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  ملخص

رافية  ات اإلش ع الممارس رف واق ى تع ة إل ذه الدراس دفت ھ دىھ رف ا ل ي المش وي ف لترب
ات ة الدراسة من . محافظات شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين والمعلم ) ٣٩١(تكونت عين

ع محافظات ھي  ى أرب وزعين عل ة، م اً ومعلم ين(معلم ة، جن ابلس، طولكرم، قلقيلي صممت ). ن
تبانة غطت الممارسات اإلشر د ااس تبانةافية، وبع ا ستخراج مؤشرات صدق االس طبقت  وثباتھ

ر ى أف ةعل طات  . اد الدراس ة والمتوس ب المئوي تخرجت النس ة اس ئلة الدراس ن أس ة ع لإلجاب
ار ش One Way ANOVAالحسابية، كذلك استخدم  ةيواختب روق البعدي ائج . فيه للف أشارت نت

ع الممارسات اإلشرافية  ى أن واق دىالدراسة بصورة عامة إل دارس  ل وي في الم المشرف الترب
مال ف ات ش ي محافظ ة ف ر الالحكومي ة نظ ن وجھ طين م عيفةلس ت ض ين كان ع معلم ، وأن واق

اختالف المؤھلالممارسا ان السكن ت اإلشرافية يختلف ب ة ومك ة التعليمي وفي . العلمي والمرحل
دة  رح الباحث ع ائج اقت ك النت دى المشرف ضوء تل رافية ل ات اإلش ين الممارس توصيات لتحس

وي طين الترب مال فلس ات ش ي محافظ ه المف ا توجي دريب ، منھ الل الت ن خ ويين م رفين الترب ش
ايير  ويين بالعبء اإلداري، وتطوير مع ار المستمر، وعدم اشغال المشرفين الترب المشرف اختي

ابھة  ات مش راء دراس رى، وإج طين األخ ات فلس ي محافظ ابھة ف ة مش راء دراس وي، وإج الترب
  . تشتمل على متغيرات أخرى
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Abstract 

This study aimed at determining the status que of educational 
practices used by the educational supervisors as perceived by teachers 
(males and females) in the schools of northern governorates in Palestine. 
The sample of this study consisted of (391) teachers (males and females) 
chosen randomly from four governorates: Nablus, Tulkarem, Qalqeelia, 
and Jenin. The researcher developed a questionnaire for collecting data 
and the SPSS were used for data analysis.  The results of the study 
indicated that the status que of supervisory practices in these schools 
were weak. The results, also, showed that there were significant 
differences on the supervisory practices due to the variables: scientific 
qualification, instructional grade, a place of residence, while were no 
differences due to variables: sex and experience. In the light of the study 
results, the following recommendations for improving supervisors' 
practices in the northern governorates in Palestine were considered such 
as: continuous training for educational supervisors, reduce the 
administrative overuse, improving the criteria of choosing educational 
supervisors, the possibility of performing similar studies in the other 
governorates and performing similar studies of different variables.  

  
  مقدمة

ة تتجلى وظيفية اإلشراف التربوي في وظيفته  م داخل غرف الرئيسة وھي تحسين أداء المعل
ى  دراتھم والعمل عل اراتھم وق الصف، وما يحدثه ھذا التحسين من تطوير في سلوك الطالب ومھ

اد  ة في ظل إيج ة التعلمي ة التعليمي ونھم محور العملي ديھم ك تعلم ل وي تحسين فرص ال اخ ترب من
   .يطور توقعات عالية المستوى لديھمدافئ، يمنح الفرص، 

ى  درة عل ديره، والق ه وتق اج وتعليم ة بالمنھ تعلم، والمعرف إن الفھم الحقيقي لعملية التعليم وال
وي  دعم قيادة المعلمين وتطويرھا، والكفاية الذاتية في تطوير منصة تربوية لعمل المشرف الترب

ؤث ة م ة عالق ائم إلقام دان، ودع ي المي ادي ف وي القي رف الترب دور المش يات ل ي أساس عھ  رة م
  ).٢٠٠٣دواني، (ر في رفع التعليم والتعلم إلى مستوى التوقعات المعلمين، وللقيام بدور مؤث

ه  ة أدواره ومھام ي تأدي وي ف رف الترب اح المش الته بنج ي رس م ف اح المعل رن نج ويقت
ى تطوير العمل أن وممارساته بشكل فاعل، وتحقيقه عملية التكامل بينھما، وھذا من شأنه  يقود إل

و التربوي و الي ينم م، وبالت و المعل وي ينم التعليمي في المدارس، أي بقدر ما ينمو المشرف الترب
  . الطالب
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دث  ذي يح اج ال وير المنھ ا تط ؤوليات منھ ن المس د م ة العدي ي المدرس ه المشرف ف ويواج
عة، و ة واس ع، ومعرف ي المجتم رات ف ر أن يتحتغي ة تغيي ان بإمكاني اؤل واإليم روح التف ى ب ل

ل ا اع وح المعلميناألوض ه وب ة بنفس ز الثق نفس وتعزي ى ال اد عل كالت واالعتم   لمش
)Ediger, I, 1995.(  

  : بعداً في الممارسات اإلشرافية وھي كما يلي ١٢بتحديد ) Pajak, 1989( "باجاك"م وقا

  . ويشمل االتصال المغلق والمنفتح: االتصال .١

 . ويشمل تطوير وتسھيل عمل اإلدارة: تطوير الفريق .٢

 . دعم وتطوير اإلرشادات من أجل تطوير الجھود التنموية: رشاديةالبرامج اإل .٣

 . تطوير االستراتيجيات: التخطيط والتغيير .٤

 . مساعدة اآلخرين في الوصول إلى رؤية مشتركة: التحفيز والتنظيم .٥

 . تنسيق ودمج تطور المنھاج وتطبيقاته: المنھاج .٦

 . المنھاجتزويد التغذية العكسية للمعلمين في تنفيذ : المالحظة .٧

رار .٨ نع الق ة ص اكل وعملي ول المش ديم : حل يح وتق ل توض ن أج تراتيجيات م تكمال اإلس إس
 . الحلول للمشكالت وعملية صنع القرار

 . المساعدة ودعم التعليم والتعلممثل المواد والمصادر : للمعلمين الخدمات المقدمة .٩

 . تيةالتعرف إلى المعتقدات والقدرات واألفعال الذا: التطور الذاتي .١٠

ة .١١ ات العام ة : العالق ة تعليمي ة كمؤسس ين المدرس ا ب اءة م ات بن يس عالق ى تأس دف إل وتھ
 . والمجتمع المحلي

 ).Pajak, 1998(تشجيع إجراء التجارب والتأكيد على المخرجات : البحث العلمي .١٢

ف التعليم يم المواق اھج وتنظ وير المن ث تط ن حي وي م راف الترب وع أدوار اإلش ة يوتتن
يم  ،لمھني للمعلمينوالتطوير ا وتطوير طرائق التدريس، وزيادة االھتمام بالمعلم المبتدئ في التعل

 .وغير ذلك من األدوار الفاعلة

وي  إن اإلشراف التربوي كجزء أساسي من العملية التربوية شأنه شأن عناصر النظام الترب
وي من المشكالت التي يمكن أن تقف عائقاً دون أن يم اً كثيراألخرى، يواجه  ارس المشرف الترب

وي من  دى المشرف الترب ع الممارسات اإلشرافية ل عمله بفاعلية، وتعد محاولة التعرف إلى واق
  . الجوانب المھمة التي يؤمل أن تسھم ھذه الدراسة في تشخيصھا، فالتشخيص يسبق العالج

وي وھذا سّوغ للباحث  دى المشرف الترب في ضرورة دراسة واقع الممارسات اإلشرافية ل
ات، المدارس الحكومية في فلسطين من وجھة نظر المعلم ذه ين والمعلم ة إجراء ھ وتأكدت أھمي
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اً ومشرفة مشرفاً ) ٢٠(من الدراسة بعد استطالع آراء عينة  ع، تربوي ذه المحافظات األرب في ھ
الي الفلسطيني وكل موھذا من شأنه أن يف يم الع ة والتعل ديري التربي ن يد المشرفين والمعلمين وم

  . يھمه أمر العملية التعليمية التعلمية
  

  ةمشكلة الدراس

 المشرف لدىبع مشكلة الدراسة من وجود حاجة ملحة لتعرف واقع الممارسات اإلشرافية تن
ً خوستكشاف ھذا الواقع، التربوي في فلسطين، والعمل على ا يم  صوصا ة والتعل وأن وزارة التربي
ي تطوير اإلشراف التربوي في فلسطين وكذلك أثر كل من العالي الفلسطينية تبذل جھوداً مكثفة ف

ذه  إن مشكلة ھ د ف الجنس والمؤھل العلمي والخبرة العملية والموقع الجغرافي للمدرسة، وبالتحدي
  : ة تتحدد في السؤال الرئيس اآلتيالدراس

ة في محافظات  لدى ما واقع الممارسات اإلشرافية دارس الحكومي المشرف التربوي في الم
  ال فلسطين من وجھة نظر المعلمين والمعلمات؟ شم

  
  أسئلة الدراسة

  : تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

ة في محافظات  لدىما واقع الممارسات اإلشرافية  دارس الحكومي المشرف التربوي في الم
 شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين والمعلمات؟ 

  : سئلة الفرعية اآلتيةويتفرع عن ھذا السؤال الرئيس األ

توى  .١ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ديرات  )α ≥ ٠.٠٥(ھ ين متوسطات تق ب
 للجنس؟فيھم تعزى رالمعلمين والمعلمات لدرجة الممارسات اإلشرافية لمش

توى  .٢ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ديرات ) α ≥ ٠.٠٥(ھ ين متوسطات تق ب
 ة الممارسات اإلشرافية لمشرفيھم تعزى إلى المؤھل العلمي؟المعلمين والمعلمات لدرج

توى  .٣ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ديرات ) α ≥ ٠.٠٥(ھ ين متوسطات تق ب
 المعلمين والمعلمات لدرجة الممارسات اإلشرافية لمشرفيھم تعزى إلى الخبرة العملية؟

توى  .٤ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ديرات ) α ≥ ٠.٠٥(ھ ين متوسطات تق ب
 المعلمين والمعلمات لدرجة الممارسات اإلشرافية لمشرفيھم تعزى للمرحلة التعليمية؟

توى  .٥ د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ل توج ديرات ) α ≥ ٠.٠٥(ھ ين متوسطات تق ب
 المعلمين والمعلمات لدرجة الممارسات اإلشرافية لمشرفيھم تعزى إلى مكان السكن؟
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  لدراسةأھداف ا

ى  .١ ة إل ذه الدراس دفت ھ رفھ رافية  تع ات اإلش ع الممارس دىواق ي المش ل وي ف رف الترب
ة ) نابلس، طولكرم، جنين، قلقيلية( ي محافظات شمال فلسطينفالمدارس الحكومية  من وجھ

  . نظر المعلمين والمعلمات فيھا

رھدفت ھذه الدراسة  .٢ رات الجنس والمؤھل العلمي والخب ر كل من متغي ة تعرف أث ة العملي
رافية  ات اإلش ي الممارس ة ف ي للمدرس ع الجغراف ة والموق ة التعليمي دى والمرحل المشرف ل

 . التربوي لدى أفراد عينة الدراسة

ً –ھدفت  .٣ ھذه الدراسة إلى تقديم بعض الحلول المقترحة لتحسين الممارسات اإلشرافية  -أيضا
 . لدى المشرف التربوي

  
  أھمية الدراسة

ذه الدر ائج ھ رفين إن نت يم والمش ة والتعل ي وزارة التربي رار ف حاب الق اعد أص ة ستس اس
طين  ي فلس ويين ف ىالترب الل  عل ن خ رافية م ات اإلش ذه الممارس ل ھ رفتفعي ا  تع ع تطبيقھ واق

  . لدى المشرف التربوي في ھذه المحافظاتفيه واإلعداد والتدريب المرغوب 

ع أنه انطلق من أساس علمي  فيتتبدى أھمية ھذا البحث  د من استكشاف واق ه ال ب وھو أن
المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين  لدىالممارسات اإلشرافية 

  . من وجھة نظر المعلمين والمعلمات فيھا من أجل تحسين الوضع الحالي للممارسات اإلشرافية

ذه الممارسات كھذه لتعرف وا -حسب علم الباحث–كما أنه لم يسبق أن ظھرت دراسة  ع ھ ق
  . اإلشرافية في محافظات شمال فلسطين

ع الممارسات اإلشرافية  دىولعل أبرز ما يضفي األھمية على ھذه الدراسة أن تعرف واق  ل
ل  م الخل وي وتشخيص حج ذيالمشرف الترب وفير ممارسات  ال داً لت دارس تمھي ذه الم ه ھ تواجھ

ع مستوى ذا  إشرافية مناسبة تؤثر بصورة إيجابية في رف أداء ممارسات المشرفين اإلشرافية، ھ
دى المشرفون  ا أب ا من خالل م إضافة إلى أن إنجاز ھذه الدراسة اقتضى تصميم أداة تم تطويرھ

ذه المحا ي ھ ون ف ئلة اإلالتربوي ن خالل األس ن آراء م ن فظات م ادة م دا عن اإلف تطالعية، ع س
  ).٢٠٠٦( راسة جمال الشاعراألدب التربوي المتعلق بمجال اإلشراف التربوي خصوصاً د

  
  حدود الدراسة

   :تضمنت الدراسة الحدود اآلتية

ة  .١ دارس الحكومي ى آراء معلمي الم ا اقتصار عينة الدراسة عل ع محافظات ومعلماتھ في أرب
ي شمال فلسطين  ة(ف ين، قلقيلي ابلس، طولكرم، جن ة ) ن دارس التابع ى الم دادھا إل دم امت وع

  .للمحافظات األخرى في فلسطين
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ةا .٢ ذه الدراس ى تعرف قتصار ھ رافية  عل ع الممارسات اإلش دىواق ي  ل وي ف المشرف الترب
 . المدارس الحكومية في ھذه المحافظات

ة  .٣ دارس الحكومي ا نتائج ھذه الدراسة تقتصر على آراء معلمي الم ا (ومعلماتھ األساسية العلي
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ) والثانوية

  
  يف مصطلحات الدراسةتعر

  :احتوت الدراسة المصطلحات اآلتية وحددت كما ھو وارد

الي الفلسطينية لإلشراف  :المشرف التربوي الموظف الذي تعينه وزارة التربية والتعليم الع
ة ة التعلمي ة التعليمي  .على المعلمين والمعلمات في إطار تخصصه العلمي من أجل تحسين العملي

  ).٢٠٠٧عليم العالي، وزارة التربية والت(

وي  تلقد اختلف :اإلشراف التربوي اھيم اإلشراف الترب ه مف الم آلخر، ومن وتعريفات من ع
ك ألسباب  ة كاتب آلخر وذل ور فلسفات تربوي ة واإلشرافية وظھ ا تطور الدراسات التربوي منھ

وي الفلسطيني  ه وفكرية، وقد عرفه دليل في اإلشراف الترب ة متخصصة، ي"بأن ة فني دمھا خدم ق
ة ة التعلمي ة التعليمي ين العملي دف تحس ه، بھ ون مع ذين يعمل ين ال ى المعلم وي إل " المشرف الترب

ه). ٢٠٠٧ المرجع السابق،( وي السعودي بأن ل المشرف الترب ه دلي ة شورية : "وعرف ة فني عملي
ديم وتطوير الع ا تق املة غايتھ ة مقيادية إنسانية ش ة بكاف ة والتربوي ة التعليمي املي وزارة (" حاورھ

  ). ١٩٩٨المعارف السعودية، 

ه مجموعة من الممارسات فقد ) ١٩٩٧(أما وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  أوضحت بأن
م،  و المعل ا ھ رئيس ھن ا ال رف، ومحورھ م والمش ن المعل ل م ين ك ة، ب اداً تعاوني ذ أبع ي تأخ الت

وي إلفساح المجال واس ة والذراعان ھما مدير المدرسة والمشرف الترب درات اإلبداعي تغالل الق
  . لدى األفراد، بدافع داخلي من قبل المعلمين

ويين ھو  :ويرى الباحث أن اإلشراف التربوي ل المشرفين الترب دم من قب ي تق الخدمات الت
  . ھم، وبلوغ األھداف التربوية المرغوب فيھاين بقصد مساعدتھم على تحسين أدائإلى المعلم

وي ھي مجم :الممارسات اإلشرافية ا المشرف الترب وم بھ ي يق ة الت ال اإلجرائي وعة األعم
ي، وتحسين مستوى  ى النمو المھن ين عل لتحسين عمليتي التعليم والتعلم من خالل مساعدة المعلم

  ).٢٠٠٦الشاعر، (أدائھم وتدريسھم 
  

  الدراسات السابقة

اھج عالج كثير من الباحثين موضوع اإلشراف التربوي، وقاموا بدراسته باستخدام ش تى من
ي تناولت ممارسات ومھمات العمل  م الدراسات الت البحث العلمي، وفيما يلي عرض موجز ألھ

  : اإلشرافي التربوي بالترتيب
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و سمرة وآخرون قام  اعنوانبدراسة  )٢٠٠٧(أب ديري : "ھ ع الممارسات اإلشرافية لم واق
ع وھدفت ھ" المدارس الثانوية في محافظة الخليل من وجھة نظر المعلمين ذه الدراسة تعرف واق

ة في محافظة  ھذه الممارسات اإلشرافية،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوي
ة الدراسة ) ١٢٦٩(، والبالغ عددھم ٢٠٠٥/٢٠٠٦الخليل للعام الدراسي  ا عين ة، أم اً ومعلم معلم

ن  ت م ع المما) ٢٢٨(فتكون ة أن واق ائج الدراس رت نت ة، وأظھ اً ومعلم رافية معلم ات اإلش رس
د  ة إحصائية عن روق ذات دالل ائج عدم وجود ف ة،كما أظھرت النت للمديرين كانت بدرجة مرتفع

توى  ديرين ) α ≥ ٠.٠٥(مس رافية للم ات اإلش ع الممارس ة لواق ة الدراس راد عين ديرات أف ين تق ب
روق ذا ت تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤھل العلمي، في حين أظھرت النتائج وجود ف

توى  د مس ة إحصائية عن ع الممارسات ) α ≥ ٠.٠٥(دالل ة الدراسة لواق راد عين ديرات أف ين تق ب
رة : اإلشرافية للمديرين تعزى إلى متغيري ل، وسنوات خب وب الخلي المديرية ولصالح مديرية جن

  . سنة) ١٥(المعلم ولصالح المعلمين الذين تزيد سنوات خبرتھم عن 

رى  وش وأج ة ھ )٢٠٠٤(العم ة دراس ة الفني رفي التربي ة مش دى ممارس رف م دفت تع
  : لمھامھم اإلشرافية من وجھة نظر معلمي التربية الفنية، وقد أظھرت الدراسة ما يلي

ى درجة متوسطة في  .١ أن دراسة ممارسة مشرفي التربية الفنية لمھامھم اإلشرافية كانت عل
ت درج ا إذ كان ن والتكنولوجي ال الف تثناء مج االت باس ع المج ال جمي ذا المج ة ھ ة ممارس

  . منخفضة

 . كانت درجة ممارسة المشرفين التربويين لعملية التقويم ھي األعلى في جميع المجاالت .٢

راد لدرجة ممارسة المشرفين تعزى  .٣ دير األف ة إحصائية في تق روق ذات دالل عدم وجود ف
روق ذات  في حين أظھرت الدراسة) الجنس، المؤھل العلمي، المديرية: (للمتغيرات اآلتية ف

 ).٢٠٠٤العموش، . (داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة

ر  ندرا وكم وان )Sandra and Kemmerer, 2001(وأجرى س ة بعن دور : "دراس
ام  ة من ع ة الحكومي ات المتحدة األمريكي دارس الوالي وي في م ) ٢٠٠٠-١٩٧٠(المشرف الترب

د في"كما يعكسه األدب التربوي ى التأك ي ، وھدفت الدراسة إل ا إذا كانت األدوار والوظائف الت م
اذج  ى دراسة النم ذه، إضافة إل اً ھ ين عام رة الثالث رت في فت د تغي وي ق ا المشرف الترب وم بھ يق
ة واألدب  ات االجتماعي داث والحرك أثير األح ة ت ذكورة، ودالل رة الم ي الفت ائدة ف رافية الس اإلش

وي، استخدمت الدرا ا في دور المشرف الترب اريخي الوصفي في التربوي وأثرھ نھج الت سة الم
م  وي ل ا المشرف الترب ي يلعبھ ى أن األدوار الت تحديد النماذج واالتجاھات، وتوصلت الدراسة إل
رة، واقتصر دور  ك الفت تتغير في تلك الحقبة كما عكسھا األدب التربوي المتعلق باإلشراف في تل

وارد المشرفين على عملية تقييم المعلمين، وتصميم المنھاج المد انية، والم رسي، والعالقات اإلنس
  . البشرية وتقديم الحلول للمشكالت التي تواجه التعليم

رى  ة وأج ويين  )٢٠٠٠(مقابل رفين الترب ة المش ة ممارس رف درج ى تع دفت إل ة ھ دراس
ة في محافظة جرش،  دارس الثانوي ألسلوب اإلشراف االكلينيكي من وجھة نظر المعلمين في الم
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ة الدرا ت عين ن تكون ة م ً ) ٤٣٥(س وائيا روا عش ة، اختي اً ومعلم ة . معلم داف الدراس ق أھ ولتحقي
رت  اس ليك اً لمقي ي وفق راف اإلكلينيك لوب اإلش ة أس ة ممارس اس درج ة أداة لقي ورت الباحث ط

ي راف . الخماس ل اإلش ع مراح رفين لجمي ة المش ة ممارس ة أن درج ائج الدراس رت نت وأظھ
ة وحول المتوس ى عدم وجود %)٦٠(ط اإلكلينيكي كانت متقارب ائج الدراسة إل ا أشارت نت ، كم

ر  زى لمتغي اني تع ل الثم ة المراح ى كاف ات المشرف عل ي ممارس ة إحصائية ف ورق ذات دالل ف
ة  ي درج ي ف ل العلم ر للمؤھ ود أث ى وج ائج إل ارت النت ا أش دريس، كم ي الت رة ف نس، والخب الج

  . ممارسات المشرفين

رى  ان أج ة  )٢٠٠٠(ھج ادراس دارس : "عنوانھ ديري الم رافية لم ات اإلش ع الممارس واق
ين  ر المعلم ة نظ ن وجھ ة م ة  –االبتدائي ة المدين ة بمنطق ة ميداني ةدراس ذه "التعليمي دفت ھ ، وھ

قع الممارسات اإلشرافية لمديري المدارس االبتدائية في مجاالت التنمية المھنية اتعرف والدراسة 
انية، وتطوير ات اإلنس ة،  للمعلم، وتطوير العالق ين بصورة عام ة نظر المعلم اھج من وجھ المن

ي و ى معلم ة عل ة، واقتصرت الدراس رة التعليمي ي، والخب ل العلم رات التخصص، والمؤھ متغي
ة  ت عين في، وتكون نھج الوص تخدمت الم ة، واس ة التعليمي ة المدين ي منطق ة ف ة االبتدائي المرحل

ن  ة م ات ٦٤الدراس ى أن الممارس ائج إل لت النت اً، وتوص دارس  معلم ديري الم رافية لم اإلش
  . االبتدائية في مجال التنمية للمعلم أقل من المتوسط، وھذا يعني أنھا أقل من المتوقع

رت وأجرت  ة واألك ة  )١٩٩٧(بدري ي المرحل وي ف راف الترب ع اإلش ة لواق ة تقويمي دراس
دارس البائية بدولة قطر، وھدفت الدراسة االبتد وي في م ع اإلشراف الترب اتتعرف واق ة  ن بدول

ة . ھم معوقاته، وتقديم مقترحات لتطويرهقطر وتحديد مھامه، وبيان أ ائج الدراسة أھمي وأكدت نت
ة  ام المشرفة التربوي ة قي ى قل ا أشارت إل دور اإلشراف التربوي في تحسين العملية التعليمية، كم

يتعلق بمھارات  ببعض مھامھا الوظيفية في مجال النمو المھني للمعلمة، من حيث مساعدتھن فيما
ين المشرفة  ة ب إعداد الدروس، وتحليل المادة الدراسية، وإعداد االختبارات، وقد اقتصرت العالق
ى أن  د توصلت الدراسة إل ي، وق اد الفن ه واإلرش دالً من التوجي اء ب ى تصيد األخط ة عل والمعلم

ا دا م ا ع م، م ي للمعل ة والنمو المھن ه  التوجيه الفني ضروري للعملية التعليمي دور التوجي ق ب يتعل
  . الفني في مجال عالقة المعلم مع الطالب، وذلك من وجھة نظر المدرسين والمدرسات

روز  رى رينج ون  )Ringrose, 1996(وأج دى يك ى أي م رف إل دفت تع ة ھ دراس
ين من . اإلشراف التعاوني أداة مساعدة لتطوير مھنة التعليم ة معلم تكونت عينة الدراسة من ثماني

ة  ارت المرحل ابالت، وأش ل المق م تحلي ابلتھم ث اوني، وتمت مق ية خضعوا لإلشراف التع األساس
  .النتائج إلى أن المعلمين شعروا بدعم اإلداريين لھم فتحسن أداؤھم، وتقلص شعورھم بالعزلة

ايرا  رودي وب ذلك أجرت ب ة  )Brawdy and Byra, 1995(ك ى متابع دراسة ھدفت إل
اونين  ين المتع ة ممارسات المعلم دريب الطلب رامج ت ي ب املين ف ا –الع ارك فيھ د ش ين، وق المعلم

ى أن نجاح الطالب . طالباً معلماً بشكل تطوعي ولمدة ستة أسابيع) ١٦( ائج الدراسة إل أشارت نت
دريب  رة الت المعلم قبل الخدمة يعتمد إلى حد بعيد على ما يقدمه المشرفون من خبرة فنية خالل فت

ى الميداني، وقد استدل على  ابيع األول أن الكثير من سلوكيات التدريس يمكن أن تتغير خالل األس
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ة،  ية المنظم ة العكس تمرة والتغذي ة المس داف والمالحظ د األھ داني فتحدي دريب المي رة الت ن فت م
والتسجيل، وتوقعات المشرف، والمعلم المتعاون بدت متغيرات مھمة في إحداث تغييرات إيجابية 

ا طرق موضوعية في من حيث الكم والنوع في  ى أنھ م، إضافة إل األداء التدريسي للطالب المعل
  ).Brawdy and Byra, 1995(تعديل السلوك التدريسي 

رى  اس وأج ة  )١٩٩٢(دعب ات اإلداري ة المھم ة ممارس رف درج ى تع دفت إل ة ھ دراس
يط  ي التخط طة ف ت متوس ات كان ائج أن الممارس رت النت ي األردن وأظھ دارس ف ديري الم لم

ويم والت ة والتق الي المتابع ي مج ة ف ت متدني اون، وكان يق والتع ه والتنس ادة والتوجي يم والقي نظ
  ).١٩٩٢دعباس، (

ام  ونس وق ة  )١٩٩١(ي اعنوانبدراس ين ودور : "ھ ة للمعلم ات الوظيفي ن الحاج الكشف ع
اً، و) ٧٢(، وتكونت عينة الدراسة من "المشرف التربوي في األردن اً ) ٣٤٢(مشرفاً تربوي معلم

ة، وأظھرت النت ه المشرفوومعلم ا يقول وة فيم باع ائج وجود فج ون بشأن إش ه المعلم ا يقول ن وم
  ).١٩٩١يونس، (حاجاتھم الوظيفية، وكانت حاجات إشباع المعلمين متدنية 

وي  )Johns, 1985(أجرى جونز  اليب المشرف الترب ام وأس ل مھ دراسة ھدفت إلى تحلي
ام  التي يمارسھا في المدارس اإلبتدائية ى أن مھ في والية فرجينيا، وأشارت نتائج ھذه الدراسة إل

تنحصر في تنظيم التعليم، وتقويم المعلم من خالل حضور الحصص وأساليبه المشرف التربوي 
دريب  رامج الت داد ب ي الصفية، وإع اج، ف وير المنھ ة، وتط واد التعليمي داد الم ة، وإع اء الخدم أثن

ائ رت النت ا أظھ ات، كم ر المعلوم رفين التربويونش اتھم أن ج أن المش ن واجب دون أن م ون يعتق
  ).Johns, 1985(وا وقتاً أطول في تنظيم وتقييم التعليم ونشر المعلومات يمكث

  : من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية يالحظ ما يلي

ات الس ن الدراس ل م ع ك ا م ي نتائجھ ة ف ذه الدراس ق ھ ةتتف وش: ابقة اآلتي ، )٢٠٠٤( العم
ً –وتتفق . إذ كانت نتائجھا ضعيفة) ١٩٩٢(، وعياش )١٩٩١(، ويونس )٢٠٠٠(ان وھج  -أيضا

  ). ٢٠٠٠(، ودراسة مقابلة )٢٠٠٠(دراسة ھجان : مع الدراسات اآلتية في بعض متغيراتھا مثل

ة ابقة اآلتي ا عن كل من الدراسات الس و سمرة : وتختلف ھذه الدراسة في نتائجھ دراسة أب
رون  وش )٢٠٠٧(وآخ ة العم ة، ودراس ا مرتفع ت نتائجھ ة )٢٠٠٤(، وكان إذ ) ٢٠٠٠(، ومقابل

 ,Brawdy and Byra(كانت نتائجھا متوسطة، وتختلف ھذه الدراسة مع دراسة برودي وبايرا 
ندرا وكمرر )Johns, 1985(ز ، ودراسة جون)1995  ,Sandra and Keemmerer(، وس
  . من حيث المجاالت) 2001

ابقة الموجودة تتحدث عن وما لفت االن ه ال توجد دراسة من الدراسات الس ى أن ا إل اه ھن تب
ذه الدراسة  ز ھ ا يمي ذا م الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بشكل خاص في فلسطين، وھ
دارس  وي في الم دى المشرف الترب ع الممارسات اإلشرافية ل وان لتعرف واق والتي أفردت العن

را اً لمتغي ة وفق ن الحكومي ة، وم ة التعليمي ة والمرحل رة التعليمي ي والخب ت الجنس والمؤھل العلم
  . وجھة نظر المشرفين حيث ھم من يتأثر بھذا الواقع أوالً 
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  الطريقة واإلجراءات

نھج المسحياتب ي باستطالع آراء  ع الباحث في دراسته الم اً في ) ٢٠(التحليل مشرفاً تربوي
ذه المحافظات  رافية عنھ ة  الممارسات اإلش دارس الحكومي ي الم ونھا ف ي يمارس ية (الت األساس

ً –، وأفاد الباحث )والثانويةالعليا  ق بموضوع الدراسة خصوصاً  -أيضا من األدب التربوي المتعل
ة الدراسة في المحافظات ). ٢٠٠٦(أداة دراسة جمال الشاعر  تم تطبيق االستبانة على أفراد عين
ا خالل  م اختيارھ ي ت ام تقريب) ١٠(الت تير أي ابعون دراسة ماجس ذين يت ين ال ق المعلم اً عن طري

  . اإلدارة التربوية والمناھج وأساليب التدريس
  

  مجتمع الدراسة

ة  دارس الحكومي ات الم ي ومعلم ع معلم ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم ا (تك ية العلي األساس
ع محافظات في شمال فلسطين ) والثانوية ين(في أرب ة، جن ابلس، طولكرم، قلقيلي ن الفصل م) ن

ي  ام الدراس ة ٢٠٠٧/٢٠٠٨األول للع ع الدراس دد مجتم غ ع اً وم) ٣٦٩٠(، وبل ة، معلم علم
  .يوضح ذلك) ١(والجدول رقم 

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة على مدارس مديريات شمال فلسطين األربع:  )١(جدول 
  المجموع  إناث  ذكور  المديرية  الرقم
  ١٥٠٤٠  ٨٥٤  ٦٥٠  نابلس   .١
  ٨٤٠  ٤٨٢  ٣٥٨  طولكرم   .٢
  ٤٦٥  ٢٤٨  ٢١٧  قلقيلية   .٣
  ٨٨١  ٤٣٢  ٤٤٩  جنين   .٤

  ٣٦٩٠  المجموع الكلي
  

  عينة الدراسة

ين والمعلمات في المحافظات  ة من المعلم ة عشوائية طبقي ة الدراسة بطريق ار عين م اختي ت
من المرحلتين األساسية العليا والثانوية، إذ بلغ عدد أفراد ) نابلسن طولكرم، قلقيلية، جنين(األربع 

م %) ١١(معلماً ومعلمة ويمثلون ) ٣٩١(لعينة ا تقريباً من عدد المجتمع األصلي، والجدول  رق
  . يوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتھا) ٢(
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  .)٣٩١= ن (توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة المستقلة :  )٢(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  مستويات المتغير  المتغير

  ٦٧.٥  ٢٦٤  ذكر  نسالج
  ٣٢.٥  ١٢٧  أنثى

  %١٠٠  ٣٩١  المجموع
  ٣٤.٨  ١٣٦  دبلوم  المؤھل العلمي

  ٥٢.٧  ٢٠٦  بكالوريوس
  ١٢.٥  ٤٩  ماجستير فأكثر

  %١٠٠  ٣٩١  المجموع
  ٣٣.٨  ١٣٢  سنوات ٥أقل من   الخبرة التعليمية

  ٣٧.١  ١٤٥  سنوات ١٠-٦من 
  ٢٩.٢  ١١٤  سنوات ١٠أكثر من 

  %١٠٠  ٣٩١  المجموع
  ٦٧.٨  ٢٦٥  الثانوي  المرحلة التعليمية

  ٣٢.٢  ١٢٦  األساسي العليا
  %١٠٠  ٣٩١  المجموع

  ٦٥.٤٧  ٢٥٦  مدينة  مكان السكن
  ٢٤.٢٥  ٩٦  قرية
  ٩.٨٩  ٣٩  مخيم

  %١٠٠  ٣٩١  المجموع
  

  أداة الدراسة

تبانة  داد االس م إع ة(ت ي ) أداة الدراس اث ف ات واألبح ن الدراس د م ى العدي د االطالع عل بع
ا ي مج ويين ف رفين الترب ن المش ة م ى عين تطالعية عل ة اس راء دراس وي، وإج راف الترب ل اإلش

ال ممشرفاً و) ٢٠(المحافظات األربع بلغ عددھا  شرفة، وأفاد الباحث بشكل رئيس من دراسة جم
  ). ٢٠٠٦(الشاعر 

تبانة  ا ) ٤٥(وقد تضمنت االس ي أجمع عليھ رات الت تبعاد الفق م اس د ت ممارسة إشرافية، وق
م ) ٣٨(أكثر من ثالثة محكمين، وظھرت بصورتھا النھائية وھي تحتوي على  رة ممارسة، وت فق

  . أيام فقط ١٠تطبيق استبانة البحث بتوزيعھا مباشرة على العينة المقصودة خالل 

  : وكانت اإلجابة عن كل فقرة تتناول خمسة مستويات وفق طريقة ليكرت
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 فأعلى درجة عالية جداً % ٨٠ .  

 درجة عالية %٧٠-٧٩.٩ . 

 درجة متوسطة% ٦٠-٦٩.٩ . 

 درجة قليلة% ٥٠-٥٩.٩ . 

  دراسة قليلة جداً % ٥٠أقل من . 

  

  صدق األداة

تبانة  وللتحقق من صدق األداة فقد م عرض االس د ت وى، فق ى صدق المحت اعتمد الباحث عل
ة من المحكمين ممن يحملون الدرج) ١٠(على  ة المؤھل وراه(ات العلمي تير ودكت ة في ) ماجس كلي

اتھم  داء مالحظ ين إب د طلب الباحث من المحكم ة، وق ة النجاح الوطني ي جامع ة ف وم التربوي العل
رافية  ع الممارسات اإلش اس واق بتھا لقي رات ومناس ذه الفق م حول صحة ھ دىوآرائھ المشرف  ل

  .ھاالتربوي من وجھة نظر المعلمين والمعلمات، وإضافة أي فقرة مناسبة أو حذف
  

  ثبات األداة

ا ول اخ ألف ة كرونب ات بوساطة معادل لتأكد من ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث معامل الثب
  . وھي نسبة عالية جداً ألغراض الدراسة%) ٨٩.٤(فبلغ 

  
  المعالجة اإلحصائية

ة  وم االجتماعي ائية للعل رزم اإلحص امج ال ث برن تخدم الباح ات اس ة البيان ل معالج ن أج م
)SPSS (جات اإلحصائية اآلتيةوذلك باستخدام المعال :  

  . المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية .١

 ). Independent – t- Test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(اختبار  .٢

 ). Scheffe- Test(فيه يواختبار ش) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .٣
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

المشرف التربوي في  لدىما واقع الممارسات اإلشرافية "األول لإلجابة عن سؤال الدراسة 
ات؟ ين والمعلم ة نظر المعلم م " المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجھ د ت فق
رات اال رة من فق تبانة، استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والدرجات لكل فق س
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ا جاء في أداة ومن أجل  يبين ذلك،) ٣(وجدول رقم  اً لم تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية وفق
  .الدراسة

 لدى المشرفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات اإلشرافية :  )٣( جدول
التربوي في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين 

  .والمعلمات

  الرقم
اإلشرافية للمشرف  الممارسات

  التربوي
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

ة    .١ داد الخط ى إع ين عل اعد المعلم يس
  .الفصلية واليومية

 متوسطة  ٦٣.٨  ١.١٦  ٣.١٨

ة    .٢ داد الخط ي إع ين ف ارك المعلم يش
  .العالجية

  قليلة  ٥٨.٨  ١.٢٢  ٢.٩٣

رامج    .٣ داد الب ي إع ة ف اعد المدرس يس
  .يريةالتطو

 متوسطة  ٦٠.٩  ١.١٥  ٣.٠٤

 متوسطة  ٦٢.٧  ١.١٥  ٣.١٣  .يحدد الحاجات المھنية للمعلمين   .٤
ة    .٥ وير البيئ ط لتط ي وضع الخط ھم ف يس

  .المدرسية
 قليلة  ٥٦.٨  ١.٠٩  ٢.٨٤

ث    .٦ ة البح ى ممارس ين عل درب المعلم ي
  .العلمي

 قليلة  ٥٩.٧  ١.١٢  ٢.٩٨

ن   .٧ دالً م ة ب ين الطلب اون ب زز التع يع
  .التنافس

 متوسطة  ٦٢.٥  ١.١٠  ٣.١٢

 قليلة  ٥٨  ١.١٤  ٣.٢١  .يعقد مشاغل تدريبية للمعلمين   .٨
 قليلة  ٥٩.٧  ١.١٠  ٢.٩٠  .يزود المعلمين بالنشرات التربوية   .٩
دريس    .١٠ اليب ت ى أس ين عل اعد المعلم يس

  .جديدة
 متوسطة  ٦٤.٥  ١.١٣  ٢.٩٨

ار    .١١ ب أفك ى تجري ين عل جع المعلم يش
  .جديدة

 متوسطة  ٦٢.٦  ١.٠٢  ٣.٢٢

د   .١٢ اتھم  يفي ال تخصص ي مج ين ف المعلم
  .المتنوعة

 متوسطة  ٦١  ١.١٥  ٣.١٢

 متوسطة  ٦٢.٦  ١.١٢  ٣.٠٤  .يساعد المعلمين على تحليل المناھج   .١٣
 متوسطة  ٦٢.٤  ١.١٨  ٣.١٢  .يشجع المعلمين على إثراء المناھج   .١٤
 متوسطة  ٦٥.٢  ١.١٥  ٣.٢٥  .يتابع تنفيذ المناھج   .١٥
 متوسطة  ٦٥.٢  ١.١٥  ٣.٢٦  .يدرب المعلمين على المناھج الجديدة   .١٦
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
الممارسات اإلشرافية للمشرف 

  التربوي
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

ائج    .١٧ ل نت ى تحلي ين عل درب المعلم ي
  .االختبارات

 متوسطة  ٦٣.٧  ١.٢١  ٣.١٨

 متوسطة  ٦٠.٨  ١.١١  ٣.٠٣  .يدرب المعلمين على إعداد االختبارات   .١٨
ي   ئلة ف ك لألس اد بن ي إيج ھم ف يس

  .المدرسة
  كبيرة  ٧٩.٥  ١.١٢  ٣.٠٩

تخدام    .١٩ ى اس ين عل درب المعلم ي
  .الحديثة التكنولوجيا

  قليلة  ٥٩.٣  ١.٠٥  ٣.٩٦

ارض    .٢٠ ة مع ى إقام ين عل جع المعلم يش
  .تربوية

 متوسطة  ٦٠.٢  ١.١٣  ٣.٠١

ق    .٢١ ن طري ين ع رات المعلم ري خب يث
  .المعلمين الزيارات التبادلية بين

 متوسطة  ٦٠.٤  ١.١٨  ٣.٠٢

 متوسطة  ٦٠.٩  ١.١٨  ٣.٠٤  .يعمم التجارب الناجحة على المعلمين   .٢٢
ي    .٢٣ ة ف رامج تطويري ذ ب رح تنفي يقت

  .المدرسة
 قليلة  ٥٥.٢  ١.٠٨  ٢.٧٥

طة    .٢٤ ة األنش ع خط ي وض ھم ف يس
  .المدرسية

 قليلة  ٥٤.٥  ١.١٢  ٢.٧٢

ابقات    .٢٥ الل المس ن خ ين م ز المعلم يحف
  .المتنوعة

 قليلة  ٥٢.٢  ١.١٥  ٢.٦٠

 متوسطة  ٦٣.٢  ١.٠٤  ٢.٦٥  .يتابع تفعيل المجالس المدرسية   .٢٦
الس    .٢٧ ات المج ي اجتماع ارك ف يش

  .المدرسية
 متوسطة  ٦٢  ١.١٤  ٢.٥٩

 قليلة  ٥٧  ١.١٥  ٢.٨٤ .يساعد المعلمين على عمل التقييم الذاتي   .٢٨
اخ    .٢٩ وفير المن يدرب المعلمين على كيفية ت

  .األمن للطالب
 قليلة  ٥٤.٥  ١.١٣  ٢.٧٢

 قليلة  ٥٤.٥  ١.١٩  ٢.٦٩  .يتابع تطبيق اإلرشاد الوقائي للطالب   .٣٠
 متوسطة  ٦١  ١.١٠  ٣.٠٤  .يتابع تحصيل الطالب   .٣١
ع    .٣٢ ل م ة التعام ي كيفي ين ف اعد المعلم يس

  .ذوي الحاجات الخاصة
 قليلة  ٥٩  ١.١٦  ٢.٩٤

ائل    .٣٣ داد وس ى إع ين عل درب المعلم ي
  .تعليمية

 قليلة  ٥٧.٨  ١.١٤  ٢.٨٨
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )م اإلنسانيةالعلو(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(بع جدول رقم تا... 

  الرقم
الممارسات اإلشرافية للمشرف 

  التربوي
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة

ي    .٣٤ ة ف ط العالجي ذ الخط ابع تنفي يت
  .المدرسة

 قليلة  ٥٨.٥  ١.١٦  ٢.٩٠

يؤكد على مشاركة الطالب في المجالس    .٣٥
  .المدرسية

 قليلة  ٥٧  ١.١١  ٢.٨٥

 قليلة  ٥٦.٥  ١.١٧  ٢.٨٢  .معلمين لمھنتھميعزز انتماء ال 
رامج    .٣٦ ع الب ساعد في حل إشكاليات توزي

  .على المعلمين
 قليلة  ٥٥.٩  ١.١٧  ٢.٧٩

 قليلة  ٥٩.٣    ٢.٩٦  المتوسط الكلي

ھا  ي يمارس رافية الت ع الممارسات اإلش ي لواق ابق أن المتوسط الكل دول الس ن الج يتضح م
من ) ٢.٩٦(ثانوية في محافظات شمال فلسطين ھو المشرف التربوي في المدارس الحكومية ال

ة، ) ٥( ة مقدراسات لالستجابة الكلي ة، و%) ٥٩.٣(دارھا وبنسبة مئوي أن يلحظ وھي نسبة قليل
ئلة في المدرسة"ة كبيرة ھي بدرج أعلى ممارسة إشرافية اد بنك لألس وحصلت " يسھم في إيج

  .ة قليلةممارسة على درج ١٨ممارسة على درجة متوسطة، وحصلت  ١٩

  عن السؤال الثاني والذي ينص علىولإلجابة 

توى  د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ديرات ) α ≥ ٠.٠٥(ھل توج ين متوسطات تق ب
  المعلمين والمعلمات لدرجة الممارسات اإلشرافية لمشرفيھم تعزى للجنس؟

م فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوي ة، والجدول رق
  . يوضح ذلك) ٤(

 لدىالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لواقع الممارسات اإلشرافية :  )٤(جدول 
المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظة شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين 

  والمعلمات وفقاً لمتغير الجنس
  إناث  ذكور

  ت
مستوى 
  االنحراف المعياري  المتوسط  نحراف المعيارياإل  المتوسط  الداللة

٠.٨٨  ٠.١٥  ٠.٦٤  ٢.٩٥  ٠.٤٤  ٢.٩٦  

د مستوى  ة إحصائية عن روق ذات دالل ه ال توجد ف ≤   ٠.٠٥(يتضح من الجدول السابق أن
α(  وي في محافظات شمال فلسطين تعزى دى المشرف الترب في واقع الممارسات اإلشرافية ل

  .لمتغير الجنس
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  :السؤال الثالث الذي نصه بة عنولإلجا

توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ع  )α ≥ ٠.٠٥(ھ طات واق ين متوس ب
الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين 

  من وجھة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير المؤھل العلمي؟ 

طات  تخدام المتوس م اس ابيت ة والحس ات المعياري اين ة واإلنحراف ل التب  One Wayتحلي
ANOVA  يوضح ذلك) ٥(والجدول رقم .  

الفروق في الممارسات اإلشرافية لداللة ) ANOVA(تحليل التباين األحادينتائج :  )٥(جدول 
  .وفقاً لمتغير المؤھل العلمي

  مصدر التباين
مجموعات 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
مستوى 
  الداللة

  *٠.٠  ٩.٨٣  ٢.٤٨  ٢  ٤.٩٧  بين المجموعات
  ٠.٩٨  ٣٨٨  ٩٨.١٩  داخل المجموعات

  ٣٩٠  ١٠٣  المجموع

  . يوضح ذلك) ٦(فيه، والجدول رقم يولتحديد الفروق تم استخدام اختبار ش

المشرف  لدىفيه لداللة الفروق لواقع الممارسات اإلشرافية ينتائج اختبار ش:  )٦(جدول 
تربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين والمعلمات ال

  .وفقاً لمتغير المؤھل العلمي
  ماجستير فأكثر  بكالوريوس  دبلوم  المتوسط الحسابي  المؤھل العلمي

  *٠.٣٦  ٠.٠٤    ٣.٠٣  دبلوم
  *٠.٣١      ٢.٩٨  بكالوريوس

        ٢.٦٧  ماجستير فأكثر

  : ما يلي) ٦(قم يتضح من الجدول ر

  ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≤ α(  ع الممارسات اإلشرافية في واق
ة في محافظات شمال فلسطين من  دارس الحكومي وي في الم التي يمارسھا المشرف الترب
أكثر ولصالح  ة درجة الماجستير ف دبلوم وحمل ة ال ين حمل وجھة نظر المعلمين والمعلمات ب

ة درجة  أكثر حمل تير ف ة درجة ماجس الوريوس وحمل ة درجة البك ين حمل ذلك ب دبلوم، وك ال
  . ولصالح البكالوريوس

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى دبلوم وبكالوريوس . 
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 ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )م اإلنسانيةالعلو(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : بة عن السؤال الرابع الذي نصهولإلجا

توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ع  )α ≥ ٠.٠٥(ھ طات واق ين متوس ب
ممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين ال

  من وجھة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير الخبرة التعليمية؟ 

 One Wayتم استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين 
ANOVA  يوضح ذلك) ٧(والجدول رقم .  

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي :  )٧(جدول 
  .الممارسات اإلشرافية وفقاً لمتغير الخبرة التعليمية

  مصدر التباين
مجموعات 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٩٣  ٢.٣٨٨  ٠.٦٢٧  ٢  ١.٢٥  بين المجموعات
  ٠.٢٦٣  ٣٨٨  ١٠١.٩١  المجموعات داخل

  ٣٩٠  ١٠٣.١٦  المجموع

ه ال ت اله أن دول أع ن الج ات يتضح م ع الممارس ي واق ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف وج
  . اإلشرافية لدى المشرف التربوي تعزى لمتغير الخبرة التعليمية

  : بة عن السؤال الخامس الذي نصهولإلجا

ائية  ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج توى ھ د مس ع  )α ≥ ٠.٠٥(عن طات واق ين متوس ب
الممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين 

  من وجھة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير المرحلة التعليمية؟ 

ة وا ة والنسب المئوي ار فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ) ت(ختب
  . يوضح ذلك) ٨(لمجموعتين مستقلتين، والجدول رقم 

لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق في واقع الممارسات ) ت(نتائج اختبار :  )٨(جدول 
اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين من وجھة 

  حلة التعليمةنظر المعلمين والمعلمات وفقاً لمتغير المر
  المرحلة التعليمية

  ت
مستوى 
  الداللة

  ثانوي  أساسي
  االنحراف المعياري  المتوسط  اإلنحراف المعياري  المتوسط
٠.٠  ٧.١  ١.٧٥  ٢.٧٠  ٠.٣٥٩  ٣.٠٨  

  : الذي نصهولإلجابة عن السؤال السادس 
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توى  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ع  )α ≥ ٠.٠٥(ھ طات واق ين متوس ب
ممارسات اإلشرافية لدى المشرف التربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين ال

  من وجھة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير مكان السكن؟

اين  ل التب ة وتحلي ات المعياري ابية واإلنحراف طات الحس تخدام المتوس م اس  One Wayت
ANOVA  يوضح ذلك) ٩(والجدول رقم .  

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في ) ANOVA(ائج تحليل التباين األحادي نت:  )٩(جدول 
  .الممارسات اإلشرافية وفقاً لمتغير مكان السكن

  مصدر التباين
مجموعات 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
مستوى 
  الداللة

  ٠.٠  ٩.٠٦  ٢.٣٠  ٢  ٤.٦٠  بين المجموعات
٠.٢٥  ٣٨٨  ٩٨.٥٦  داخل المجموعات

  ٣٩٠  ١٠٣  المجموع  ٤

  . يوضح ذلك) ١٠(والجدول رقم  Scheffe Testولتحديد الفروق تم استخدام اختبار شفيه 

المشرف  لدىنتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في واقع الممارسات اإلشرافية :  )١٠(جدول 
  ن السكنالتربوي في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين وفقاً لمتغير مكا

  مخيم  قرية  مدينة  المتوسط الحسابي  مكان السكن
  ٠.١٢-  *٠.٢٢    ٣  مدينة
  *٠.٣٤-      ٢.٧٨  قرية
        ٣.١٢  مخيم

ة ولصالح ) ١٠(يتضح من الجدول رقم  ة قري ين مدين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ب
  . ومخيم مدينة، وبين قرية ومخيم ولصالح مخيم، بينما لم تكن الفروق دالة بين مدينة

  
  تفسير النتائج

ة في الممارسات اإلشرافية وجود دلت نتائج الدراسة على  دير قليل دىدرجة تق المشرف  ل
ين  ر المعلم ة نظ ن وجھ طين م مال فلس ات ش ي محافظ ة ف دارس الحكومي ي الم وي ف الترب

ة  اً لن-درجات ) ٥(من ) ٢.٩٦(والمعلمات، فقد بلغ إجمالي الوسط الحسابي للفقرات كاف ظام وفق
أي بدرجة قليلة، وكان أعلى وسط حسابي في ممارسة %) ٥٩.٣(بنسبة مئوية  -ليكرت الخماسي

ئلة في المدرسة) "١٩(رقم  اد بنك لألس غ "يسھم المشرف في إيج رة) ٧٩.٥(، إذ بل . بدرجة كبي
ى درجة متوسطة، و) ١٩(وعند النظر إلى فقرات االستبانة ككل تبين أن  ) ١٨(فقرة حصلت عل

م فقرة حص ين في جدول رق ا ھو مب رى الباحث أن السبب في ). ٣(لت على درجة قليلة، كم وي
ذه ال ام وفي ھ وطن بشكل ع محافظات ذلك قد يعزى إلى األوضاع السياسية غير المستقرة في ال
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اص، م كل خ ى البش ؤدي إل رفين ا ي ادة للمش اءلة الج ة أو المس دم المتابع ل اإلداري وع ترھ
ويين ذه  . الترب ائج ھ وش ونت ة العم ائج دراس ع نت ق م ة تتف ان )٢٠٠٤(الدراس ة الھج ، ودراس

ونس )١٩٩٧(، ودراسة بدرية واألكرت )٢٠٠٠( ا اختلفت مع دراسة ). ١٩٩١(، ودراسة ي كم
ة  ايرا )٢٠٠٠(مقابل رودي وب اس د، ودراسة )Brawdy and Byra, 1995(، ودراسة ب عب

  ).Johns, 1985(، ودراسة جونز )١٩٩٢(

بة عن األسئلة الفرعية األخرى المتعلقة بواقع الممارسات اإلشرافية لدى وفي معرض اإلجا
رة  المشرف التربوي من وجھة نظر المعلمين والمعلمات باختالف الجنس والمؤھل العلمي والخب

ة  ة التعليمي ة والمرحل ين والعملي د تب نھم، فق ل بي كن والتفاع ان الس ودمك روق وج ة  ف ذات دالل
ة إحصائية في متغير المؤ ين حمل وم، وب الوريوس ولصالح دبل دبلوم والبك ة ال ھل العلمي بين حمل

الوريوس  اتالبك ع الممارس ي واق روق ف د ف الوريوس، وال توج الح بك أكثر ولص تير ف  وماجس
دى رافية ل وم  اإلش ة دبل ين حمل ات ب ين والمعلم ر المعلم ة نظ ن وجھ وي م رف الترب المش

   ).٦(في جدول رقم وبكالوريوس، كما ھو مبين 

ة  ين المرحل ة ب ة التعليمي ر المرحل ي متغي ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ه توج ين أن ا تب كم
  ). ٨(األساسية العليا والثانوية ولصالح المرحلة األساسية العليا كما ھو مبين في جدول رقم 

كما يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير مكان السكن بين مدينة وقرية ولصالح 
ود مدينة، د يع يم، وق ة ومخ ين مدين ة ب روق دال م تكن الف وبين مدينة ومخيم ولصالح مخيم، بينما ل

ه بسبب األوضاع السياسية  ى أن السبب إلى قرب المخيمات من المدن، وأيضاً قد يرجع السبب إل
ارات  دد زي رى زادت ع ى الق ول إل قة الوص ات ومش دن والمخيم ى الم واجز عل ود الح ووج

ويين ن المشرفين الترب ر م يم أكث ة وللمخ ة للمدين ر ذو. القري ين اث م يتب ه ل ا أن ة إحصائية  كم دالل
ين يعيشون الظروف  لمتغير الجنس والخبرة والمرحلة التعليمية، وقد يعزى السبب إلى أن المعلم

ة ال رة أو المرحل ا أن المشرف نفسھا إذ ال فرق بين جنس المعلم أو مستوى الخب ي يدرسونھا بم ت
  . دين واحتلللمرح

ة  ذه الدراسة تتفق مع دراسة مقابل رات ) ٢٠٠٠(ونتائج ھ روق في متغي في عدم وجود ف
عالج ذه الدراسة م في عدم وجود ) ٢٠٠٤(دراسة العموش  نس والخبرة في التدريس، وتتفق ھ

ر الجنس، . فروق في متغيرات الجنس والمؤھل العلمي روق في متغي واختلفت معھا في وجود ف
ا وفي موض وأفادت ھذه الدراسة ا وتختلف في البحثعھا ومنھجيتھ ا من حيث  ومتغيراتھ معھ

  . الزمان والمكان وبعض المتغيرات مثل المرحلة التعليمية ومكان السكن
  
  توصيات

  : في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي

خدام أساليب إشرافية متنوعة توجيه المشرفين التربويين من خالل التدريب المستمر إلى است .١
ة الدراسية والنشرة  دوة والحلق كالدرس التوضيحي والبحث اإلجرائي والورش التربوية والن
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ى ) المنحى التكاملي متعدد األوساط(اإلشرافية والزيارة الصفية المنظمة  وعدم االقتصار عل
 .الزيارة الصفية المفاجئة

ال .٢ ة أعم ويين بأي ة المشرف  عدم إشغال المشرفين الترب ع مھم ة ال تنسجم م وي إداري الترب
  . رھايوتطو وھي تحسين العملية التعليمية التعلميةووظيفته الفنية 

ة  .٣ ة الثاني ى الدرجة الجامعي تطوير معايير اختيار المشرف التربوي بحيث يكون حاصالً عل
تير( ا ) الماجس ات العلي ات الدراس اقھم بكلي ھيل التح م لتس رص لھ وفير الف ذلك ت ي وك ف

 .الجامعات الفلسطينية

ديرين ومسؤولي اإلشراف  .٤ ة نظر الم إجراء دراسة مشابھة في محافظات فلسطين من وجھ
 .والمشرفين التربويين زيادة على المعلمين

 . إجراء دراسات مشابھة تشتمل على متغيرات لم تبحثھا ھذه الدراسة .٥
  

  واألجنبية العربية المراجع

 ود مرة، محم و س رون  .أب دارس "). ٢٠٠٧(وآخ ديري الم رافية لم ات اإلش ع الممارس واق
ين ر المعلم ات نظ ن وجھ ل م ة الخلي ي محافظ ة ف وث،  ".الثانوي ل للبح ة الخلي ة جامع  مجل

١(٣(. 

 ر اس، عم ة "). ١٩٩٢. (دعب ات اإلداري ين الممارس ي تحس وي ف رف الترب ة المش فاعلي
ة في األردن دارس الحكومي ديري الم ر منش( ،"لم تير غي الة ماجس ة، )ورةرس ة التربي ، كلي

 .الجامعة األردنية، عمان

 دار وائل، عمان، األردن١ط .مفاھيم وآفاق–اإلشراف التربوي ). ٢٠٠٣. (دواني، كمال ، . 

 ود ال محم اعر، جم رفون "). ٢٠٠٦. (الش ھا المش ي يمارس رافية الت ع الممارسات اإلش واق
ة اال ي محافظ يم ف ة والتعل دارس وزارة التربي ي م ون ف ر التربوي ة نظ ن وجھ اء م حس

ين دريس،  ".المعلم رق الت اھج وط ي المن ات ف اھج )١١٦(دراس رية للمن ة المص ، الجمعي
 .مصر ،وطرق التدريس

 امھم اإلشرافية من "). ٢٠٠٤. (العموش، موسى ة لمھ ة الفني مدى ممارسة مشرفي التربي
يم بمحافظة المف ة والتعل ديريات التربي ة في م ة الفني الة ( ".رقوجھة نظر معلمي التربي رس

 . ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن)ماجستير غير منشورة

 ود اد، محم ديث). ١٩٨٦. (المس وي الح راف الترب وح: اإلش ع وطم ر  .واق ل للنش دار األم
 . والتوزيع، إربد، األردن
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 مدى ممارسات المشرفين التربويين ألسلوب اإلشراف " ).٢٠٠٠. (مقابلة، إخالص يوسف
ن و ي م رشاإلكلينيك ة ج ي محافظ ة ف دارس الثانوي ي الم ين ف ة نظر المعلم الة ( ".جھ رس

 . ، جامعة اليرموك، إربد، األردن)ماجستير غير منشورة

 ة صالح ع اإلشراف "). ١٩٩٧. (المال، بدرية سعيد؛ واألكرت، مبارك ة لواق دراسة تقويمي
اھج وطرق ال ".التربوي في المرحلة االبتدائية بدولة قطر دريسدراسات في المن  .)٤٠. (ت

 . كلية التربية، جامعة عين شمس

 ة من "). ٢٠٠٠. (ھجان، علي حمزة دارس االبتدائي واقع الممارسات اإلشرافية لمديري الم
ين  ر المعلم ة نظ ة –وجھ ة التعليمي ة المدين ة بمنطق ة ميداني ة،  ".دراس ة التربي . )٨٩(مجل

  .إبريل

 رام هللا، فلسطين .صاءات التعليمدليل إح). ٢٠٠٥. (وزارة التربية والتعليم العالي . 

 ل  .دليل اإلشراف التربوي). ٢٠٠٧. (وزارة التربية والتعليم العالي رة اإلشراف والتأھي دائ
 . التربوي، رام هللا، فلسطين

 عودية ارف الس وي). ١٩٩٨. (وزارة المع رف الترب ل المش ة ١ط .دلي اض، المملك ، الري
 . العربية السعودية

 ة " ).١٩٩١. (ادريونس، أحمد عبد الق وي في إشباع الحاجات الوظيفي دور المشرف الترب
ھم ون أنفس رفون والمعلم ا المش ا يراھ ي األردن كم ية ف ة األساس الة ( ".لمعلمي المرحل رس

 . ، جامعة اليرموك، إربد، األردن)ماجستير غير منشورة
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