يشجع عمى اكتشاؼ استراتيجيات تعميمية حديثة .27

 كضع في ءقبؿ البدييمـ بكؿ جكانب المشكمة  .28



 

222 

 الحمكؿ الممكنة
يتبنى طرؽ تقكيـ مكضكعية تحسف مف سمكؾ  .29

 المعمـ 



شمكلية لممشكالت التي تكاجو  حمكالن  يطرح .31
 المعمميف



 لممشرف التربوي المجال الرابع : الكفايات الفنية/األدائية

أساليب إشرافية عصرية بيدؼ تحقيؽ يطبؽ .31
 التميز



كصكؿ إلى ييتـ بالتحسيف المعرفي اإلبداعي لم .32
 األداء اإلشرافي األمثؿ



يكزع عمى المعمميف نشرات عممية تعرض كؿ  .33
 المستجدات في مجاؿ اإلشراؼ التربكم



 الخبرة في جميع مجاالت النشاط اإلشرافييكظؼ .34

 يمتمؾ ميارة جمع البيانات لتحميؿ نتائجيا  .35

 ـاحتياجات المعمميف التدريبية بانتظاييمبي .36

 -أجيزة العرض،أجيزة الحاسكب)يكظؼ .37
التطبيقات المحكسبة..( الحديثة في العممية 

 اإلشرافية



يشجع أسمكب المناقشات الجماعية  بما فييا  .38
 طريقة المناقشة المكجية بيف المعمميف 



دكرات تدريبية لتنمية ميارات المعمميف في ينظـ  .39
تطكير العممية  اكتساب المعرفة لتكظيفيا في

 اإلشرافية



يساعد المعمميف في استخداـ أساليب التقكيـ  .41
 الذاتي 
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 ثانيًا: مقياس ميارات التقييم 

 مام كل فقرة حسب ما يتناسب ووضعك.أ (xضع /ي عالمة )

كبيرة الفقرةالرقم
 جداً 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة

مشرف التربويمقياس ميارات التقييم لم -ثانياً 

 يقٌدـ  لي معايير التقييـ في بداية العاـ الدراسي .1

 يبمغني بمكعد تنفيذ الزيارة الصفية مسبقان  .2

 يدربني عمى كيفية التحضير اليكمي  .3

 يساعدني في تحديد أىداؼ الحصة الصفية  .4

يساعدني في جمع بيانات الطمبة لتحديد  .5
 احتياجاتيـ  



ستخداـ أنشطة متنكعة تراعي الفركؽ إلى ايرشدني  .6
 بيف الطمبة



تحقيؽ يساعدني في إنتاج كسائؿ تعميمية مناسبة ل .7
 لمكقؼ التعميمي أىداؼ ا



يساعدني في بناء اختبارات متنكعة عمى أسس  .8
 جدكؿ المكاصفاتضمف  عممية



ختبارات لتصنيؼ يساعدني في تحميؿ  نتائج اال .9
 تكيات الطمبةمس



لطرؽ تدريس تنمي ميارات التفكير العميا  رشدنيي  .11
 لحؿ المشكالت لدل الطمبة



إلى كيفية تكزيع الكقت عمى فعاليات  رشدنيي .11
 الحصة الصفية



يقدـ لي نماذج دركس كاقعية )إعطاء حصص   .12
 أماـ المعمميف(



 لمياـيساعدني في إعداد ممؼ اإلنجاز لتفنيد ا  .13

  يقيمني مف خالؿ المالحظة أثناء الزيارة الصفية .14

 ني في تحديد أىداؼ المالحظة الصفية نيعاك  .15

 يعززني في المكاقؼ الصفية اإليجابية .16
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 يختار لي مكانان ىادئان لمناقشة المكقؼ التعميمي .17

بشكؿ دائـ بغض الطرؼ عف سمبية أك يحفزني  .18
 المكقؼ التعميمي ايجابية 



 يناقشني في المكقؼ الصفي قبؿ الزيارة الصفية  .19

يشاركني في تحميؿ المكقؼ الصفي بعد الزيارة  .21
 الصفية



 نيائية لكؿ زيارة صفيةالاألداء  يزكدني بتقارير .21

 لتصحيح أخطائي يزكدني بتغذية راجعة عف أدائي .22
 الحصة الصفيةبعد انتياء 



يشركني مف خالؿ عقد اجتماعات دكرية لتحسيف  .23
 أدائي



 لالستفادة مف األخطاءيشجعني لتقييـ أدائي ذاتيان  .24

لتصميـ أدكات تقكيـ الطمبة مثؿ)بطاقات  ساعدنيي .25
 مكاقؼ سمككية(-اختبارات-المالحظة



يحثني لتبادؿ الخبرات التعميمية مف خالؿ   .26
 دلية بيف المعمميف الزيارات الصفية التبا



 يقدـ الدعـ الالـز لتطكير أداء المعمميف الجدد  .27

يكظؼ معايير التقييـ بما يتناسب مع التغيرات   .28
 التربكية



الزيارة أثناء يرصد بمصداقية كؿ ما تـ مالحظتو  .29
 الصفية 



 عند الحاجة جديدةيضع  خطة مستقبمية لمالحظة  .1

 شكري وتقديريمع بالغ 

 الباحثة

 العيس كمال سحر
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 الممحق )ج( : أسئمة أداة المقابمة 
 

 جامعة القدس المفتوحة 
 والبحث العمميالدراسات العميا  عمادة

 اإلدارة واإلشراف التربوي برنامج ماجستير
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 المعمم المحترم / المعممة المحترمة

 :وبعد طيبة  تحية 
الكفايات اإلشرافية لممشرفين التربويين مستوى ": يدؼ التعرؼ إلىباحثة بإجراء دراسة بتقكـ ال

وعالقتيا بميارات التقييم من وجية نظر معممي المدارس الحكومية في  مديريات التربية والتعميم 

اؼ الماجستير في اإلدارة كاإلشر لحصكؿ عمى درجة ا لمتطمبات استكماالن المحافظات الشمالية"، في 

ثة التربكم مف جامعة القدس المفتكحة، كلما كنتـ مف أىؿ العمـ كالدراية في ىذا المجاؿ، تأمؿ الباح

بكؿ جدية، عممان بأف بياناتكـ ستستخدـ ألغراض البحث العممي  منكـ اإلجابة عف كافة األسئمة

 فقط، كستعامؿ بسرية.

 مع بالغ شكرم كتقديرم

 العيس كمال الباحثة: سحر 
 .ناصر جاسر األغابإشراف: د                                                               
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 :شخصيةالقسم األول: البيانات ال
 جابة التي تنطبق عميك:اإلعمى  ( Xإشارة )الرجاء وضع 

 
 * اإلسم )اختياري(.............................................

 
 

 أنثى □                 ذكر □          الجنس: -1

  أدبي □ عممي               □      :التخصص -2

                  فأعمى ماجستير  □          بكالوريوس □  :   المؤىل العممي  -3

 سٌوات   10أكثر هي □    سنوات 10-5من   □  سنوات 5 من أقل □   دمةسنوات الخ  -4

 شمال الخميل  □رام اهلل والبيرة               □ابمس              ن □             :الوديرية -5

 أسئمة المقابمة

 ما ىي أىم الكفايات اإلشرافية المعاصرة التي  يجب أن يمتمكيا المشرف التربوي ؟ -1

 ما المشكالت التي تواجو المشرفين التربويين في المدارس الحكومية ؟ -2

الخاصة بالمشرف التربوي من وجية نظرك في المجاالت  ما سبل تطوير ميارات التقييم -3
 في مجال التخطيط  -اآلتية: أ

 في مجال األساليب اإلشرافية  -ب

 في مجال صياغة األىداف -ج

 في مجال تقويم العممية التعميمية -د

 ما مقترحاتكم لتطوير العمل اإلشرافي في المدارس الحكومية ؟  -4

 التعاون حسن أشكر لكمانتيت األسئمة /
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 كتاب تسييل الميمة (:حالممحق )

 

 

 

 كتاب تسييل الميمة (:خالممحق )

 

 

 

 

 

 

 كتاب (:خالممحق )
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 تسييل الميمة من الوزارة 

 


