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  ملخص
 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد  في فلسطين

ميع آما يرى ذلك المعلمون الجدد أنفسهم، وتكون مجتمع الدراسة من ج) المحافظات الشمالية(
، والبالغ ٢٠٠٩/٢٠١٠المعلمين الجدد الذين تم تعينهم خالل الفصل األول من العام الدراسي 

معلمًا، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية، وفق متغيرات الدراسة، بلغ عدد ) ١٥٩٠(عددهم 
) ٤٧(ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة مكونة من . معلمًا) ٢٩٦(أفرادها 

قرة، موزعة على ستة مجاالت، وتم التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية ف
المعلم الجديد  موأظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلشراف التربوي في فلسطين في دع .المناسبة

آما يراه المعلمون الجدد أنفسهم آان بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية، وبمتوسط حسابي 
، وان دعم المشرف التربوي ومدير المدرسة للمعلم الجديد آان أعلى من دعم )٣.٣٠(قدره

آما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد األقران، 
الجنس، : عينة الدراسة لدور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد تعزى لمتغيري

نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة والتخصص، في حين أظهرت ال
وفي ضوء النتائج، أوصى الباحثان  .الجغرافية، لصالح منطقتي أقصى الشمال والشمال

 .بمجموعة من التوصيات
 
Abstract 

This study aimed at recognizing the role of supervion in Palestine in 
supporting novice teachers, during the first year of choosing them as 
teachers in Palestine (the northern governorates). The population of the 
study included all novice teachers who were appointed during the first 
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semester of the academic year 2009/2010, total number was (1590). The 
selected sample was random stratified. To achieve the purpose of the 
study, the researchers designed a questionnaire containing (47) items 
distributed over six domains. The validity and reliability of the 
questionnaire were examined through educational and statistical 
methods. The results of the study revealed that the degree of the role of 
supervion in Palestine in supporting novice teachers is medium, with 
average of (3.30). Also, the results revealed that there were no statistical 
significant differences between the means of estimates of the individuals 
of the sample due to gender and specialization, while the results revealed 
significant differences between the means of estimates of individuals in 
the sample due to the geographical area variable. In the light of the 
results, the researchers suggested a number of recommendations. 

 
  وإطارها النظري  ة الدراسةمقدم

يم          دأ التعل د ب ال، وق ّر العصور واألجي ى م مهنة التعليم من المهن التي يعتز بها اإلنسان عل
ه يتطور ويختلف م         زمن دون آخر، ولكن م يختص ب التعليم    منذ بدء الخليقة، فل ن عصر آلخر، ف

ع،        ة وحساسية في المجتم ة أهمي ر األنظم جزء ال يتجزأ من نظام تربوي عام، والذي يعد من أآث
ه             ة مؤسسات المجتمع ونظم ي بالضرورة النجاح أو الفشل لكاف ذا النظام يعن اق ه فنجاح أو إخف

   .األخرى

ل    ال، وناق ي أجي المعلم مرب دير، ف ديرة بالتق ة ج م مهن ة المعل ل   ومهن ن جي ع م ة مجتم ثقاف
يم،              ذ أن وجد التعل المعلم من امية ومقدسة، ف ة س ذه وظيف ه ه ئين، فوظيفت ل الناش ى جي الراشدين إل
ذوق   مازال يقدم خدمة مهنية ألمته من خالل تمكين الطلبة من اآتساب المعارف والمثل العليا، وت

ارات الت نهم من اآتساب مه ة، والمسؤولية، من خالل تمكي ى الحري ة معن د، والمواطن ر الناق فكي
ا     ون أجياله ذين يرب ك ال دي أولئ ي أي ون ف ة ومصيرها يك تقبل األم أن مس ل ب الصالحة، وإذا  قي
ة                ا آانت مكان ا، ومن هن ًا له م يكن مطابق دًا عن الصحة، إن ل ول بعي ك الق الناشئة، فلن يكون ذل

ر عن      المعلم بين األمم مكانة رفيعة، وآانت مكانة المعلم في التراث العر ة تعب ي اإلسالمي مكان ب
ة          ا األم ي تنتمي إليه ة الت يم الديني دة والق عظم تقدير األمة للمعلم، آما أنها مكانة مستمدة من العقي
د     ون، وق العربية، وتفخر بها، باعتبارها قيمًا إنسانية حضارية ال تقتصر على عرق أو جنس أو ل

لم ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ا بعثت معل: "ق ًاإنم لم " (م وري (، )٤/١٦٤صحيح مس الترت
  .)٢٠٠٦والقضاة، 

ى      اج إل دريب، ويحت ل وت وحتى يقوم المعلم بدوره هذا على أآمل وجه، فإنه يحتاج إلى تأهي
ة            رة بمهن زداد خب اليب التعامل مع الطالب، وي تقن أس ى ُي ه، حت من ُيوجهه وُيرشده وُيشرف علي
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وين      التدريس وطرائقها، وحتى يستطيع أن يحقق األ ا، لتك ى بلوغه دارس عل هداف التي تعمل الم
  .شخصية األبناء وإعدادهم للحياة

م يستحق    ) ٢٠٠٩(وقد أشارت إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين  ى أن المعل إل
في ظل المنظومة التعليمية، اهتمامًا يليق بمكانته، ويرفع من سوية عمله لتنفيذ المنهاج الفلسطيني 

ه         األول، خاص ى عاتق ة، وعل ى الطلب اج إل ذا المنه وى ه ة وأنه هو الذي يحدد طريقة إيصال محت
تقع عمليات غرس القيم وبناء الذات وإنتاج السلوك وتنمية المهارات، فالبد ألن يكون لدينا أفضل 
داف      دد األه نظم ومح ة م امج تهيئ الل برن ن خ ديهم، م ا ل ى أفضل م ين، وأن نحصل عل المعلم

ى       والمحتوى واألسل د عل م الجدي ى مساعدة المعل وب، ويمتد على فترة عام واحد، والذي يهدف إل
م              م مرشد لكل معل ين معل ي، فيع ى التطوير الشخصي والمهن ى مساعدته عل ه، وإل تحسين تعليم
يم   جديد من معلمي المدرسة يدرب للقيام بمهام اإلرشاد، فيتيح الفرصة للمعلم الجديد لمالحظة تعل

م المرشد،        المعلم المرشد ومع ل المعل ة الصف من قب لمين آخرين، وُيشاهد المعلم الجديد في غرف
ل       ة ح ات لكيفي ى آلي اق عل ل الصف واالتف د داخ م الجدي ول أداء المعل ية ح ة العكس دم التغذي ويق

د      م الجدي يح الفرصة للمعل للتخطيط المشترك مع المرشد      -أيضاً  –المشكالت التي يواجهها، ويت
  .لتعليم المباحث التي يعلمهاومع معلمين آخرين، 

تهم          ى إعدادهم وتهيئ ة عل ين الجدد، تحرص المؤسسات التربوي ونظرا لخصوصية المعلم
ي      ة ف ى أول درج م عل ا وضع المعل ى نجاحه ب عل ي يترت دمتهم، والت ن خ ام األول م الل الع خ

ة ا       ك تراعى المؤسسات التربوي ين  تطوره المهني وانخراطه في مهنة التعليم، ومن أجل ذل لمعلم
م المشرف    ن دع م م دم له ا يق ة خاصة، بم اهم رعاي ة، وترع ن الخدم ى م نة األول ي الس دد ف الج

ى  مع مراعاة أن يكون هذا الدعم  ).األقران( التربوي ومدير المدرسة وزمالئه في التعليم مبنيًا عل
اءة  طرق علمية في تقييم احتياجات المعلم المهنية والتطويرية، ووضع الخطط التطويرية ل رفع آف

ابعتهم داخل الغرف الصفية والمدرسة         المعلمين ليقوموا بمهامهم الوظيفية على أآمل وجه، ومت
  . وتوجيههم بما يحقق تعليم أفضل للطلبة

د          م الجدي وي في دعم المعل ى دور اإلشراف الترب وفي هذا السياق تأتي الدراسة للتعرف إل
هم        دد أنفس ون الج ك المعلم رى ذل ا ي طين آم ي فلس الي    ف يم الع ة والتعل الع وزارة التربي ، إلط

داد          تراتيجية إع ذ إس ة لتنفي ة اإلجرائي ع الخط ي وض ا ف ادة منه ا، واإلف ى نتائجه طينية عل الفلس
  .المعلمين وتأهيلهم في فلسطين

 
  مفهوم اإلشراف الّتربوّي وأهميته

سان الّصالح،  القادر يعتبر اإلشراف الّتربوّي جزءًا من الّنظام التربوي الذي ُيعنى ببناء اإلن
على الّنهوض بالمجتمع وتقّدمه، هو النظام الذي يّتسم بالّتكامل والّشمولّية لجميع عناصر العملّية 

البيئة المدرسّية ( ومادية...) طلبة ومعلمين ومديري مدارس،(الّتعليمّية الّتعّلمية من آوادر بشرية 
ت العديد من الّدراسات والبحوث مفهوم اإلشراف وقد تناول...). واألبنّية والوسائل الّتعليمّية،

الّتربوّي، واختلفت تعريفاتهم حسب فلسفة ووجهة نظر آل منها، فقد جاء في الدليل المرجعي في 
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العملّية المخططة والمنظمة "أن اإلشراف الّتربوّي يعني ) ٢٠٠٩( فلسطين/ اإلشراف التربوي
لى امتالك مهارات تنظيم تعّلم الّطلبة، بشكل يؤّدي والهادفة إلى مساعدة المديرين والمعّلمين ع

إلى تحقيق األهداف الّتعليمّية الّتربوّية؛ وبالتالي فاإلشراف هو خدمة فنّية متخصصة، يقّدمها 
أما ". المشرف الّتربوّي إلى المعّلمين الذين يعملون معه؛ بهدف تحسين العملّية التعليمّية الّتعلمية

العملية المرادفة للتدريس، "فيرى أن اإلشراف الّتربوّي يعني ) Glickman, 1990( جلي آمان
ومن خالل استعراض  ".ويهدف المشرفون من خالله إلى تحسين سلوك المعلمين واتجاهاتهم

الّتعريفات العديدة الواردة لإلشراف التربوي يالحظ أنها تؤآد على أّن اإلشراف الّتربوّي عملّية 
معلم، متعلم، (املة، تسعى لتطوير العملّية الّتعليمّية والّتربوّية بمحاورها آافة فنّية قيادية إنسانّية ّش

بغرض تحسين الظروف التعليمية وزيادة فاعلية وتحقيق أهدافه لتنمية قدرات ) بيئة تعليمية
  .الّطلبة في المجاالت المختلفة

نظريات تربوية ولم تعد عملية اإلشراف عشوائّية، بل أصبحت عملية علمية، تقوم على 
حديثة، ومن هنا تنبع أهميته والحاجة إليه؛ فالمعّلم بحاجة للمشرف الّتربوّي آمستشار وداعم 

إضافة إلى أن عمل المشرف الّتربوّي يكمل في . خاّصة في ظل االنفجار المعرفّي والّتكنولوجّي
شراف الّتربوّي يرتبط وعند الحديث عن حاجات المعلمين فإن اإل. "الكثير من جوانبه أداء المعّلم

بالمعلمين على اختالف مراحل تطّورهم المهنّي سواء على مستوى مرحلة البقاء أو الطمأنينة أو 
 ).١٩٩٧فيفر ودانالب، " (فترة اإلدماج أو التجديد

ة من أجل        ة التعلمي ة التعليمي يم العملي آذلك تدعو الحاجة إلى اإلشراف الّتربوّي من أجل تقي
ي من       التأآد من تحقي ى النمو المهن ين عل ق األهداف الّتربوّية المرجوة، ومن أجل مساعدة المعلم

ددة،          ه المتع ال الشامل من خالل وظائف وّي الفع خالل أساليب معينة، وتنبع أهمية اإلشراف الّترب
ل      ة، وح ة، والدافعي يق، والرقاب ين، والتنس ي للمعلم وير المهن داف والتط وير األه ا تط ومنه

  ).Wiles & Lovell ,1975(المشكالت
  

  دور اإلشراف التربوي في التنمية المهنية للمعلمين
وي    راف الترب ة اإلش ا عملي وم به ي تق م األدوار الت ن أه ين م ة للمعلم ة المهني ر التنمي ، تعتب

ه    وال حيات ه ط اش مهارات ه وإنع م وتأهيل دريب المعل تمرار ت ين اس ي للمعلم النمو المهن ويقصد ب
ذه  ى أساس أن            المهنية؛ لذلك تعد ه ا عل ر أهمه ا تعتب م، وربم ة أطول مراحل إعداد المعل المرحل

ة          ة سوى المرحل ل الخدم ي قب عملية إعداد المعلمين هي عملية مستمرة، وال يشكل اإلعداد األول
ر   تجابة للتغيي ًا اس رًا حيوي ا أم ه عليه تمرار تدريب ة واس م للمهن داد المعل د إع ذا يع ا، ل ى منه األول

ي دور   تمر ف ة      المس ة، ومتابع ل الخدم ين قب داد المعلم رامج إع ي ب نقص ف تكماًال لل م، واس المعل
ذاتي والعمل              تعلم ال م في ال ة المعل ى تطوير آفاي ة، إضافة إل ة العلمي التطور المستمر في المعرف
ًا         ة والتطبيق ربط ين النظري ربط ب ى ال ين عل التعاوني وتعليم الطلبة بطيئي التعلم، ويساعد المعلم

 ).١٩٩٢جامعة القدس المفتوحة، (طبيقيًا واقعيًا ت



 ٢٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاالهتمام بالمعلم وتنميته وتأهيله هو انعكاس ألهمية الدور الذي يقوم به في العملية التعليمية 
ة            ي العملي ه ف ى عن ذي ال غن رئيس ال ي ال ور األساس و المح م ه د أن المعل ذي أآ دور ال ذا ال ه

اة  م  هوتطور الحي ا عظم دور المعل ة، ومم ة واالقتصادية فأصبحت المدرسة التعليمي االجتماعي
ه              د علي ًا من عوامل النهضة، تعتم امًال مهم م ع مرآزًا مهمًا من مراآز اإلصالح، وجعل المعل

ع بشخصية       . الدولة في تحقيق أغراضها وبلوغ غاياتها م آفء يتمت ى معل ك عل فيتوقف تحقيق ذل
ار وال   اء واالبتك ذل والعط ي الب ادرة عل ة، ق تقرة منفتح داد  مس ة، وإع ة عام د، يتصف بثقاف تجدي

ا الآتشاف مشكالتهم           وهم، مهيئ تفهم لحاجات الطالب، وخصائص نم اف، م أآاديمي متنوع وآ
م      تعلم له ير ال ادهم، وتيس وجيههم وإرش ى ت ادرًا عل عفهم، ق اط ض ايكس  . ونق رى س وي

)Sykes,1996( ؤرة ا ون ب وهم، يجب أن يك تمرار نم ين وتطويرهم واس يم المعلم ام أن تعل هتم
م الطالب        ك أن تعّل اتهم، ذل يم في مجتمع الّتربوّيين في أثناء سعيهم لتحسين ظروف التربية والتعل
ين             ي للمعلم ا يجعل النمو المهن يهم، وإن م ات معلم درات وإمكاني ى مق بصورة أفضل يتوقف عل

ذي يمارسه ال     م مع   أمرًا ضروريًا وملحًا ارتباطه الوثيق بتحسين مخرجات العمل التعليمي ال معل
  .طلبته

دور  ذا ال وم به ين ( ويق ة للمعلم ة المهني ة   ) التنمي دير المدرس وي وم ن المشرف الترب ل م آ
  .واألقران

  
  دور المشرف الّتربوّي في التنمية المهنية للمعلمين

ين  راهيم  ب دي وإب عمله التربوي إلى من يأخذ بيده ل المعلم يحتاج خالأن ) ٢٠٠٧(األس
ا   و. عاليةبكفاءة مهامه ء ألدال السبل ضـأف ويوجهه التوجيه السليم نحو ى م ه  أأشار إل البحوث آدت

ون ه ـذي يلعبـالحديثة على الدور ال رفون التربوي ارول  في هذا المجاالمش ارت آ ث أش ل، حي
إلى أن المشرفين الّتربوّيين يمثلون مرآزًا مهمًا في األنظمة التعليمية، ) Carol Crews(آروس 

راء ومستشارين ومتخصصين         وأن أنظار العاملين في  ارهم خب يهم باعتب وّي تتجه إل ل الّترب الحق
ق             ة عن طري ة الّتربوّي نوا العملي ة وينبغي أن يطوروا ويحس دريس الحديث اج وطرق الت في المنه
ازًا   وا إنج اءتهم ليعط اليتهم وتنمي آف ن فع د م ي تزي بل الت وجيههم نحو الس ين وت اعدة المعلم مس

ين أآ ي ح م، ف ي عمله يلأفضل ف ات ) Lucille. G. Jordon(ج جودن . د لوس ة العالق أهمي
ى     اإلنسانية التي يقوم بها المشرف الّتربوّي عندما يترجمها إلى واقع عملي بدًال من االقتصار عل
ي   ا ف انية وتأثيره ات اإلنس وعي دور العالق وّي ب درك المشرف الّترب ط، وأن ي ا اللفظي فق جانبه

ن طري   ين ع ة المعلم وير قابلي لوآياتهم   تط اتهم وس اعرهم ورغب كالتهم ومش ى مش رف إل ق التع
ي يمارسها المشرفون      ) A W Stucrgcsم ستروجز . أ(أما . وأمنياتهم د أن النشاطات الت فقد أآ

الّتربوّيون ينبغي أن ترآز في اتجاهين، األولى مهارات االتصال بينهم وبين العاملين معهم سواء  
ة،  ة اإلداري ة التعليمي ي العملي ي  ف ي حل المشكالت الت ة ف ات الحديث تخدام التقني ى اس اني عل والث

اخ         ق المن دريس في المدرسة، وخل ل سير الت يصادفها المعلمون وإحباط آل المعوقات التي تعرق
  . التعليمي الجيد
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ين ومشكالتهم، فهدف            اة حاجات المعلم ى أساس مراع اجح عل امج اإلشراف الن ويقوم برن
ساعدة المعلمين  على مواجهة مشكالتهم، وتلبية احتياجاتهم التي تختلف  النمو المهني للمعلم هو م

مية           تعداداتهم الجس ولهم واس دراتهم ومي ى مق افة إل راتهم باإلض دادهم، وخب تالف إع ادًة الخ ع
اتهم   ع حاج دأ م ون، ويب ن حيث يقف المعلم دأ العمل م وّي يب ة، فالمشرف الّترب وظروفهم العام

ذي   ة، وال ون          المشترآة والفردي ي يعمل راتهم والظروف الت ة وخب ة مؤهالتهم العلمي يتطلب معرف
دأ       واء،  إذ يب د س ى ح دامى عل دد والق ين الج ذا للمعلم ية، وه ة والشخص اتهم المهني ا، واتجاه به
ي    ة الت ه وعن المدرس ه عن مهنت ديم صورة واضحة ل د بتق م الجدي ع المعل وّي م المشرف الّترب

ي   سيعمل فيها، وعن طبيعة البيئة ال تي تقع فيها المدرسة، ونمط التفكير الذي يسير المجتمع المحل
م في    وذلك يستطيع المعلم التعامل والتفاعل بنجاح مع اآلخرين من حوله، والتخطيط لزيارة المعل
م    ين المعل جام ب وتر ضمانًا لالنس ن الت ة م ة ممكن ل درج ه بأق رة عمل ي مباش اعده ف ته ليس مدرس

شرف الّتربوّي البحث عن سبل من شأنها تطوير المعلمين واستمرار وعمله الجديد، ومن مهام الم
ة   ة التربي ال مهن ي  مج ي وخاصة ف ات التفجر المعرف ة متطلب ن مواجه وا م ى يتمكن وهم، حت نم
ي   والتعليم، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق النظرية المصحوبة بالممارسة الفعلية والتطبيق العمل

ة المعلم  ادة آفاي ى زي ادف إل ب  اله م للبحث والتجري ة الفرصة له ا، (ين وإتاح ب وزميليه الخطي
١٩٨٧.(  

راهيم   دي وإب د األس ين    ) ٢٠٠٧(وأآ ة المعلم ي تهيئ وّيين ف رفين الّترب ؤولية المش ى مس عل
ة         روف االجتماعي ا والظ ون فيه وف يعلم ي س هم الت ريفهم بمدارس مل تع ي تش دد، والت الج

ة المدرسة، باإل  ة واالقتصادية المحيطة بالبيئ ة وتربي م آالمناوب ات المنوطة به ى الواجب ضافة إل
ة   ة المدرس ونها وبمكتب ي يدرس ادة الت اليب الم ة وأس ورة عام ي بص ام المدرس ف والنظ الص
ًا            تم أعدادهم مهني م ي ين ل ة، خاصة أن نسبة من هؤالء المعلم ومختبرها وبجميع مرافقها المختلف

  .، وفرق آبير بين النظرية والتطبيقوتربويًا لهذا الغرض، فتكون معظم دراستهم نظرية
  

  دور مدير المدرسة في التنمية المهنية للمعلمين
ام             ة بوجه ع يم، نتيجة لتطور التربي وي مق دير المدرسة مشرف ترب رة أن م بدأت تشيع فك

رة،        . وتطور وظيفة مدير المدرسة بشكل خاص   ة آبي ذا الموضوع أهمي ون ه ون يول وأخذ المرب
و دير ه ار أن الم ي  باعتب ذي يعيش ف وّي ال و المشرف الّترب ة، فه ذه العملي ي ه م ف ئول األه المس

اتهم، ويعرف        ين وحاج درات ومشكالت المعلم المدرسة ويعرف مشكالتها وحاجاتها، ويعرف ق
ة    ة المحلي ة والبيئ دير           . أيضًا حاجات الطلب ة خاصة في م ارات وآفاي ه يتطلب مه ذا آل إن ه ذا ف ل

  .ريبه بصورة مستمرة للقيام بمثل هذا العملالمدرسة مما يقتضي إعداده وتد

وّي من   اج الّترب ة المنه ة تنمي ي عملي وي، ينبغي أن يشارك ف د ترب و قائ دير المدرسة ه فم
ق    : خالل اإلفادة من جميع الطاقات المتوفرة لدية ة وتحقي ة الّتربوّي البشرية، والمادية لخدمة العملي

وه  ه         التربية المتكاملة لألطفال، فيحرص على نم املين مع د الع تمكن من تزوي ي المستمر لي المهن
زوع نحو التطوير          ام، والن ى األم ا إل ة ودفعه ة الّتربوّي باألفكار والمعارف الالزمة لتطوير العملي
ان آل عامل أو     ى آي ه، ويحافظ عل ي تصدر إلي ات الت ذ التعليم د حد تنفي داع، فال تقف عن واإلب
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ي     ه ف ع نفس ال يض دره، ف ه ويق ب فيحترم كالتهم      طال ى تحسس مش ل عل ل يعم اجي، ب رج ع ب
  ).٢٠٠٤الخواجا، (واالستماع إليهم ليعمل على حلها، ويحقق المطالب التي بوسعه تحقيقها 

) فلسطين ( وأشار الدليل اإلجرائي لمدير المدرسة الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي
الزيارات الصفية، ومتابعة التحضير،  إلى آلية متابعة مدير المدرسة للمعلمين من خالل) ٢٠٠٥(

اتهم وتشجيعهم             ى احتياج ديهم من خالل التعرف إل ي ل ة النمو المهن ة، ومتابع والزيارات التبادلي
ين        دريب المعلم ين، وت ى حاجات المعلم ة عل على استكمال تأهيلهم الّتربوّي، وعقد الندوات المبني

ى  على استخدام التقنيات الّتربوية الحديثة، وآلية  التعامل مع المعلم الجديد بدءًا باستقباله وتقديمه إل
ة،   ات المهني ه بالمسؤوليات والواجب ا، وتعريف ة داخل المدرسة ومرافقه ه جول ل ل ه، ويعم زمالئ
ارة           ة أو زي ه سواء آانت تبادلي ارات خاص ب امج زي وتدريبه على األعمال الكتابية، ووضع برن

  . المدير اإلشرافية
ق    )٢٠٠٤(وبين الخواجا  ي تتعل ة الت ، في سياق الدور اإلشرافي لمدير المدرسة، المهام اآلتي

  :بالمعلمين ونموهم المهني
ه ومالحظة األهداف       .١ م وطالب ين المعل أن يقوم بزيارات صفية لالطالع على التفاعل القائم ب

 .التي حددتها المناهج الدراسية والخطط التي وضعها المعلمون
 :و األآاديمي والمهني من خاللأن يهيئ للمعلمين فرص النم .٢

 .االجتماعات والندوات والمحاضرات -
 .توجيه المعلمين لالطالع على مصادر المعلومات النافعة في مجال عملهم، ووفق تخصصاتهم -
ة واإلدارة         - ة المحلي راد البيئ رهم من أف وّيين وغي إتاحة الفرصة اللتقاء المعلمين بالمشرفين الّترب

 .الّتربوّية
 ).تبادل الزيارات الصفية(ج لتبادل الخبرات بين المعلمين تنظيم برام -
 .توفير األدلة والمناهج والنشرات الّتربوّية الالزمة لعمل المعلم وضمان نجاحه فيه -

ات        .٣ وفير الخام الل ت ن خ تخدامها م ة واس ائل التعليمي اج الوس ى إنت ين عل اعد المعلم أن يس
 .والمواد المطلوبة

دير المدرسة مشرفًا     ه المشرف          وآون م وم ب ا يق ذا مع م ًا ال يتعارض دوره ه ًا مقيم تربوي
ا اآلخر، فال             ة، ويكمل آل منهم ة أهداف التربي ًا، لخدم ًال تعاوني ان عم ا يؤدي ل إنهم وّي، ب الّترب
و         وم بتدريسها معلم ي يق ية، الت واد الدراس ع الم ينتظر أن يكون مدير المدرسة ملمًا بتفاصيل جمي

ق بتفصيالت أي         مدرسته، وال أن يمد يعد  ا يصادفه من مشكالت تتعل العون إلى آل مدرس فيم
دير المدرسة             ون، وم وع من الع ذا الن دم ه مادة دراسية، ولكن المشرف المختص يستطيع أن يق
ه، واآتشاف     ى طالب بوصفه مشرفًا مقيمًا يستطيع أن يقدم الكثير لمساعدة المعلمين، في الحكم عل

ائل الم  ار الوس دراتهم، واختي ة تحت تصرف   مق ات المدرس م، ووضع إمكان اون معه بة للتع ناس
ا، متاحة للمشرف       ... المعلم لخدمة الطلبة، د تكون المساعدة فيه إلى غير ذلك من النواحي التي ق

  ).٢٠٠٧األسدي وإبراهيم، (القادم من خارج المدرسة وقد ال تكون 
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اء بمستوى    ويتمثل دور مدير المدرسة في تطوير المعلمين الجدد بتعزيزهم م  ن أجل االرتق
ى توظيف طرق        ة، وتشجيعهم عل أدائهم داخل غرفة الصف وضمن النجاح األآاديمي لكل الطلب
ي   وأساليب جديدة، فالمدير باستطاعته دعمهم وتوجيههم من خالل فهم قضاياهم واستيعابها ، وتبن

 علمين الجدد أو فشلهماستراتيجيات تلبى حاجاتهم، فمدير المدرسة هو العامل الحاسم في نجاح الم
  ).Roberson & Roberson,2009( روبنسون وربنسون

ين الجدد    ) ٢٠٠٢(وبين العمايرة  اب المعلم واجبات المدير تجاه المعلم الجديد، فكثيرًا ما ينت
ه            د ويقدم المعلم الجدي دير بالترحيب ب وم الم تم بوجودهم في المدرسة، فيق الشعور بأن أحدًا ال يه

دم            ألعضاء الهيئة ا نهم، ويق ي يستطيع أن يستمدها من آل م ى المساعدة الت ه عل ية، ويدل لتدريس
ة، وأن    ات اإلداري ور والتعليم ة، واألم د اليومي م الجدي ل المعل ق بظروف عم ا يتعل ل م دير آ الم
ي،   يجعله المدير يشعر بالثقة في نفسه، وأن يفتخر بانتمائه إلى المدرسة، وتعريفه بالمجتمع المحل

  .ي اتخاذ القراروإشراآهم ف
  

  في التنمية المهنية للمعلمين) الزمالء(دور األقران 
ران  راف األق زمالء(يسعى إش ذا  ) ال د ورد ه ين، وق ارات المعلم ين مه ي تحس اعدة ف للمس

زمالء        : النوع من اإلشراف بمسميات عدة هي ل ال دريب من قب زمالء، والت ل ال  اإلشراف من قب
ولعل ، والزيارات المتبادلة، والنمو المهني المشترك، م الرفاقوتقيي والمالحظة من قبل الزمالء،.

ران  ز  و .أآثر هذه التسميات تداوًال هي الزيارات المتبادلة وإشراف األق  ,Robbins(عرف روبن
ة       "إشراف األقران )  1991 ر من زمالء المهن يالن أو أآث ه زم بأنه إجراء موثوق يقوم من خالل

اته  ذ         بالعمل معا للتأمل في ممارس ار، وتنفي دة، والمشارآة في األفك ارات جدي اء مه م وصقل وبن
   .البحوث وحل مشكالت العمل

ة   ويعد إشراف األقران ذا جودة عالية في تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتنمية الكفاية المهني
عمل للمعلم ألنه عبارة عن جماعات من الزمالء أو الرفاق تعمل معًا لتبادل المنفعة والخبرات، وي

ارة   د الزي فيستخدمه المعلمون   .  على تقديم التغذية العكسية الداعمة من خالل المناقشة التي تتم بع
رام        ة واالحت ن الثق و م ي ج رات ف ك الخب ادل تل ق تب ن طري ي ع وهم المهن راتهم ونم ادة خب لزي

ين المعلم    ة ب ارات الصفية المتبادل يم الزي ترك وتنظ يط المش الل التخط ن خ ادلين، وم ين إذ المتب
ه ال يهدف     يالحظ أحد المعلمين زميله أثناء التدريس بهدف تقديم المساعدة له، ومن خصائصه أن
ع      ز بسرعة نتائجه، وتتب إلى إصدار أحكام تقويمية، ويتم بناء على حاجة المعلم وباختياره، ويتمي

اء الحصة،   فيه أسس الزيارة الصفية اإلشرافية من اجتماع قبلي وآخر بعدي وعدم التدخل في أث  ن
ات   تثمار طاق ى اس ين وإل ين المعلم ة ب ات المهني ة العالق ى تنمي لوب إل ذا األس تخدام ه ؤدي اس وي
ب   ة الفرصة للتجري ة، وإتاح ي حل بعض المشكالت التعليمي اعدة ف راتهم، والمس ين وخب المعلم

م  واإلبداع ونقل  الخبرات الناجحة، ويساعد المعلم في الربط بين المباحث وتحقيق التكا مل في تعل
  .الطلبة
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ًا ذا               د معلم م جدي الزم معل ه ي ذي في زمالء وال واع إشراف ال ا من أن ة نوع ويعد نظام الزمال
ذه     إذا آانت ه خبرة، يقدم له معلومات ومساعدة ذات صلة بعمل المعلم المدرسي بصفته خبيرًا، ف

زميلي           ين ال اق وانسجام ب اك اتف أن يكون هن ليمة، آ ى أسس س ة   المطابقة مبنية عل ن، آانت العالق
ه          ا، فأفضل توجي دة لكليهم ا مفي ة بينهم ة القائم القائمة اتفاقا وانسجاما بين الزميلين، فتكون العالق

ه دم ل ذي يمكن أن يق ل، ال م الزمي أتي من المعل د عن المدرسة ي م الجدي اه المعل ار  يتلق واد وأفك م
  ).١٩٩٧فيفر ودنالب، (جديدة من التعليم 

تراتيجية تأه طينية ووضعت إس ين الفلس داد المعلم ل وإع ة ) ٢٠٠٨(ي امج تهيئ تصورًا لبرن
ذي        ام واحد، وال رة ع ى فت د عل منظم تقدمه المدارس، محدد األهداف والمحتوى واألسلوب، ويمت
ى التطور الشخصي   اعدته عل ى مس ه، وإل ين تعليم ى تحس د عل م الجدي اعدة المعل ى مس يهدف إل

م جدي      م مرشد لكل معل اره ضمن مواصفات محددة،        والمهني، يعين معل تم اختي د في المدرسة ي
يجري تدريبه للقيام بمهام اإلرشاد، وجعل التعليم نشاطًا عامًا يتطلب التعاون مع الزمالء، فيعطى 
د       م المرش ولى المعل رين، ويت ين آخ د ومعلم م المرش يم المعل ة تعل ال لمالحظ د المج م الجدي المعل

ة الصف،     ي غرف د ف م الجدي اهدة المعل ة     مش ة الراجع ى التغذي ه، ويعط ول أدائ داول ح تم الت وي
ا     ي يعلمه يم المباحث الت ا، ولتعل ي يواجهه كالت الت ل المش ة ح م لكيفي ع المعل ذا  .ويخطط م وله

  : األسلوب إيجابيات عدة وفوائد آثيرة منها

رهم، خصوصاً         .١ ر من غي م أآث يميل معظم المعلمين إلى طلب النصح واإلرشاد من زمالئه
 .الّتربوّيينالمشرفين 

ات    .٢ آراء ومعلوم ا ب زودوا بعضهم بعض ون أن ي تطيع المعلم ية( يس ة العكس دة )التغذي ، مفي
ة        اذج أو أدوات تقييمي تخدام نم ة الس ز ودون حاج ل ومرآ دريب طوي ة لت دًا، دون حاج ج

  .معقدة

ا            .٣ ة داخل المدرسة، ويقويه ة المهني ة الزمال دعم عالق ران ي إن أسلوب التقويم من خالل األق
 . آما وينمي بين الزمالء حب التعاون والمنافسة والبناء

تطيعوا    ن يس دربين ل ر الم ين غي ا أن المعلم ددات، أهمه ن المح ة م لوب مجموع ذا األس وله
ون أو        رفون الّتربوّي ا المش وم به التي يق ال، آ توى ع ة ذات مس رافية أو تقويمي ة إش ام بعملي القي

ارة بعضهم     ) المعلم المرشد(المعلمين  المدربون تدريبا جيدًا، آما وينبغي تفريغ بعض الوقت لزي
زارين، ولكن سرعان     بعضًا في أثناء التدريس، وقد تثار حساسية خاصة عند بعض المعلمين الم
اء،          يم األخط ي تجس د ف م المرش الغ المعل د يب ارة، وق داف الزي يح أه الل توض ن خ زول م ا ت م

 ).٢٠٠٧نبهان، (والسخرية، وإظهار عدم الثقة 

هر أهمية التنسيق المشترك بين المشرف الّتربوّي ومدير المدرسة لتنظيم عمل إشراف   وتظ
اذير،      ادي المح ق األهداف المنشودة وتف دير المدرسة مسؤولية      األقران، من أجل تحقي فيعطى م

ا         رة ، من أهمه ى مستويات آثي ذي يمكن أن يتحقق عل : بناء البرنامج اليومي ومتابعة تقدمه، وال
ا  و الم و     معلم ة، ومعلم و الصفوف المجمع د، ومعلم و الصف الواح دة، ومعلم ة الواح دة الدراس
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وزارة         ة أو ال ة التعليمي ى مستوى المنطق ا التنسيق عل المرحلة التعليمية، ومستويات أخرى يلزمه
ين        : ومنها ة للمعلم ارات حسب الحاجات الفردي ا، وزي ارات  ، معلمو المدرسة الواحدة لغيره وزي

  .، معلمو منطقة تعليمية لغيرهاالجدد وبالعكس المعلمين القدامى
  

 الصعوبات التي تواجه المعلمين الجدد
يظن آثير من المعلمين أنه باستالمهم آتاب التعيين أنهم وصلوا إلى نهاية  المطاف، فما أن 

يومه األول في التعليم حتى يكتشف أنها بداية الطريق، ويمكن وصفها بسكة حديد في أحدهم يبدأ 
ة للمالهي، تلتوي وتنخفض وترتفع وتمتلئ بمشاعر متضاربة بين االبتهاج والخوف، وبين مدين

فالمعلم انضم إلى مجتمع المدرسة عضوًا في  .االنهماك واالنشغال، وبين االضطراب والقلق
الهيئة التدريسية، وهي خبرة غير مسبوقة لتفرد المدرسة بمنظومة خاصة متنوعة الخبرات 

ت، فيعمل المعلم الجديد على استكشاف هذا المجتمع ويحاول التعامل معه، ومتعددة المجاال
ويواجه في ذلك صعوبات وتحديات قد تصيبه باإلحباط تؤثر في نشاطه الوظيفي، وقد تكون 
أبرز صعوبة تواجه المعلم الجديد صعوبة الدور الذي يؤديه فيجد نفسه فجأة أمام صف ممتلئ 

ة وصغيرة فيه من بداية العام الدراسي إلى نهايته، وأطلق عليها بالطلبة هو مسئول عن آل آبير
  .بصدمة الواقع أو صدمة الحقيقة) ٢٠٠٦(الترتوري والقضاة 

محاور  في تواجه المعلم الجديد أبرز المشكالت التي) ٢٠٠٦(وأجمل الترتوري والقضاة 
المنضبطة وازدحام  من أعمال الشغب والسلوآيات غير: أولها مشكالت تتعلق بالطلبة ثالثة؛

دافعية التعلم عند آثير منهم، وعدم وجود نظام ردع  الصف بعدد آبير من الطالب، وانعدام
المشاغب أو المقصر ويحفظ للمعلم مكانته وهيبته، واإلهمال  مناسب أو قانون يعاقب الطالب

رسوب، وهذا ما االآتراث، والالمباالة من قبل الطلبة، لعدم تفعيل سياسات ال واالستهتار وعدم
  . الطلبة إلى عدم االجتهاد أو االنضباط أو الحرص على تحصيل مستويات تعليمه أعلى يدفع

آالخوف من عدم اهتمام  :باإلدارة المدرسية أما المحور الثاني فهو المشكالت المتعلقة
م اإلدارة واهتما .وعدم تقديم الحوافز المعنوية لعمله ونشاطه اإلدارة المدرسية بالمعلم الجديد

المدرسية بالنواحي اإلدارية الشكلية على حساب اهتمامها بالعملية الّتربوّية، فال تهتم بأمور 
المدرسية  ومساندته في مواجهة الطلبة المشاغبين، والمرآزية الشديدة التي تنتهجها اإلدارة المعلم

وافتقاد اإلدارة  الطلبة، في اتخاذ القرارات وتأثير ذلك في دور المعلم في ضبط سلوآيات
  . االهتمام بدروسهم المدرسية لصالحية ردع الطلبة أو المساعدة في دفعهم إلى

ه    راف والتوجي ق باإلش ا يتعل ا م ع     : وثالثه ل م ي التعام ة ف رفين للعدال اد بعض المش آافتق
وّيين ال دريس، وبعض المشرفين الّترب ي الت رة ف ي الخب دد قليل ين الج ين وخاصة المعلم  المعلم

المشرفون   ن عملهم بروح المشرفين، بل في شخص المفتش الذي يتصيد األخطاء، ويطالب يؤدو
د    م الجدي ة المعل ام خارج نطاق العمل      المعلمين الجدد بأعمال تفوق قدراتهم وأوقاتهم، ومطالب مه

م    المدرسي، في الوقت الذي ال تتوافر فيه إمكانيات التدريس نح المعل وممارستهم النشاط، وعدم م
  .التعليم أو تجريب الجديد في مجال التربية يد صالحية تنفيذ طرق تربوية جديدة فيالجد



 ٢٨٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشكلة الدراسة
من خالل عمل الباحثين في الميدان التربوي، ومن ضمنه اإلشراف التربوي، وعمل 
 أحدهما منسقًا لبرنامج تهيئة المعلم الجديد في وزارة التربية والتعليم العالي، نشأت لدى الباحثين

الرغبة في التعرف إلى الدور الذي يقدمه اإلشراف التربوي في فلسطين للمعلم الجديد، وهذا 
الدور يقوم به عادة آل من المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران، فقد الحظ الباحثان أن 

متباينة نحو دور آل من المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران في آراء المعلمين الجدد 
وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة في . هم، وتقديم ما يلزم من أفكار ومهارات تربويةدعم

  :السؤالين التاليين

وي      :السؤال األول دور اإلشراف الترب ما تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين الجدد ل
  في دعم المعلم الجديد في فلسطين؟

دور اإلشراف     هل تختلف تقديرات أفراد عينة ال :السؤال الثاني ين الجدد ل دراسة من المعلم
رات الدراسة         اختالف متغي د في فلسطين ب م الجدي الجنس، والتخصص،   : التربوي في دعم المعل

  والمنطقة الجغرافية؟ 
  

  فرضيات الدراسة
  :)α≥٠.٠٥(انبثقت عن سؤال الدراسة الثاني الفرضيات الصفرية التالية عند مستوى 

رو  : الفرضية األولى ة        ال توجد ف راد عين ديرات متوسطات أف ين تق ة إحصائية ب ق ذات دالل
 .الدارسة لدور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد في فلسطين تعزى لمتغير الجنس

ة          : الفرضية الثانية راد عين ديرات متوسطات أف ين تق ة إحصائية ب روق ذات دالل ال توجد ف
 .يد في فلسطين تعزى لمتغير التخصصالدارسة لدور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجد

ة  ة           ال: الفرضية الثالث راد عين ديرات متوسطات أف ين تق ة إحصائية ب روق ذات دالل توجد ف
ة         ر المنطق زى لمتغي طين تع ي فلس د ف م الجدي م المعل ي دع وي ف راف الترب دور اإلش ة ل الدارس

 .الجغرافية
  

  أهداف الدراسة
  :األهداف البحثية والعلمية، تتمثل فيهدفت هذه الدراسة التعرف الى مجموعة من 

ي فلسطين،   .١ وي ف ي فلسطين حول دور اإلشراف الترب دد ف ين الج ى آراء المعلم التعرف إل
ممثًال بكل من المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران، في دعمهم خالل العام األول من 

  .التعيين
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دار     .٢ ديري الم ويين وم ين دور المشرفين الترب ربط ب ة ال ة، وآراء  محاول ران من جه س واألق
 . المعلمين الجدد من جهة أخرى، في دعم المعلم الجديد

روق  .٣ ى الف ًا   التعرف ال ي فلسطين تبع د ف م الجدي م المعل ي دع وي ف ي دور اإلشراف الترب ف
 .الجنس، والتخصص، والمنطقة الجغرافية: لمتغيرات

  
 أهمية الدراسة

  :ة فيما يليهمية العلمية والبحثية لهذه الدراساألتبرز 

م   .١ ي فلسطين له وي ف م اإلشراف الترب دد حول دع ين الج ع ان تكشف عن آراء المعلم يتوق
 .خالل العام األول من تعينيهم، والذي قد يسهم في تلبية االحتياجات المهنية للمعلمين الجدد

دير المدرسة              .٢ وي وم ي للمشرف الترب دور الفن ذه الدراسة في توضيح ال ع ان تسهم ه يتوق
ه وزارة    واألق ا في توجي ران في دعم ومساندة المعلمين الجدد، فمن المأمول أن تسهم نتائجه

اندة  دعم ومس ران ل دارس واألق ديري الم الي لتطوير أداء المشرفين وم يم الع ة والتعل التربي
 .المعلمين الجدد عند تنفيذ إستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين

م         يتوقع من خالل نتائج الدراسة .٣ وي في دعم المعل ى دور اإلشراف الترب الحالية التعرف إل
  .الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي: الجديد في فلسطين في ظل متغيرات الدراسة

وير     .٤ ي تط طينية ف الي الفلس يم الع ة والتعل ة وزارة التربي ذه الدراس ائج ه اعد نت ع أن تس يتوق
مبنيا على حاجات المعلمين الجدد الواقعية برنامج تهيئة المعلم الجديد، بحيث يكون البرنامج 

 .مما يسهم في رفع آفايتهم الوظيفية

ا،   .٥ وي، من خالل موضوع الدراسة ونتائجه ألدب الترب دًا ل يئًا جدي ة ش ذه الدراس تضيف ه
  .آونها تمثل الدراسة األولى في هذا المجال في المحافظات الشمالية، في حدود علم الباحثين

  
  حدود الدراسة
 :هذه الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها باآلتيتحددت 

ى     : الحدود المكانية .١ أجريت هذه الدراسة في المدارس الحكومية في فلسطين، واقتصرت عل
  .التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي) الضفة الغربية(المحافظات الشمالية الفلسطينية

م  اقتصرت هذه الدراسة على المعلمين ال: الحدود البشرية .٢ جدد في المدارس الحكومية الذين ت
  .تعيينهم مع بداية العام الدراسي

ة  .٣ دود الزمني ي        : الح ام الدراس ن الع اني م ي الث ل الدراس الل الفص ة خ ذه الدراس ت ه طبق
٢٠٠٩/٢٠١٠.  
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  .اقتصرت الدراسة على المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: الحدود المفهومية .٤

ة  .٥ ا،         تحددت : الحدود اإلجرائي ة عنه ا، واإلجاب األداة المستخدمة، وصدقها، وثباته الدراسة ب
  .ومجتمع الدراسة وعينتها

  
  مصطلحات الدراسة

د .١ م الجدي نة      : المعل وى س ه س ى تعيين م يمض عل يم، ول ة التعل ولى مهم ذي يت م ال و المعل ه
   .دراسية، ومصنف مرشح للتثبيت

لمعلم الجديد من نفس التخصص أو من    هم المعلمون في المدرسة التي يعمل فيها ا: األقران .٢
 .تخصصات أخرى، وبإمكانهم تقديم المساعدة األآاديمية والتربوية للمعلمين الجدد

مالية .٣ ات الش طينية،    :المحافظ لطة الفلس راف الس ع تحت إش طين الواق ن فلس زء م ك الج ذل
 .خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي" الضفة الغربية"والذي آان يسمى 

ديريات ال .٤ مالية  م ات الش ة للمحافظ ات      : تربي ي المحافظ يم ف ة والتعل ديريات التربي ي م ه
ددها      طينية وع ة الفلس لطة الوطني راف الس ت إش ة  تح مالية الواقع ي  ) ١٦(الش ة وه مديري

رة،     ( لفيت، رام اهللا والبي ابلس، س وب ن جنين، قباطية، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس، جن
 ).بيت لحم، شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليلأريحا، ضواحي القدس، والقدس،و 

ة، تضم آل     :المناطق الجغرافية .٥ قسم الباحثان المحافظات الشمالية إلى أربع مناطق جغرافي
ي ديريات وه ع م ة أرب مال : منطق ى الش ولكرم(أقص اس، ط ة، طوب ين، قباطي ، )جن

لفيت   (الشمال ابلس، س وب ن ا، ضواحي    رام اهللا والب(، الوسط  )قلقيلية، نابلس، جن رة، أريح ي
 ).بيت لحم، شمال الخليل، والخليل، جنوب الخليل(، الجنوب )القدس، القدس

الي لمساعدة        :المشرف الّتربوّي .٦ يم الع ة والتعل مّيًا من وزارة التربي هو الشخص المعّين رس
دافها        ق أه ة لتحقي ة الّتعليمّي وير العملّي ي وتط وهم المهن م ونم ين أدائه ى تحس ين عل المعّلم

 ).٢٠٠٦سين وعوض اهللا، ح(

وي .٧ ين " :اإلشراف الترب ديرين والمعّلم اعدة الم ى مس ة إل ة الهادف ة المخططة المنظم العملّي
ة     ة الّتربوّي على امتالك مهارات تنظيم تعّلم الّطلبة، بشكل يؤّدي إلى تحقيق األهداف الّتعليمّي

  ).٢٠٠٩( فلسطين/ الدليل المرجعي في اإلشراف التربوي(
  

  السابقةالدراسات 
ات       وي، والممارس راف الترب ة اإلش ة عملي ابقة أهمي ات الس ن الدراس د م ت العدي تناول
دور   اإلشرافية، والكفايات اإلشرافية، وغيرها من المفردات اإلشرافية، ولكن الدراسات المتعلقة ب

ة       د من خالل عناصرها الثالث م الجدي وي   : عملية اإلشراف التربوي في دعم المعل المشرف الترب
تم    و م ي مدير المدرسة واألقران، لم تكن وافية آافية على مستوى الوطن العربي أو الفلسطيني، ول
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ن         ة م ا مجموع ان هن ورد الباحث ة،  وي ه الكفاي ا في ه بم ع جوانب ن جمي ذا الموضوع م ة ه تغطي
  :الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بدراستهما

) ٢٠١٠( Kapusuzoglu & Balaban )آابسوزجلي وبلبان(فقد هدفت دراسة آل من 
م     التعرف ة معل إلى تحديد أدوار مشرفي المرحلة األساسية في تدريب المعلمين المرشحين لوظيف

ًا   ) ٢٦(معلمًا و) ١٥٢(وتكونت عينة الدراسة من . خالل تعرف آرائهم واحتياجاتهم مشرفًا تربوي
ا أن الم     رت نتائجه ا، وأظه ي ترآي ي ف اولو دوزج ديريتي ب ن م دعموا   م م ي ويين ل رفين الترب ش

ة،   م بصورة آافي ة معل حين لوظيف ين المرش حين    المعلم ين المرش كاالت المعلم رت إش ا أظه آم
ي (دراسة  وجاءت . لوظيفة معلم بشأن قلة الخبرة لديهم ى    بهدف  )٢٠٠٩( Lufti )لفت التعرف إل

ام الدراسي         ة خالل الع ة الثانوي وم للمرحل نهم،    الصعوبات التي تواجه معلمي العل األول من تعيي
ة           ) ١٤٤(تكونت عينة الدراسة من  م في والي ة الخاص به امج التهيئ ًا ممن شارآوا في برن معلم

ل       تخدم التحلي ات، واس ع المعلوم ي جم ة ف ة والمقابل لوب المالحظ ا، ووظف الباحث أس أريزون
د           رًا في معتق رًا آبي ائج الدراسة، والتي أظهرت تغي ى نت ين  الكمي والكيفي للوصول إل ات المعلم

وآرائهم تجاه التدريس إضافة إلى توظيف طرائق مختلفة داخل غرفة الصف، والوجود الطبيعي    
يم، وأوصى الباحث بضرورة              دة في التعل ة جي ر واضح في بداي ه أث ان ل للزمالء في المدرسة آ

  .تطوير برنامج لتهيئة المعلمين الجدد ينفذ خالل العام األول من التعيين

تيرمان  ( آل من    وحاولت دراسة   ادلر وآولوس  )٢٠٠٩(Sadler & Kolosterman )س
دا (تعرف واقع معلمي العلوم الجدد في غاينسفيل    ى       )فلوري م إل ال من طالب معل ة االنتق ، ومرحل

ة الدراسة       يهم، تكونت عين معلم خبير بعد التحاقهم في برنامج التأهيل خالل العام األول من تعيين
ن  تخدم ) ٦(م دد، اس ين ج ى   معلم افة إل ة، إض ة الحال نهج دراس ة م دد ) ٨(ت الدراس ين ج معلم

ة        ات من عين م جمع البيان تهم، ت آخرين لفحص المسائل المتعلقة باستمرار بقاء المعلمين في وظيف
ين             ين آراء المعلم ى وجود فجوة ب ائج الدراسة إل املين، وأشارت نت امين آ دار ع الدراسة على م

في التدريس، والتدريب قبل الخدمة، واحتفاظ المعلمين الجدد  حول التدريس والممارسات الحقيقة 
ائج الدراسة   . في المهنة، آما أظهرت نتائج الدراسة أهمية المرشد المعلم للمعلمين الجدد وبينت نت

ع     دريس والتنوي ة بالت أنه من خالل إآساب المعلمين الجدد مهارات وخبرات عملية لها عالقة وثيق
قدم لهم، فأنه ينعكس إيجابيا على تحسين أدائهم ورفع آفايتهم المهنية بما في مستويات اإلرشاد الم
  .يحقق أهداف المدرسة

وي    )٢٠٠٩(تيم وسعت دراسة  التعرف إلى واقع الممارسات اإلشرافية لدى المشرف الترب
ات   ين والمعلم ة نظر المعلم ن وجه طين م مال فلس ات ش ي محافظ ن  . ف ة م ة الدراس ت عين تكون

ًا) ٣٩١( ع محافظات هي   معلم ى أرب وزعين عل ة، م ين(ومعلم ة، جن ولكرم، قلقيلي ابلس، ط ). ن
ع        .صممت استبانة غطت الممارسات اإلشرافية ى أن واق ة إل ائج الدراسة بصورة عام أشارت نت

الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين  
اختالف المؤهل    من وجهة نظر المعلمين آانت ضعيفة، وأن واقع الممارسات اإلشرافية يختلف ب

الكشف عن   ) ٢٠٠٨(Huntly )هنتي( دراسة وهدفت . العلمي والمرحلة التعليمية ومكان السكن
ين الجدد         آفايات المعلمين الجدد في ائج الدراسة أن المعلم م نت تراليا، وآانت أه آوينزالند في اس
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ى          بحاجة ماسة إلى التدريب المت ز عل بين، والترآي ز المناس ى اإلعداد والتجهي اج إل ا يحت ز، مم مي
ة ألدوار         ة الذاتي اء بالتوعي م بهدف االرتق ام المسئولين به اإلدارة الصفية الفعالة، إضافة إلى اهتم

ة   ة والتعليمي تهم العملي و مهن دد نح ين الج ن . المعلم ل م اول آ راون(وح ن وب  & Wynn) وي
Brown )تها ال) ٢٠٠٨ ي دراس ة  ف دة بقيم ات المتح ي الوالي دد ف ين الج ى وعي المعلم تعرف إل

ملت         اندتهم، ش م ومس ي دعمه ة ف دير المدرس ى دور م افة إل ة، إض ي المدرس ل ف م الفاع دوره
ة  ة   ) ١٢(الدراس عوا للدراس دد، خض ون ج ا معلم ان فيه ة آ ة أن  . مدرس ائج الدراس ارت نت وأش

دير المدر     ة دور م ى أهمي اندتهم، وضرورة وجود       المعلمين الجدد أشاروا إل م ومس سة في دعمه
م    أهيلي خاص به نج  (وجاءت دراسة آل من    . برنامج ت ي وف  بهدف  )٢٠٠٧( Lee & Feng) ل

ام األول من       ين الجدد في الع التعرف إلى أنواع الدعم والمساندة الذي يقدمه المرشد المعلم للمعلم
تي تؤثر في الدعم، تكونت عينة تعيينهم في مدارس قوانغتشو جنوب الصين، والعوامل الرئيسة ال

ام األول من   ) ٨(الدارسة من  معلمين جدد،  وترآز الدراسة على التطور المهني للمعلمين في الع
دعم وهي        . تعيينهم ة أشكال من ال ائج الدراسة عن أربع ابقة، المالحظة    : وآشفت نت معلومات س

درس، ومناق  ترك لل يط المش ة، التخط ارات التبادلي ي الزي بالصفية ف ي المكت ة الحصة ف وأن . ش
ة وتخصص   ة التعليمي ن الحصص، والمرحل د نصابه م م المرش م المعل ي دع ؤثرة ف العوامل الم

وافز   د ح م المرش نح المعل د، وم م الجدي ن   . المعل دال م وى ب دريس المحت ى ت ة إل وتوصي الدراس
دريس   رق الت اهج وط اول. المن الدينو( وح ل   )2004( Salladino )س ر أس ى أث رف إل وب التع

ين       ع المعلم زار، إذ تكون مجتمع الدراسة من جمي م الُم ى تحسين أداء المعل زمالء عل إشراف ال
ة      لفانيا األمريكي ة بنس وب شرق والي ا  . والمعلمات الذين يعملون في المدارس المتوسطة في جن أم

م آخر ثالث      ) ٨(عينة الدراسة فقد تكونت من  ارة صف لمعل نهم بزي  معلمين، إذ يقوم آل واحد م
زار  م الم يم للمعل ة تقي ام بعملي ابيع، دون القي تة أس دى س ى م رات عل ين . م تخدم الباحث أدات واس

زارين     : للدراسة ين الم ة مع المعلم ة مقابل . األولى استبانة وزعت على المعلمين المزارين، والثاني
زمالء     راف ال لوب إش دون أن أس زارين يعتق ين الم ة المعلم ى أن غالبي ة إل لت الدراس وتوص

ذاتي ي ذين   % ٩٤وأن . ساعدهم على تطوير وتحسين أدائهم التعليمي، وعلى النمو المهني ال من ال
اء   ي أثن زمالء ف ن ال رهم م اهدة غي نحهم فرص مش ة م ى أهمي دون عل تبانة يؤآ ابوا عن االس أج

ى تطوير أو تحسين في        . العمل الصفي اج إل ددة تحت آما توصلت الدراسة إلى وجود جوانب متع
م  ين،      أداء المعل زارين واإلداري ين الم ين المعلم زار، ووجود نقص في االتصال والتواصل ب الم

وقد أوصت الدراسة بضرورة    . وعدم وجود فكرة ثابتة لفلسفة اإلشراف بين اإلداريين والمعلمين
تفعيل نظام إشراف الزمالء في جميع مدارس والية بنسلفانيا لما له من أهمية في تطوير وتحسين 

ينأداء المعل ة   . م دفت دراس يد وه وّي واإلدارة    )٢٠٠٤(أبورش راف الّترب ة دور اإلش معرف
ة            ة العربي ديثًا بالمملك ين ح ة المعين ة البدني ي التربي ي لمعلم وير األداء المهن ي تط ية ف المدرس
دير المدرسة في         وّي وم ين استجابات المشرف الّترب السعودية، وذلك من خالل دراسة الفروق ب

ة الدراسة من    الجوانب التي تس ) ٥٥٠(هم في التطوير المهني للمعلم حديث التعيين، وتكونت عين
وّيين    ) ٣٠٠(معلمًا بينما بلغت عينة مديري المدارس  ) ١٥٠(مدير، وقد بلغ عدد المشرفين الّترب

تبانة أخرى      . مشرفًا تربويًا في تلك المناطق ين واس ين حديثي التعي وتم توزيع استبانة على المعلم
ين اتفقت        . ن الّتربوّيين ومديري المدارسللمشرفي ين أن آراء المعلم ائج الدراسة تب ومن خالل نت
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ين، واتفقت          م حديث التعي ي للمعل ة التطوير المهن ى أهمي وآراء والمشرفين ومديري المدارس عل
ذي يمكن أن  دور ال ة ال ى أهمي دارس أيضًا عل ديري الم وّيين وم ين والمشرفين الّترب آراء المعلم

اً        يقوم  ديثًا مهني ين ح ين المعين ة المعلم دير المدرسة في تنمي ا دراسة   . به المشرف الّتربوّي وم أم
ة            )٢٠٠٢(سليمان  دئ في المرحل م المبت ي تواجه المعل رز المشكالت الت د أب ى تحدي فقد هدفت إل

ديم بعض              ذلك تق ك المشكالت، وآ وّي في حل تل ى إسهام المشرف الّترب االبتدائية، والتعرف إل
ة         الم دئ في المرحل م المبت ي تواجه المعل رز المشكالت الت قترحات التي يمكن أن تسهم في حل أب

تقبل ي المس ة ف ى  .االبتدائي دًا عل ي معتم نهج الوصفي التحليل تخدم الباحث الم تبانة اس أداة  االس آ
ث   ة حي ة للدراس وت رئيس ى  احت م      ) ٦٧(عل ه المعل ي تواج كالت الت رز المش ارة تصف أب عب

ة الدراسة المكون من     المبتدئ، و دئًا و   ) ٣٦٨(تم تطبيقها على أفراد عين ًا مبت مشرفًا  ) ٩٥(معلم
ًا م     . تربوي كالت المعل ى تصنيف مش اعدت عل ا س ة أنه ا الدراس ي توصلت إليه ائج الت م النت وأه

كالت،   ل المش كالت  وأق رز المش ى أب دئ إل ت    المبت ي نال كالت الت ة المش ا أوضحت الدراس آم
  .لمشرف الّتربوّي في حلهاأسهامًا من قبل ا

ا تبصير    ن التوصيات منه دد م راف   وأوصى الباحث بع وم اإلش دئين بمفه ين المبت المعلم
ة      انهم من نظرة تقليدي الّتربوّي الحديث، وبدور المشرفين الّتربوّيين، حتى يزول ما رسخ في أذه

ه      ن جوانب ر م ي آثي يش ف ى التفت د عل ذي يعتم وّي ال راف الّترب ن اإلش ة ع ام . قديم د المه وتحدي
وم  ي أن يق ي ينبغ ائف الت ا والوظ د    به المعلم الجدي ق ب ا يتعل ذات فيم ون وبال رفون الّتربوّي . المش

ة  ت دراس طفى وحاول ين أداء   )١٩٩٧(مص ي تحس وّيين ف رفين الّترب ى دور المش رف ال التع
ن   ة م ة الدراس ت عين األردن، وتكون ي محافظة جرش ب ين ف ديثي التعي ين ح ًا مع) ٧٥(المعلم لم

ائج الدراسة    . مجاالت إشرافية وطورت الباحثة استبانه اشتملت على أربعة . ومعلمة وتوصلت نت
م اإلشرافية    إلى ترتيب مجاالتها لتقديرات المعلمين والمعلمات الجدد لممارسة المشرفين ألدواره

ي  ق اآلت ًا وف الب    : تنازلي اد الط ه وإرش دروس، توجي ذ ال ويم، تنفي يط، التق ا أ. التخط رت آم ظه
رة  ان (دراسة وجاءت  . الدراسة عدم وجود فروق تعزى لمتغير الخب ) ١٩٨٦( Coleman )آولم

بهدف التعرف الى أثر إشراف الزمالء والمساعدة التي تقدم للمعلمين الجدد على أدائهم التعليمي، 
ين   وقيمة هذه المساعدة ومستواها، والفرق بين المساعدة اإلشرافية التي يقدمها مدير المدرسة، وب

ويّ    رف الّترب دمها المش ي يق ن     . الت ة م ذلك عين ث ل ار الباح دا،   ) ٢٤٠(واخت ن فلوري ًا م معلم
دريس      ) ٢١٨(و ى في الت وا السنة األول ى     . معلمًا من جورجيا، ممن أتم ائج الدراسة إل أشارت نت

رافية    اعدة اإلش ين المس ديم المعلم رافية، وأن تق اعدة اإلش ذه المس ين مصادر ه تالف ب ود اخ وج
ة          ا مساعدة متدني ديرون أو المشرفون من مساعدة، ألنه لبعضهم بعضًا، هي أآثر  مما يقدمه الم

ديرين أو المشرفين         , آما يراها المعلمون ل الم رون أن اإلشراف من قب ين ي وحظ أن المعلم آما ل
زمالء يكون أآ           ه ال ا يقدم دامى، إذ أن م زمالء الق ه ال ذي يقدم ر  يكون نسبيًا أقل من اإلشراف ال ث

دريب    . إنتاجية وطالب المعلمون بضرورة تدريبهم على أساليب إشرافية فاعلة، الستخدامها في ت
  .زمالئهم حديثي الخبرة أو التعيين
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  تعقيب على الدراسات السابقة
دير         وي وم ا تناولت دور المشرف الترب ابقة بأنه اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات الس

لمعلم الجديد آما يراه المعلمون الجدد، إذ لم يكن هناك دراسات سابقة المدرسة واألقران في دعم ا
رف        ابقة دور المش ات الس اول الدراس م تتن رى ل ة أخ ن ناحي ل، وم ن قب ع م ذا المجتم ت ه تناول
التربوي ومدير المدرسة واألقران مجتمعين معًا في دراسة واحدة، إال أن بعض محاور الدراسة    

  .  مع العلم أن الدراسات السابقة آانت في بيئات مختلفة. سابقةتتقاطع مع بعض الدراسات ال
  

  منهج الدراسة
  .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لمناسبة هذا المنهج لمثل هذا النوع من الدراسات

  
  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الجدد الذين تم تعينهم خالل الفصل األول من العام 
ين الجدول    ) ١٥٩٠(، والبالغ عددهم ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي  دًا، ويب راد   ) ١(معلمًا جدي ع أف توزي

  .مجتمع الدراسة حسب متغير المنطقة الجغرافية

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغير المنطقة الجغرافية): ١(جدول 

 العدد المديريات التعليمية ضمن المنطقة الجغرافيةالمنطقة الجغرافية الرقم
 ٣٦٦ طوباس، جنين، طولكرم، قباطية أقصى الشمال ١
 ٣٩٦ قلقيلية، نابلس، جنوب نابلس، سلفيت الشمال ٢
 ٣١٣ رام اهللا والبيرة، القدس، ضواحي القدس،  أريحا الوسط ٣
 ٥١٥ بيت لحم، شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل الجنوب ٤

 ١٥٩٠ المجموع
  

  عينة الدراسة
ر           تم اختيار عينة طبقي  ات حسب متغي ى طبق يم مجتمع الدراسة إل م تقس ة عشوائية، حيث ت

ا   ًا  ) ٣١٦(الجنس والمنطقة الجغرافية، ثم بعد ذلك تم اختيار العينة عشوائيًا، بلغ عدد أفراده معلم
م استرجاعها           ي ت تبانات الت غ عدد االس ة، وبل راد العين ع أف ومعلمة، أرسلت أداة الدراسة إلى جمي

ي   ) ٢٩٦(ا استبانة منه) ٣٠١( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، وبهذا تصبح عينة الدراسة الت
ا %) ١٩(تم  تحليل استباناتها تمثل  . من مجتمع الدراسة، وهي نسبة يمكن تعميم النتائج بناًء عليه

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيراتها) ٢(ويبين الجدول رقم 
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  .ة حسب متغير الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراس): ٢(جدول 

المنطقة 
 الجغرافية

 معلم الصف علوم تطبيقية علوم إنسانية ذآور إناث المجموع التخصص الجنس
 ٧٦ ١٦ ٣٠ ٣٠ ٣٦ ٤٠أقصى الشمال

 ٧٢ ١٦ ٣٠ ٢٦ ٣٦ ٣٦ الشمال
 ٦٣ ١٥ ٢٤ ٢٤ ٣٠ ٣٣ الوسط
 ٨٥ ١٩ ٣٤ ٣٢ ٤٢ ٤٣ الجنوب
 ٢٩٦ ٦٦ ١١٨ ١١٢ ١٤٤ ١٥٢ المجموع

  
  البناء والصدق والثبات: الدراسةأداة 

داد         ن إع تبانة م تبانة، واالس ي االس دة وه ث واح تهما أداة بح ي دراس ان ف تخدم الباحث اس
ة  ابقة ذات العالق وي، والدراسات الس األدب الترب تعانة ب ا باالس م تطويره د ت احثين، وق د . الب وق

تبانة وزنًا مدرجًا وفق سلم فقرة، وأعطيت آل فقرة من فقرات االس) ٤٧(اشتملت االستبانة على 
دير درجة دعم آل          ران، لتق دير المدرسة واألق وي وم ليكرت الخماسي، لكل من المشرف الترب

بدرجة عالية جدًا، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة   (منهم للمعلم الجديد 
وي،  : ، وغطت هذه الفقرات ستة مجاالت، هي)منخفضة جدًا وي،   التخطيط الترب اج الترب والمنه

ي      و المهن ة، والنم ات التربوي دريس والتقني رق الت فية، وط وي، واإلدارة الص ويم الترب والتق
 .واألآاديمي

ين والمختصين       ى مجموعة من المحكم والختبار صدق االستبانة، قام الباحثان بعرضها عل
ي هذه الفقرات من حيث محكمًا، من أجل إبداء الرأي ف) ١٣(في الميدان التربوي، والبالغ عددهم 

ه   انتماء الفقرات إلى مجاالتها، آونها تقيس ما وضعت من أجله، وتعديل وحذف وإضافة ما يرون
ة داف الدراس دم أه بًا، ويخ ع  . مناس ان جمي ع الباحث ين، راج ن المحكم تبانات م ع االس د تجمي وبع

ة ال  ر من      المالحظات التي أبداها المحكمون، وقاما بإجراء التعديالت المطلوب ا أآث ي أجمع عليه ت
من ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة   . من المحكمين في أغلب األحيان% ٨٠

ل     يم معام ن خالل ق ين م ون، وتب اط بيرس ل ارتب ن خالل معام ا م ع مجاالته رات م اط الفق ارتب
ة ودا    ا مرتفع اط جميعه ل االرتب يم معام رات أن ق ائية للفق ة اإلحص اط والدالل ائيا االرتب ة إحص ل

  .لجميع فقرات االستبانة

داخلي، بحساب    ولفحص ثبات أداة الدراسة، تم حساب معامل ثبات األداة بطريقة االتساق ال
  ).٣(، آما يظهر في الجدول )Cronbach Alpha( معامل الثبات آرونباخ ألفا
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  .ألداة الدراسة) Cronbach Alpha(معامل الثبات آرونباخ ألفا ): ٣(جدول 

 Alphaقيمة   عدد الفقرات  المجال مالرق
  ٠.٩٢  ٧  .التخطيط التربوي  .١
 ٠.٩٠ ٦ .المنهاج التربوي .٢
 ٠.٩٥ ٨ .التقويم التربوي .٣
 ٠.٩٤ ٦ .اإلدارة الصفية .٤
 ٠.٩٤ ٩ .طرق التدريس والتقنيات التربوية .٥
  ٠.٩٤  ١١  النمو المهني واألآاديمي  .٦

  ٠.٩٨  ٤٧  الدرجة الكلية

د        ويتبين من  ات، وق ة من الثب ع بدرجة مرتفع خالل الجدول أن جميع مجاالت الدراسة تتمت
ألداة     ة ل ة الكلي ات للدرج ة الثب ت قيم ث    )٠.٩٨(بلغ راض البح ًا ألغ ة تربوي يم مقبول ذه الق ، وه

  .العلمي
  

  المعالجة اإلحصائية
ة        وم االجتماعي ة اإلحصائية للعل امج الرزم ان باستخدام برن ة عن   لإل) SPSS( قام الباحث جاب

 One Way(و ) Independent T- test(أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها، حيث تم استخدام   
ANOVA (  ار ذلك اختب ة   LSD، وآ روق البعدي ى الف رف عل ار   . للتع ان المعي د الباحث واعتم

ران في         دير المدرسة واألق وي وم الوزني التالي لتحديد الدرجة التي تعبر عن دور المشرف الترب
ى أداة             دعم الم ة الدراسة عل راد عين ابية الستجابات أف يم المتوسطات الحس د من خالل ق م الجدي عل

  :الدراسة وهو
  .فأعلى%) ٨٠(إذا آان المتوسط الحسابي : عاليةدرجة  -
  %).٧٩.٩ -% ٦٠(إذا آان المتوسط الحسابي محصورًا بين : متوسطةدرجة  -
  %).٦٠(إذا آان المتوسط الحسابي أقل من :منخفضةدرجة  -
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  نتائج السؤال األول

ما تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين الجدد لدور اإلشراف التربوي في فلسطين 
  في دعم المعلم الجديد؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب 
لدراسة على فقرات أداة الدراسة وآذلك المجاالت الفرعية المئوية الستجابات أفراد عينة ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب ) ٤(ويبين الجدول رقم . والدرجة الكلية
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المشرف التربوي ( المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدور اإلشراف التربوي في فلسطين
  .لم الجديد، من خالل مجاالت أداة الدراسةفي دعم المع) ومدير المدرسة واألقران

عينة  االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفرادوالمتوسطات الحسابية ): ٤(جدول 
  .الدراسة لدور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد في فلسطين

المتوسط  المجالالرقم
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 تقديرال

 متوسطة %٦٧.٤ ٠.٨٥ ٣.٣٧التخطيط الّتربوّي ١
 متوسطة %٦٣.٦ ٠.٨٨ ٣.١٨المنهاج الّتربوّي ٢
 متوسطة %٦٤.٨ ٠.٩٢ ٣.٢٤التقويم الّتربوّي ٣
 متوسطة %٦٩.٠ ٠.٩٠ ٣.٤٥اإلدارة الصفية ٤
 متوسطة %٦٥.٨ ٠.٩٠ ٣.٢٩طرق التدريس والتقنيات الّتربوّية ٥
 متوسطة %٦٥.٦ ٠.٩١ ٣.٢٨ألآاديميالنمو المهني وا ٦

متوسطة %٦٦.٠ ٠.٩٠ ٣.٣٠الدرجة الكلية

أن تقديرات المعلمين الجدد لدور اإلشراف التربوي، من خالل دور آل ) ٤(يظهر الجدول 
 ، في دعم المعلم الجديد جاءت بدرجة)الزمالء( من المشرف الّتربوّي ومدير المدرسة واألقران

وبنسبة ) ٠.٩٠(للدرجة الكلية، وبانحراف معياري ) ٣.٣٠(ي قدره ، وبمتوسط حسابمتوسطة
، أما بالنسبة لترتيب المجاالت، "متوسطة"وآانت درجة المجاالت جميعها  ،%)٦٦.٠(مئوية 

، وأخيرًا )٣.٣٧(فقد جاء مجال اإلدارة الصفية أوًال، وحصل على أعلى المتوسطات الحسابية
  ).٣.١٨( بي قدرهمجال المنهاج التربوي، وبمتوسط حسا

م     دول رق ين الج ة       ) ٥(ويب ب المئوي ة والنس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
د من خالل مجاالت       لدور المشرف الّتربوّيلتقديرات أفراد عينة الدراسة   في دعم المعلم الجدي

  .الدراسة
عينة  لتقديرات أفراداالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية : )٥(جدول 

  .الدراسة لدور المشرف الّتربوّي

المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 متوسطة %٧٢.٦ ٣.٦٣٠.٩٢التخطيط الّتربوّي ١
 متوسطة %٦٩.٠ ٣.٤٥٠.٩٢المنهاج الّتربوّي ٢
 متوسطة %٦٩.٠ ٣.٤٥٠.٩٩التقويم الّتربوّي ٣
 متوسطة %٧٣.٤ ٣.٦٧١.٠٣إلدارة الصفيةا ٤
 متوسطة %٧٠.٦ ٣.٥٣٠.٩٥طرق التدريس والتقنيات الّتربوّية ٥
 متوسطة %٦٨.٨ ٣.٤٤٠.٩٢النمو المهني واألآاديمي ٦

 متوسطة %٧٠.٤ ٣.٥٢٠.٩٦الدرجة الكلية



 ٢٩٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعم المعلم  أن تقديرات أفراد عينة الدراسة  لدور المشرف الّتربوّي في) ٥(يظهر الجدول 
وهو  %)٧٠.٦(وبنسبة مئوية ) ٠.٩٦(للدرجة الكلية، وبانحراف معياري ) ٣.٥٢(الجديد هو 

أما بالنسبة لترتيب المجاالت، فقد جاء مجال اإلدارة الصفية أوًال، حيث   ،"متوسطة"بدرجة 
، حصل على أعلى المتوسطات الحسابية، وبدرجة متوسطة، وأخيرًا النمو المهني واألآاديمي

المتوسطات الحسابية ) ٦(ويبين الجدول رقم . ، وبدرجة متوسطة)٦٨.٨(بمتوسط حسابي 
في  لدور مدير المدرسةواالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

  .دعم المعلم الجديد من خالل مجاالت الدراسة

عينة  ة والنسبة المئوية لتقديرات أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري): ٦(جدول 
  .الدراسة لدور مدير المدرسة في دعم المعلم الجديد

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 متوسطة %٧٢.٢ ٠.٨٧ ٣.٦١ التخطيط الّتربوّي ١
 متوسطة %٦٦.٦ ٠.٨٢ ٣.٣٣ المنهاج الّتربوّي ٢
 متوسطة %٦٩.٠ ٠.٩٠ ٣.٤٥ ّتربوّيالتقويم ال ٣
 متوسطة %٧٣.٨ ٠.٩٦ ٣.٦٩ اإلدارة الصفية ٤
 متوسطة %٦٩.٢ ٠.٨٦ ٣.٤٦ طرق التدريس والتقنيات الّتربوّية ٥
 متوسطة %٧١.٨ ٠.٧٧ ٣.٥٩ النمو المهني واألآاديمي ٦

 متوسطة%٧٠.٤ ٠.٨٧ ٣.٥٢ الدرجة الكلية

عينة الدراسة لدور مدير المدرسة في دعم المعلم  أن تقديرات أفراد) ٦(يتبين من الجدول 
وهو  %)٧٠.٤(وبنسبة مئوية) ٠.٨٧(للدرجة الكلية، وبانحراف معياري ) ٣.٥٢(الجديد هو 

، أما بالنسبة لترتيب المجاالت، "متوسطة"، وآانت درجة المجاالت جميعها "متوسطة"بدرجة 
لمتوسطات الحسابية، وأخيرًا مجال فقد جاء مجال اإلدارة الصفية أوًال، حيث حصل أعلى ا

  .المنهاج الّتربوي

ا الجدول    لدور األقرانأما بالنسبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة  في دعم المعلم الجديد فيبينه
  ).٧(رقم 



 "في فلسطين دور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد"ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

عينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات أفراد: )٧(جدول 
  .في دعم المعلم الجديد) الزمالء( الدراسة لدور األقران

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 منخفضة %٥٧.٢ ٠.٨٨ ٢.٨٦ التخطيط الّتربوّي ١
 منخفضة %٥٥.٤ ٠.٩٣ ٢.٧٧ المنهاج الّتربوّي ٢
 منخفضة %٥٦.٦ ٠.٩٦ ٢.٨٣ التقويم الّتربوّي ٣
 منخفضة %٥٩.٤ ١.٠٠ ٢.٩٧ اإلدارة الصفية ٤
 منخفضة %٥٧.٦ ٠.٩٠ ٢.٨٨ طرق التدريس والتقنيات الّتربوّية ٥
 منخفضة %٥٦.٢ ٠.٨٤ ٢.٨١ النمو المهني واألآاديمي ٦

 منخفضة %٥٧.٠ ٠.٩٢ ٢.٨٥  الدرجة الكلية

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين الجدد لدور األقران ) ٧(يتبين من الجدول 
وبنسبة ) ٠.٩٢(للدرجة الكلية، وبانحراف معياري ) ٢.٨٥(في دعم المعلم الجديد هو ) الزمالء(

، "منخفضة"أيضًا، وآانت درجة المجاالت جميعها " منخفضة"وهو بدرجة  %)٥٧.٠(مئوية 
أما بالنسبة لترتيب المجاالت، فقد جاء مجال اإلدارة الصفية أوًال حيث حصل أعلى المتوسطات 

  .ًا مجال المنهاج الّتربويالحسابية، وأخير

ويالحظ أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور األقران في دعم المعلم الجديد جاءت أقل من 
فمتوسطات الدرجة الكلية . تقديراتهم لدور المشرف التربوي ومدير المدرسة، وبفارق ملموس

نسبة لمجاالت أداة وآذلك بال. لألقران) ٢.٨٥(لكل من المشرف والمدير، وجاءت) ٣.٥٢(آانت 
  .الدراسة جميعها

وللتعرف إلى درجة األهمية لكل فقرة من فقرات األداة بصورة تفصيلية، من خالل 
تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين الجدد لدور آل من المشرف التربوي ومدير المدرسة 

ة والنسب المئوية لفقرات واألقران في دعم المعلم الجديد، يمكن مالحظة قيم المتوسطات الحسابي
  ):١(آل مجال من مجاالت االستبانة، ملحق رقم 

على أعلى متوسط حسابي وقدره ) ١(قد حصلت الفقرة رقم ف التخطيط التربويففي مجال 
يدعمني في بناء الخّطة "وهي %) ٧١.٤(ونسبة مئوية ) ٠.٨٣(وانحراف معياري ) ٣.٥٧(

فقد حصلت على أقل متوسط حسابي ) ٥(الفقرة  ، أما بخصوص"الفصلّية للمحتوى التعليمي
يدربني على آيفّية "وهي %) ٦٣.٦(ونسبة مئوية ) ٠.٨٢(وبانحراف معياري ) ٣.١٨(وقدره 

  ".التخطيط لألنشطة الّتربوّية

على أعلى متوسط حسابي ) 12(فقد حصلت الفقرة  المنهاج التربويأما في مجال 
يرشدني لكيفية "وهي %) ٦٨.٦(سبة مئوية ون) ٠.٨٦(وبانحراف معياري ) ٣.٤٣(وقدره



 ٢٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ) ١١(، وحصلت الفقرة "الّتغلب على الّصعوبات التي تواجهني في تنفيذ المنهاج الّتربوّي
وهي %) ٦٠.٨(ونسبة مئوية) ٠.٨٨(وبانحراف معياري ) ٣.٠٤(أقل متوسط حسابي وقدره 

) ١٦(فقد  حصلت الفقرة  ربويمجال التقويم التوفي ". ُيشرآني في تقويم المنهاج الّتربوّي"
%) ٦٨.٦(ونسبة مئوية ) ٠.٨٩(وبانحراف معياري ) ٣.٤٣(على أعلى متوسط حسابي وقدره 

على أقل متوسط حسابي ) ١٤(، وحصلت الفقرة "ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد"وهي 
ء يساعدني في بنا"وهي %) ٦٢.٦(ونسبة مئوية ) ٠.٩٥(وبانحراف معياري ) ٣.١٣(وقدره 

يتبين أن الفقرة  اإلدارة الصفيةومن خالل مالحظة فقرات مجال .  جداول مواصفات لالختبارات
ونسبة ) ٠.٨٩(وبانحراف معياري ) ٣.٥٣(قد حصلت على أعلى متوسط حسابي وقدره ) ٢٧(

، أما ."يرشدني إلى آيفّية توزيع الوقت على فعاليات الحّصة الّصفّية"وهي %) ٧٠.٦(مئوية 
ونسبة ) ٠.٨٦(وبانحراف معياري ) ٣.٣٤(حصلت على أقل متوسط حسابي وقدره ) ٢٥(الفقرة 
طرق التدريس واما مجال ". يرشدني إلى آيفّية ضبط الّسلوك الّصفي"وهي %) ٦٦.٨(مئوية 

) ٣.٤٧(على أعلى متوسط حسابي وقدره ) ٢٨(فقد حصلت الفقرة والتقنيات التربوية 
، "يعرفني بطرق التدريس المختلفة"وهي %) ٦٩.٤(ية ونسبة مئو) ٠.٨٢(وبانحراف معياري 

ونسبة ) ٠.٨٤(وبانحراف معياري ) ٣.١٢(على أقل متوسط حسابي ) ٣٠(وحصلت الفقرة 
وفي ".  يساعدني في ربط الّنظريات الّتربوّية الحديثة بطرق الّتدريس"وهي %) ٦٢.٤(مئوية 

لى أعلى متوسط حسابي وقدره ع) ٤٦(مجال النمو المهني واألآاديمي فقد حصلت الفقرة 
يشّجعني على الّتطور "وهي %) ٧١.٨(ونسبة مئوية ) ٠.٩٠(وبانحراف معياري ) ٣.٥٩(

وبانحراف معياري ) ٢.٨١(على أقل متوسط حسابي وقدره ) ٤٠(، وحصلت الفقرة "الّذاتي
  ."يطلعني على نتائج البحوث والّدراسات التربوّية"وهي %) ٥٦.٢(ونسبة مئوية ) ١.٠٠(

ويعزو الباحثان هذه النتيجة، التي أشارت إليها متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
على السؤال األول وجاءت بدرجة متوسطة وليست مرتفعة، إلى العديد من العوامل، أهمها أن 

في دعم المعلم الجديد ترآز ) الزمالء(ممارسات المشرف التربوي ومدير المدرسة واألقران 
النظري واإلداري وقلما ترآز على الجانب الفني األدائي للمعلم الجديد داخل غرفة  على الجانب

الصف، وأنهم يقدمون الدعم بنمط واحد لجميع المعلمين دون بناء خطة دعم خاص بكل معلم 
تعتمد على تقييم االحتياجات الفردية تناسب التخصص والمواضيع التي يدرسها وخصائص 

ضافة إلى قلة البرامج التدريبية التي تعنى بتنمية قدرات المشرف التربوي المرحلة التعليمية، باإل
في اإلشراف التربوي على المعلم الجديد وآليات التعامل ) الزمالء(ومدير المدرسة واألقران 

  .وتقديم الدعم والمساندة

ومن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للمجاالت تبين أن مجال اإلدارة الصفية هو 
، ثم يأتي في المرتبة )٣.٤٥(على بين مجاالت الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجال األ

  ).٣.١٨(السادسة واألخيرة مجال المنهاج الّتربوّي بمتوسط حسابي 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المشرف التربوي ومدير المدرسة من خالل الزيارات 
رات التبادلية يرشدون المعلم الجديد إلى إدارة الصف، وأن اإلشرافية، واألقران من خالل الزيا

نظام اإلشراف التربوي في فلسطين أعطى عناية خاصة بالمعلم الجديد بزيادة عدد الزيارات 
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اإلشرافية لكل من المشرف التربوي ومدير المدرسة، وأن يتعاونوا في ترتيب برنامج زيارات 
الجديد يواجه مشكلة حقيقة في إدارة الصف وضبط السلوك  تبادلية للمعلم الجديد، آما أن المعلم

ويعزو الباحثان حصول . الصفي الذي يدفعه إلى البحث عن الدعم والمساندة خوفًا من الفشل
مجال المنهاج الّتربوّي على الترتيب األخير إلى قلة تدريب المشرفين التربويين ومديري 

لة البرامج التي تستهدف تقويم المنهاج على المدارس والمعلمين على تحليل المحتوى، ولق
مستوى المعلمين وخاصة المعلمين الجدد، باإلضافة إلى أن ترشيح األسماء لتقويم المنهاج تأتي 

  .من مستويات إدارية أعلى من الجهات التي تقدم الدعم للمعلم الجديد
أقل من المتوسط أما بخصوص دور األقران في دعم المعلم الجديد فقد جاء بمتوسط حسابي 

وقد يعزى ذلك إلى أن . الحسابي لكل من المشرف التربوي ومدير المدرسة، وبدرجة منخفضة
المشرف التربوي ومدير المدرسة يقومون بمهامهم الوظيفية في تقديم الدعم والمساندة للمعلم 

مقيم باستحداث نمط المشرف ال ٢٠٠٨الجديد، وخاصة بعد تطوير نظام اإلشراف التربوي عام 
في المدارس الذي يتعاون خالله المشرف التربوي مع مدير المدرسة في تقديم الدعم للمعلمين 
وخاصة الجدد منهم، باإلضافة إلى تشكيل فرق المتابعة الشاملة في آل مديرية الذي يرآز في 

األقل فكان ) الزمالء(متابعته للمدارس على الجانب الفني لدور مدير المدرسة، أما دور األقران 
في الدرجة الكلية وجميع مجاالت الدراسة، ويعزو الباحثان ذلك لعدم نضوج دور األقران في 

وقد يعزى ذلك . دعم المعلمين الجدد في المدارس الفلسطينية خاصة، وفي الدول العربية عامة
ة أيضًا لعدم تقبل المعلمين إلشراف زمالئهم من المدرسة أو من خارجها، هذا من جهة، ومن جه

وتتفق . أخرى لعدم تبني وزارة التربية والتعليم هذا األسلوب اإلشرافي بشكل فاعل في المدارس
هذه الدارسة في أن مجال اإلدارة الصفية هو األعلى بين مجاالت الدراسة مع دراسة 

Huntly)ودراسة )٢٠٠٩(، وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة آل من تيم)٢٠٠٨ ،
Salladino )٢٠٠٤ .(  

  نتائج السؤال الثاني
وي في   " هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين الجدد لدور اإلشراف الترب

رات الدارسة     اختالف متغي د ب م الجدي ي دعم المعل ة  : فلسطين ف الجنس، والتخصص، والمنطق
ة     ة الصفرية المنبثق م فحص فرضيات الدراس ؤال، ت ذا الس ن ه ة ع ة؟ ولإلجاب ه  الجغرافي عن
  .والمتعلقة بأفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الجنس، والتخصص، والمنطقة الجغرافية

  نتائج الفرضية األولى
دور     " ة ل ة الدارس راد عين طات أف ديرات متوس ين تق ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج

نس      ر الج زى لمتغي د تع م الجدي م المعل ي دع طين ف ي فلس وي ف راف الترب ذه ولفحص  ".اإلش ه
ار    ان اختب راد     ) Independent T-test" (ت"الفرضية، استخدم الباحث ديرات أف ين تق روق ب للف

ران  (لدور اإلشراف التربوي في فلسطين عينة الدراسة  ) المشرف الّتربوّي ومدير المدرسة واألق
ر الجنس، ويوضح جدول      ائج فحص الفرضية الصفرية     ) ٨(في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغي نت

  .ولىاأل



 ٢٩٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للفروق بين تقديرات أفراد عينة ) Independent T-test" (ت"نتائج اختبار  :)٨(جدول 
  .الدراسة لدور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس  المجال
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجات 
مستوى  tقيمة  الحرية

 *الداللة
التخطيط 

 ويالترب
 ٠.٧٠ ١٥٢٣.٣٦ إناث  ٠.٨٤٣ ٠.٠٥١ ٢٩٤ ٠.٧١ ١٤٤٣.٧٣ ذآور

المنهاج 
 التربوي

 ٠.٦٩ ١٥٢٣.١٧ إناث ٠.٧٨٧ ٠.٣٧٩ ٢٩٤ ٠.٦٩ ١٤٤٣.٢٠ ذآور

 ٠.٧٦ ١٥٢٣.٢٦ إناث ٠.٣٨٠ ٠.١٥١ ٢٩٤ ٠.٨٠ ١٤٤٣.٢٦ ذآور التقويم التربوي

 ٠.٨٠ ١٥٢٣.٤٦ إناث ٠.٣٦٣ ٠.١٤٤- ٢٩٤ ٠.٣٨ ١٤٤٣.٤٤ ذآور اإلدارة الصفية
طرق التدريس 

والتقنيات 
 التربوية

 ٠.٧٥ ١٤٤٣.٣١ ذآور
 ٠.٧٠ ١٥٢٣.٢٧ إناث ٠.٣٥٠ ٠.٤٣٣ ٢٩٤

النمو المهني 
 واألآاديمي

 ٠.٨٥ ١٥٢٣.٢٧ إناث ٠.٠١١ ٠.٤٠٣ ٢٩٤ ٠.٧٠ ١٤٤٣.٣٠ ذآور

 ٠.٦١ ١٥٢٣.٢٩ إناث ٠.٢٣٢٠.٦٦ ٢٩٤ ٠.٦٩ ١٤٤٣.٣١ ذآور الدرجة الكلية
  .)α≥٠.٠٥(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٨(يتضح من الجدول 
)٠.٠٥≤α (بين تقديرات المعلمين الجدد حول دور اإلشراف التربوي في فلسطين ) المشرف

لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة  عم المعلم الجديد تبعًافي د) التربوي ومدير المدرسة واألقران
للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة إحصائيًا، في ) ٠.٠٦٦(مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة 

. حين توجد فروق في مجال النمو المهني واألآاديمي، وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية األولى
وآذلك ) والمديرات(المعلم الجديد من قبل المديرين  ويعزو الباحثان هذه النتيجة آون دعم

المشرفين واألقران يتم بكيفية متشابهة في المدارس، وُتعتمد خططًا وأساليب تعتمدها مديريات 
التربية والتعليم بغض النظر عن جنس المدرسة، أو جنس المعلم فيها، بمعنى ال يظهر ذاك 

م للمعلم الجديد سواء من المشرف التربوي أو مدير التمييز بين الجنسين في عملية تقديم الدع
واختلفت هذه . لهذا جاءت التقديرات متقاربة ودون فروق دالة إحصائيا. المدرسة أو األقران

  .، التي أشارت إلى وجود فروق تعزى لمتغير الجنس)٢٠٠٩( النتائج مع نتائج دراسة تيم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  نتائج الفرضية الثانية
ة " روق ذات دالل د ف دور    ال توج ة ل ة الدارس راد عين طات أف ديرات متوس ين تق ائية ب إحص

ر التخصص         د تعزى لمتغي م الجدي ذه    ".اإلشراف التربوي في فلسطين في دعم المعل ولفحص ه
ة     ة والنسب المئوي ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس ان بحس ام الباحث الفرضية، ق

ة الدراسة  راد عين ديرات أف دور اإلشراف لتق ي فلسطينل وي ف دير ( الترب وّي وم المشرف الّترب
  ).٩(في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير التخصص آما يوضح  جدول ) المدرسة واألقران

عينة  االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقديرات أفرادوالمتوسطات الحسابية : )٩(جدول 
  .الدراسة وفقًا لمتغير التخصص

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %٦٤.٨ ٠.٦١ ٣.٢٤ ١١٨ علوم تطبيقية التخطيط التربوي
 %٦٩.٨ ٠.٧٥ ٣.٤٩ ١١٢ علوم إنسانية
 %٦٧.٨ ٠.٧٣ ٣.٣٩ ٦٦ معلم صف

 %٦١.٦ ٠.٥٩ ٣.٠٨ ١١٨ علوم تطبيقية المنهاج التربوي
 %٦٦.٦ ٠.٧٤ ٣.٣٣ ١١٢ علوم إنسانية
 %٦٢.٤ ٠.٧٣ ٣.١٢ ٦٦ معلم صف

 %٦٣.٤ ٠.٧١ ٣.١٧ ١١٨ علوم تطبيقية التقويم التربوي
 %٦٧.٨ ٠.٧٧ ٣.٣٩ ١١٢ علوم إنسانية
 %٦٣.٢ ٠.٨٧ ٣.١٦ ٦٦ معلم صف

 %٦٨.٢ ٠.٧٦ ٣.٤١ ١١٨ علوم تطبيقية اإلدارة الصفية
 %٧٠.٢ ٠.٨٢ ٣.٥١ ١١٢ علوم إنسانية
 %٦٨.٢ ٠.٨٨ ٣.٤١ ٦٦ معلم صف

طريقة التدريس والتقنيات 
 التربوية

 %٦٥.٢ ٠.٦٨ ٣.٢٦ ١١٨ علوم تطبيقية
 %٦٧.٦ ٠.٧٣ ٣.٣٨ ١١٢ علوم إنسانية
 %٦٣.٦ ٠.٧٨ ٣.١٨ ٦٦ معلم صف

 %٦٥.٦ ٠.٦١ ٣.٢٨ ١١٨ علوم تطبيقية النمو المهني واألآاديمي
 %٦٧.٦ ٠.٦٤ ٣.٣٨ ١١٢ علوم إنسانية
 %٦٢.٨ ٠.٦٨ ٣.١٤ ٦٦ معلم صف

%٦٤.٨ ٠.٦٠ ٣.٢٤ ١١٨ علوم تطبيقية رجات الكليةالد
%٦٨.٢ ٠.٦٦ ٣.٤١ ١١٢ علوم إنسانية
%٦٤.٤ ٠.٧١ ٣.٢٢ ٦٦ معلم صف
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 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول           ي الج واردة ف ابية ال طات الحس ي المتوس روق ف ت الف ا إذا آان د فيم ة ) ٩(وللتأآ دال
اين األحادي   إحصائيًا  ل التب ك )One Way ANOVA( استخدم الباحثان تحلي ا يوضح    ، وذل آم
  ). ١٠(الجدول 

للفروق بين ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :)١٠(جدول 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير 

  .التخصص

مجموع  مصدر التباين المجال
المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
*الداللة

التخطيط 
 التربوي

 ٠.٠٢٤ ٣.٧٦٥ ١.٨٢ ٢ ٣.٦٤ بين المجموعات
 ٠.٤٨ ١٤١.٥٠٢٩٣  داخل المجموعات

  ١٤٥.١٤٢٩٥  المجموع
المنهاج 
 التربوي

 ٠.٠١٥ ٤.٢٧٩ ١.٩٨ ٢ ٣.٩٦ بين المجموعات
 ٠.٤٦ ١٣٥.٧٢٢٩٣  داخل المجموعات

  ١٣٩.٦٩٢٩٥  المجموع
قويم الت

 التربوي 
 ٠.٠٥٢ ٢.٩٧٩ ١.٧٦ ٢ ٣.٥٣ بين المجموعات

 ٠.٥٩ ١٧٣.٣٥٢٩٣  داخل المجموعات
  ١٧٦.٨٨٢٩٥  المجموع

اإلدارة 
 الصفية

 ٠.٥٦٧ ٠.٥٦٩ ٠.٣٨ ٢ ٠.٧٥ بين المجموعات
 ٠.٦٦ ١٩٣.٣٥٢٩٣  داخل المجموعات

  ١٩٤.١٠٢٩٥  المجموع
طريقة 

التدريس 
والتقنيات 
 ةالتربوي

 ٠.١٨٠ ١.٧٢٦ ٠.٩٠ ٢ ١.٨٠ بين المجموعات
 ٠.٥٢ ١٥٣.١١٢٩٣  داخل المجموعات

  ١٥٤.٩١٢٩٥  المجموع

النمو 
المهني 

 واألآاديمي

 ٠.٠٦١ ٢.٨٢٨ ١.١٥ ٢ ٢.٢٩ بين المجموعات
 ٠.٤١ ١١٨.٨٣٢٩٣  داخل المجموعات

  ١٢١.١٣٢٩٥  المجموع
الدرجات 

 الكلية
 ٠.٠٧٠ ٢.٦٧٨ ١.١٢ ٢ ٢.٢٤ بين المجموعات

 ٠.٤٢ ١٢٢.٢٧٢٩٣  داخل المجموعات
  ١٢٤.٥٠٢٩٥  المجموع

  .)α≥٠.٠٥(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة * 
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بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المعلمين ) ١٠(يتضح من الجدول 
في دعم ) سة واألقرانالمشرف التربوي ومدير المدر(الجدد حول دور اإلشراف التربوي 

المعلمين الجدد تبعًا لمتغير التخصص، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المحسوبة 
للدرجة الكلية وهي قيمة غير دالة إحصائيًا على وجود فروق عند مستوى الداللة ) ٠.٠٧٠(
)٠.٠٥≤α(ي، وبالتالي ، في حين توجد فروق دالة في مجالي التخطيط التربوي والمنهاج التربو

  .نقبل الفرضية الصفرية الثانية

وقد يعزى ذلك إلى أن إجراءات نظام اإلشراف التربوي في فلسطين حدد أدوار المشرفين 
التربويين ومديري المدارس واألقران ومجاالت الدعم للمعلمين الجدد دون تمييز بين تخصصات 

من عدد الزيارات اإلشرافية لكل من فقد بين نظام اإلشراف أن الحد األدنى . هؤالء المعلمين
) ٤(المشرف التربوي ومدير المدرسة خالل العام األول من تعيين المعلمين الجدد ال يقل عن 

آما أن حاجات المعلمين الجدد في عامهم األول غالبًا ما تتشابه، وتتمحور حول قضايا . زيارات
آاإلدارة الصفية، والتقويم،  لها عالقة بالدرجة األولى بجوانب تربوية وليست تخصصية،

  .والتخطيط وغيرها

  نتائج الفرضية الثالثة
دور     " ة ل ة الدارس راد عين طات أف ديرات متوس ين تق ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج

  ".اإلشراف التربوي في فلسطين في دعم المعلم الجديد تعزى لمتغير المنطقة الجغرافية

ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولفحص هذه الفرضية، قام الباحثان بح
المشرف الّتربوّي ومدير ( لدور اإلشراف التربوي والنسب المئوية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير المنطقة الجغرافية، آما يوضحه  الجدول ) المدرسة واألقران
)١١.(  

في دور  للفروق) One Way ANOVA(يل التباين األحادينتائج اختبار تحل: )١١(جدول 
  .اإلشراف التربوي في فلسطين في دعم المعلم الجديد وفقًا المنطقة الجغرافية

المتوسط  العدد المديرية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %٧٢.٢ ٠.٦٥ ٣.٦١ ٧٦ الشمال أقصى التخطيط التربوي
 %٦٧.٨ ٠.٧٣ ٣.٣٩ ٧٢ الشمال
 %٦٢.٦ ٠.٧٣ ٣.١٣ ٦٣ الوسط
 %٦٥.٨ ٠.٦٤ ٣.٢٩ ٨٥ الجنوب
 %٦٧.٢ ٠.٧٠ ٣.٣٦ ٢٩٦ المجموع



 ٣٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  العدد المديرية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 %٦٧.٤ ٠.٦٣ ٧٦٣.٣٧الشمالأقصىالمنهاج التربوي
 %٦٦.٨ ٠.٦٣ ٧٢٣.٣٤الشمال
 %٥٧.٨ ٠.٧٢ ٦٣٢.٨٩الوسط
 %٦٢.٤ ٠.٦٩ ٨٥٣.١٢الجنوب
 %٦٣.٨ ٠.٦٩ ٢٩٦٣.١٩المجموع

 %٦٩.٤ ٠.٨٠ ٧٦٣.٤٧الشمالأقصىالتقويم التربوي
 %٦٨.٦ ٠.٧١ ٧٢٣.٤٣الشمال
 %٥٩.٤ ٠.٧٨ ٦٣٢.٩٧الوسط
 %٦٢.٤ ٠.٧١ ٨٥٣.١٢الجنوب
 %٦٥.٠ ٠.٧٧ ٢٩٦٣.٢٥المجموع

 %٧١.٨ ٠.٨٥ ٧٦٣.٥٩الشمالأقصىاإلدارة الصفية
 %٧٠.٨ ٠.٨١ ٧٢٣.٥٤الشمال
 %٦٤.٦ ٠.٨٤ ٦٣٣.٢٣الوسط
 %٦٨.٢ ٠.٧٣ ٨٥٣.٤١الجنوب
 %٦٩.٠ ٠.٨١ ٢٩٦٣.٤٥المجموع

طرق التدريس
 والتقنيات التربوية

 %٦٧.٨ ٠.٧٤ ٧٦٣.٣٩الشمالأقصى
 %٦٨.٨ ٠.٦١ ٧٢٣.٤٤الشمال

 ٦١.٢٥ ٠.٧٩ ٦٣٣.٠٦لوسطا
 %٦٤.٦ ٠.٧١ ٨٥٣.٢٣الجنوب
 %٦٥.٨ ٠.٧٢ ٢٩٦٣.٢٩المجموع

النمو المهني
 واألآاديمي

 %٦٨.٢ ٠.٦٧ ٧٦٣.٤١الشمالأقصى
 %٦٦.٠ ٠.٥١ ٧٢٣.٣٠الشمال
 %٦٢.٤ ٠.٦٩ ٦٣٣.١٢الوسط
 %٦٥.٦ ٠.٦٦ ٨٥٣.٢٨ الجنوب
 %٦٥.٦ ٠.٦٤ ٢٩٦٣.٢٨المجموع

 %٦٩.٢ ٦٠.٦ ٧٦٦٣.٤الشمالأقصىجات الكليةالدر
 %٦٨.٠ ٠.٥٩ ٧٢٣.٤٠الشمال
 %٦١.٢ ٨٠.٦ ٦٣٦٣.٠الوسط
 %٦٤.٨ ٠.٦١ ٨٥٣.٢٤الجنوب
 %٦٦.٠ ٠.٦٥ ٢٩٦٣.٣٠المجموع



 "في فلسطين دور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد"ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول      ي الج واردة ف ابية ال طات الحس ين المتوس روق ب ت الف ا إذا آان د فيم ة ) ١١(وللتأآ دال
اين األحادي  استخدم الباإحصائيًا  ا يوضحه    )One Way ANOVA(حثان تحليل التب ك آم ، وذل

  ). ١٢(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور  :)١٢(جدول 
  .اإلشراف التربوي في فلسطين في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير التخصص

مجموع  مصدر التباين المجال
 ربعاتالم

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

مستوى 
*الداللة

التخطيط 
 التربوي

 ٠.٠٠٠ ٦.٢٠٦ ٢.٩٠ ٣ ٨.٧٠ بين المجموعات
 ٠.٤٧ ٢٩٢ ١٣٦.٤٤  داخل المجموعات

  ٢٩٥ ١٤٥.١٤  المجموع
المنهاج 
 التربوي

 ٠.٠٠٠ ٧.٤٨٠ ٣.٣٢ ٣ ٩.٩٧ بين المجموعات
 ٠.٤٤ ٢٩٢ ١٢٩.٧٢  داخل المجموعات

  ٢٩٥ ١٣٩.٦٩  المجموع
التقويم 

 التربوي 
 ٠.٠٠٠ ٧.٢٦٨ ٤.١٠ ٣ ١٢.٢٩ بين المجموعات

 ٠.٥٦ ٢٩٢ ١٦٤.٥٩  داخل المجموعات
  ٢٩٥ ١٧٦.٨٨  المجموع

اإلدارة 
 الصفية

 ٠.٠٤٩ ٢.٦٤٤ ١.٧١ ٣ ٥.١٣ بين المجموعات
 ٠.٦٥ ٢٩٢ ١٨٨.٩٧  داخل المجموعات

  ٢٩٥ ١٩٤.١٠  المجموع
طريقة 

التدريس 
والتقنيات 
 التربوية

 ٠.٠٠٩ ٣.٨٩٢ ١.٩٩ ٣ ٥.٩٦ بين المجموعات
 ٠.٥١ ٢٩٢ ١٤٨.٩٦  داخل المجموعات

  ٢٩٥ ١٥٤.٩١  المجموع

النمو 
المهني 

 واألآاديمي

 ٠.٠٧١ ٢.٣٦٦ ٠.٩٦ ٣ ٢.٨٨ بين المجموعات
 ٠.٤١ ٢٩٢ ١١٨.٢٥  داخل المجموعات

  ٢٩٥ ١٢١.١٣  المجموع
الدرجات 

 الكلية
 ٠.٠٠١ ٥.٣١٨ ٢.١٥ ٣ ٦.٤٥ بين المجموعات

 ٠.٤٠ ٢٩٢ ١٨٨.٠٥  داخل المجموعات
  ٢٩٥ ١٢٤.٥٠  المجموع

  .)α≥٠.٠٥(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة * 



 ٣٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود أبو سمرة، ومجدي معمر

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين الجدد ) ١٢(يتضح من الجدول 
راف التربوي في دعم المعلم الجديد تبعا لمتغير المنطقة الجغرافية على الدرجة حول دور اإلش

المنهاج التربوي، والتقويم التربوي، واإلدارة الصفية، وطريقة : الكلية، وآذلك في مجاالت
ولمعرفة مصدر الفروق بين . التدريس، والتقنيات التربوية، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية

  ).١٣(للمقارنات البعدية، آما يبين الجدول  LSDدم الباحثان اختبار المتوسطات استخ

للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدارسة  LSDنتائج اختبار : )١٣(جدول 
  .لدور اإلشراف التربوي في فلسطين في دعم المعلم الجديد وفقًا لمتغير المنطقة الجغرافية

 الجنوب الوسط الشمال ةالمنطقة الجغرافي المجال

 التخطيط التربوي
 *٠.٣٢٥١ *٠.٤٨٢٧ *٠.٢٢١٤ أقصى الشمال 

 ٠.١٠٣٦ *٠.٢٦١٣  الشمال
 ٠.١٥٧٧-   الوسط

 المنهاج التربوي
 *٠.٢٥٠٦ *٠.٤٧٥ ٠.٠٣١ أقصى الشمال 

 *٠.٢١٩٦ *٠.٤٤٤  الشمال
 *٠.٢٢٤٤-   الوسط

 التقويم التربوي
 *٠.٣٤٥٩ *٠.٥٠٠٤ ٠.٠٤٠٧ أقصى الشمال 

 *٠.٣٠٥٢ *٠.٤٥٩٧  الشمال
 ٠.١٥٤٥-   الوسط

 اإلدارة الصفية
 ٠.١٨٣٦ *٠.٣٥٦١ ٠.٠٥٣٤ أقصى الشمال 

 ٠.١٣٠٢ *٠.٣٠٢٨  الشمال
 ٠.١٧٢٥-   الوسط

طرق التدريس 
 والتقنيات التربوية

 ٠.١٥٦٧ *٠.٣٢٧٣ ٠.٠٥٢٣- أقصى الشمال 
 ٠.٢٠٨٩ *٠.٣٧٩٦  الشمال
 ٠.١٧٠٦-   الوسط

 الدرجة الكلية
 *٠.٢١٤٥ *٠.٣٩٥٧ ٠.٠٥٧٨ أقصى الشمال 

 ٠.١٥٦٧ ٠.٣٣٧٩  الشمال
 ٠.١٨١٢-   الوسط

  .)α≥٠.٠٥(دال إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ) ١٣( تشير النتائج الواردة في الجدول
دور اإل     ة ل ة الدراس راد عين ديرات أف وي   تق راف الترب ة   (ش دير المدرس وي وم رف الترب المش

ران ة لصالح     )واألق ة الكلي ى الدرج ة عل ة الجغرافي ر المنطق د حسب متغي م الجدي م المعل ي دع ف
 .أقصى الشمال والشمال



 "في فلسطين دور اإلشراف التربوي في دعم المعلم الجديد"ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المشرفين التربويين ومديري المدارس واألقران في و
لشمال يخصصون وقتًا أآبر لدعم المعلم الجديد من مديريات مديريات منطقتي أقصى الشمال وا

منطقة الوسط والجنوب، باإلضافة إلى أن عدد المعلمين الجدد في منطقة الجنوب أآبر من 
المناطق الثالثة األخرى، آما أن توزيع المدارس في منطقتي الوسط والجنوب على مساحة أآبر 

ل مما يعيق سهولة الوصول للمدارس، فقد أشارت منها في منطقة أقصى الشمال ومنطقة الشما
الخالصة الشهرية لعمل المشرفين التربويين في اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي إلى 

وفي منطقة الشمال ) ٣٣.٢(أن معدل زيارة المدرسة الواحدة سنويًا في منطقة أقصى الشمال هو 
آما أن عدد ). ٢٣.٧(وفي منطقة الجنوب ) ٢٤.٩(، في حين آان في منطقة الوسط )٢٩.٣(هو 

المشرفين التربويين إلى المعلمين الجدد في منطقة الجنوب أقل من المناطق الثالث األخرى 
آما أن عدد المعلمين الجدد %). ٣٠.٦(بينما آانت النسبة ألقصى الشمال %) ٢٤.٧(وقدرها 

شمال تفوق عدد نظرائهم في منطقتي المتقدمين للوظائف التعليمية في منطقتي الشمال وأقصى ال
  .الوسط والجنوب مما يتيح لمنطقتي الشمال وأقصى الشمال فرصة أآبر الختيار أفضل المتقدمين

  
  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحثان باآلتي

وي       .١ ة اإلشراف الترب في فلسطين؛    تطوير نظام محدد األهداف واإلجراءات واألدوار لعملي
ه     ا يتطلب ران، بم دارس واألق ديري الم ويين وم رفين الترب ل المش د وتأهي م الجدي دعم المعل ل

 .تطبيق النظام على مستوى المدارس والمديريات

د    .٢ م المرش امج المعل تحداث برن رين(اس م     ) الق راف ودع ة اإلش وا مهم ين ليتول ل معلم لتأهي
ًا    مدرسة يكون أحد معلميها مؤهًالالمعلمين الجدد، بحيث يعين المعلم الجديد في  ليكون معلم

مرشدًا، يعمل عن قرب مع المعلم الجديد من أول يوم له في التعليم، بما ينسجم واستراتيجية   
 .  إعداد وتأهيل المعلمين الفلسطينية

ة وخاصة       .٣ اتهم التربوي ين وتحسين ممارس إجراء دراسات حول دور األقران في دعم المعلم
 .اسات قليلة على المستوى المحلي والعربيأن مثل هذه الدر

دروس   .٤ تخدام ال ي اس ران ف ة واألق دير المدرس وي وم رف الترب ين أداء المش تحس
 .في دعم المعلمين الجدد آأسلوب إشرافي) التطبيقية(األنموذجية

 .إدماج إشراف األقران ضمن نظام اإلشراف التربوي في فلسطين .٥

 :دارس والمعلمين علىتدريب المشرفين التربويين ومديري الم .٦
 .القياس والتقويم والترآيز على بناء جدول المواصفات وتحليل نتائج االختبار -
 .توظيف الحاسوب واالنترنت في العملية التعليمية -
 .تحليل المحتوى التعليمي -
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 .توعية المعلمين وخاصة الجدد على دور اإلشراف التربوي .٧

امعيين    .٨ ة الج ى الطلب ون في         تطبيق التربية العملية عل ذين يرغب ة ال ر التربوي ات غي من الكلي
ي     ات الت التقدم للوظائف التعليمية خالل سنة التخرج، الذي بدوره يحد من الصعوبات والعقب

 .ديتواجه المعلم الجد
  

  العربية واألجنبية المراجع
رحمن   ،أبو رشيد - د ال وي واإلدارة   "): ٢٠٠٤. (رشيد بن عبد العزيز عب دور اإلشراف الترب

رسالة . "سية في تطوير األداء المهني لمعلمي التربية البدنية بالمملكة العربية السعوديةالمدر
 . السودان .الخرطوم .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .ماجستير غير منشورة

دي - م ،األس عيد جاس راهيم .س د  ،وإب د الجي روان عب وي: )٢٠٠٧. (م راف الترب دار . اإلش ال
 .األردن .عمان .والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع العلمية الدولية للنشر

د ): ٢٠٠٦. (محمد فرحان ،والقضاة .محمد عوض ،الترتوري - م في     .المعلم الجدي ل المعل دلي
 .األردن .عمان .دار الحامد للنشر والتوزيع  .اإلدارة الصفية الفعالة

يم - د  ،ت ن محم ر" .)٢٠٠٩.(حس دى المش رافية ل ات اإلش ع الممارس ي واق وي ف ف الترب
ة  . "المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات مجل

 .٨٠٤ـ  ٧٨٣ .)٣(٢٣ .العلوم اإلنسانية -جامعة النجاح لألبحاث

 .فلسطين .التعليم االبتدائي .)١٩٩٢. (جامعة القدس المفتوحة -

وي   اتجاهات حديثة .)٢٠٠٦. (عوض ،عوض اهللاو .سالمة ،حسين - دار  .في اإلشراف الترب
 .مصر .القاهرة .الوفاء لدنا الطباعة والنشر

د ،والخطيب  .داحر ،الخطيب  - رح  .أحم ه ،والف وي  اإلدارة واإلشراف  .)١٩٨٧. (وجي الترب
 .السعودية .الرياض .مطابع الفرزدق. ٢ط .اتجاهات حديثة

 .األردن .عمان .افةدار الثق .تطوير اإلدارة المدرسية .)٢٠٠٤. (عبد الفتاح ،الخواجا -

ليمان - د ،س ن أحم ن سعد ب امة ب ي حل مشكالت" .)٢٠٠٢. (أس وي ف هام المشرف الترب  إس
ر منشورة   . "المبتدئ في المرحلة االبتدائية المعلم تير غي ك سعود    .رسالة ماجس ة المل  .جامع

 . السعودية .الرياض

د حسن   ،العمايرة - ادىء اإلدارة المدرسية   .)٢٠٠٢( .محم ي  .مب ع  دار المس  .رة للنشر والتوزي
 .األردن .عمان

طين - الي .فلس يم الع ة والتعل وي  . وزارة التربي ل الترب راف والتأهي ة لإلش اإلدارة العام
الي . "الدليل المرجعي في اإلشراف التربوي" .)٢٠٠٩(  .رام اهللا .وزارة التربية والتعليم الع

 .فلسطين
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الي  .فلسطين - ين في     إس " .)٢٠٠٨( .وزارة التربية والتعليم الع ل المعلم تراتيجية إعداد وتأهي
 .فلسطين .رام اهللا. "فلسطين

الي   .فلسطين - يم الع دير المدرسة    " .)٢٠٠٥( .وزارة التربية والتعل ي لم دليل اإلجرائ رام . "ال
 .فلسطين .اهللا

ر - ل ،فيف الب .ايزابي ين .)١٩٩٧. (جين ،ودن ى المعلم وي عل ة . (٢ط .اإلشراف الترب ترجم
 األردن .عمان .ورات الجامعة األردنيةمنش) محمد عيد ديراني

طفى - د   ،مص د الحمي الح عب ر اإلداري     .)١٩٩٩( .ص وء الفك ي ض ية ف اإلدارة المدرس
 السعودية .الرياض. دار المريخ .المعاصر

صفاء  دار .)المعلم .المدير .المشرف(اإلشراف التربوي بين  .)٢٠٠٧(. ديحيي محم ،نبهان -
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  )١(ملحق رقم 
   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب  لتقديرات افراد عينة الدراسة لفقرات مجاالت االستبانة

  التخطيط الّتربوّي: المجال األول

الترتيب في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

١ 
يدعمني في بناء الخّطة الفصلّية للمحتوى 

 متوسطة %٧١.٤ ٠.٨٣ ٣.٥٧ .التعليمي

 متوسطة %٧٠.٨ ٠.٨٤ ٣.٥٤ .يرشدني لكيفية صياغة األهداف السلوآّية ٢
 متوسطة %٦٧.٦ ٠.٩١ ٣.٣٨ .بني على آيفية الّتحضير اليومّييدّر ٣
 متوسطة %٦٧.٢ ٠.٨٤ ٣.٣٦ .يقدم لي ملحوظات حول خططي ٤
 متوسطة %٦٦.٠ ٠.٨٠ ٣.٣٠ .يتابع معي تنفيذ خططي ٧

٦ 
يرشدني لكيفّية توزيع الوقت على أنشطة 

 متوسطة %٦٤.٦ ٠.٨٣ ٣.٢٣ .الخطة

 متوسطة %٦٣.٦ ٠.٨٢ ٣.١٨ .ألنشطة الّتربوّيةيدربني على آيفّية التخطيط ل ٥

  مجال المنهاج الّتربوّي

الترتيب في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

يرشدني لكيفية الّتغلب على الّصعوبات التي  ١٢
 متوسطة %٦٨.٦ ٠.٨٦ ٣.٤٣ .تواجهني في تنفيذ المنهاج الّتربوّي

ي إلى آيفّية توظيف البيئة المحلية يرشدن ١٠
 متوسطة %٦٥.٦ ٠.٨٤ ٣.٢٨ .إلثراء المنهاج الّتربوّي

يساعدني على تحديد األهداف الّتربوّية في  ٩
 متوسطة %٦٤.٠ ٠.٧٧ ٣.٢٠ .المنهاج

 متوسطة %٦١.٦ ٠.٨٢ ٣.٠٨ .يدربني علي آيفّية تحليل المحتوى الّتعليمّي ٨
 متوسطة %٦١.٢ ١.٠٣ ٣.٠٦ .ن دليل المعّلميرشدني لكيفّية اإلفادة م ١٣
 متوسطة %٦٠.٨ ٠.٨٨ ٣.٠٤ .ُيشرآني في تقويم المنهاج التربوّي ١١

  مجال التقويم الّتربوّي

الترتيب في 
المتوسط   الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

 توسطةم %٦٨.٦ ٠.٨٩ ٣.٤٣ .ُيعرفني بمواصفات االختبار الجيد ١٦

١٧ 
يرشدني إلى إستراتيجيات الّتقويم التي تسهم 

 متوسطة %٦٦.٦ ٠.٨٧ ٣.٣٣ .في تنمية مهارات الّطلبة

٢٠ 
يرشدني إلى آيفّية تنظيم سجالت مختلفة 

 متوسطة %٦٥.٤ ٠.٩٤ ٣.٢٧ .األنماط لتقويم الّطلبة
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١٥ 
يساعدني في بناء اختبارات تتصف بالّصدق 

 متوسطة %٦٥.٢ ٠.٩٣ ٣.٢٦ .والّثبات

١٩ 
يدربني على صياغة األسئلة التي تثير 

 متوسطة %٦٣.٨ ٠.٨٩ ٣.١٩ .الّتفكير

١٨ 
يشارآني في تحديد أدوات قياس مناسبة لقياس 

 متوسطة %٦٣.٦ ٠.٨٨ ٣.١٨ .المهارات التي يتضّمنها المنهاج

 متوسطة %٦٣.٢ ٠.٩٨ ٣.١٦ .يساعدني في تحليل نتائج الّطلبة ٢١

١٤ 
ء جداول مواصفات يساعدني في بنا

 متوسطة %٦٢.٦ ٠.٩٥ ٣.١٣ .لالختبارات

  مجال اإلدارة الصفية

الترتيب في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

يرشدني إلى آيفّية توزيع الوقت على  ٢٧
 متوسطة %٧٠.٦ ٠.٨٩ ٣.٥٣ .فعاليات الحّصة الّصفّية

ى آيفية مراعاة الفروق الفردّية يرشدني إل ٢٤
 متوسطة %٧٠.٤ ٠.٨٧ ٣.٥٢ .بين الّطلبة

يرشدني إلى أنشطة تحّفز الّطلبة على  ٢٣
 متوسطة %٦٩.٦ ٠.٨٥ ٣.٤٨ .المشارآة الفاعلة

 متوسطة %٦٨.٨ ٠.٩٣ ٣.٤٤ .يوضح لي مفهوم اإلدارة الّصفية ٢٢
 متوسطة %٦٧.٦ ٠.٩٦ ٣.٣٨ .يرشدني إلى آيفّية ضبط الّسلوك الّصفي ٢٦

يطلعني على استراتيجيات إدارة الغرفة  ٢٥
 متوسطة %٦٦.٨ ٠.٨٦ ٣.٣٤ .الّصفية

  مجال طرق التدريس والتقنيات الّتربوّية

الترتيب في 
المتوسط  الفقرات االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة النسبة المعياري

 طةمتوس %٦٩.٤ ٠.٨٢ ٣.٤٧ .يعرفني بطرق التدريس المختلفة ٢٨

يشجعني على إعداد الوسائل الّتعليمّية المناسبة  ٣٣
 متوسطة %٦٨.٦ ٠.٩٤ ٣.٤٣ .لتحقيق أهداف المنهاج الّتربوّي

يرشدني الستثمار المرافق الّتعليمّية  ٣٦
 متوسطة %٦٦.٨ ٠.٩٦ ٣.٣٤ .وفق متطّلبات المنهاج) المختبرات، المكتبة(

يساعدني في تطوير طرق تدريسّية وفق  ٢٩
 متوسطة %٦٦.٤ ٠.٨٠ ٣.٣٢ .غيرات الّتربوّيةالّت

يوجهني لتوظيف خامات البيئة في إنتاج  ٣٥
 متوسطة %٦٥.٢ ٠.٩٥ ٣.٢٦ .وسائل تعليمّية

يرشدني لطرق تدريس تنّمي الّتفكير لدى  ٣١
 متوسطة %٦٥.٠ ٠.٨٦ ٣.٢٥ .الّطلبة
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يرشدني لكيفّية اإلفادة من الحاسوب  ٣٤
 متوسطة %٦٤.٤ ٠.٩٦ ٣.٢٢ .واالنترنت في الّتعليم

يرشدني لطرق تدريس تنّمي مهارات الّتعلم  ٣٢
 متوسطة %٦٤.٢ ٠.٩٣ ٣.٢١ .الّذاتّي لدى الّطلبة

يساعدني في ربط الّنظريات الّتربوّية  ٣٠
 متوسطة %٦٢.٤ ٠.٨٤ ٣.١٢ .الحديثة بطرق الّتدريس

  مجال الّنمو المهني واألآاديمّي

الترتيب في 
المتوسط  اتالفقر االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة النسبة  المعياري

 متوسطة %٧١.٨ ٠.٩٠ ٣.٥٩ .يشّجعني على الّتطور الّذاتي ٤٦

يناقش معي أدائي موضحًا نقاط القّوة  ٤٣
 متوسطة %٧١.٦ ٠.٧٩ ٣.٥٨ .والّضعف

يراعي ظروفي الّنفسية واالجتماعّية  ٤٧
 متوسطة %٧٠.٨ ٠.٩٧ ٣.٥٤ .واإلنسانّية

 متوسطة %٦٩.٨ ٠.٨٦ ٣.٤٩ .يساعدني على التكّيف مع الجّو المدرسّي ٤٥
 متوسطة %٦٧.٦ ٠.٧٧ ٣.٣٨ .يوجهني للمشارآة في دورات تدريبّية ٣٩

يسهم في حّل المشكالت الّتربوّية التي  ٤١
 متوسطة %٦٧.٢ ٠.٨٣ ٣.٣٦ .تواجهني

 متوسطة %٦٣.٤ ٠.٧٦ ٣.١٧ . يرصد احتياجاتي الّتدريبية ٣٨

يعرفني بفلسفة الّتربية والّتعليم وأهدافها  ٣٧
 متوسطة %٦٣.٢ ٠.٨٨ ٣.١٦ .العاّمة

 متوسطة %٦٢.٦ ٠.٩١ ٣.١٣ .يقّدم لي نماذج دروس واقعّية ٤٢
 منخفضة %٥٨.٢ ٠.٩٣ ٢.٩١ .يشّجعني على القيام بأبحاث تربوية ٤٤

يطلعني على نتائج البحوث والّدراسات  ٤٠
 منخفضة %٥٦.٢ ١.٠٠ ٢.٨١ .التربوّية

  


