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  ملخص

ة  ذه الدراس دفت ه ى  ه نال شف ع ةالك ات   درج وير آفاي ي تط دريبي ف امج ت ة برن  فاعلي
نهج الوصفي عن          ،   التربويين أنفسهم  المشرفين التربويين من وجهة نظر المشرفين      من خالل الم

ثالن       ) ٣٩( مؤلفة من    أداةطريق استخدام    ويين    فقرة موزعة على مجالين يم عمل المشرفين الترب
ون     ) ٥٥(تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من        ،  بشقيه اإلداري والفني   مشرفا ومشرفة يعمل

ي    ة ف وث الدولي ة الغ ة لوآال ز تابع ي مراآ رت ، ردناألف ة وأظه ائج الدراس دير أن نت ة تق  درج
ة             اتهم الفني ة المشرفين التربويين لفاعلية برنامج تدريبي في تطوير آفاي ،  آانت متوسطة    واإلداري

نس    وأ زى للج روق تع ه ال ف ة أون راف مرحل دير   اإلش ة تق شرفين لدرج امج   الم ة البرن لفاعلي
  .  تنفذه وآالة الغوثالتدريبي الذي

  .المشرف التربوي، الكفايات، برنامج التدريب، وآالة الغوث :تاحيةالكلمات المف
 
Abstract 

This study aimed at investigating the degree of effectiveness of the 
training program in the development of supervisors' competencies from 
their own perspective through using the descriptive method. The study 
tool consisted of (39) items distributed to the two domains of supervisors' 
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work which are the administrative and technical. The study sample was 
(55) supervisors working at UNRWA centers in Jordan. The study 
revealed that the degree of educational supervisors’ appreciation of the 
effectiveness of a training program in the development of technical and 
administrative competencies was moderate. There was no significant 
difference attributed to sex or stage of supervision on the degree of  
supervisors' recognition of the effectiveness of the training program that 
implemented by UNRWA. 

Keywords: training program, competencies, school supervisor, 
UNRWA. 

  
  المقدمة

تعليمي   يهتم بجميع مكونات الموقف ال      ا  تكاملي  ا إشرافي ااإلشراف التربوي الحديث نظام   يعد  
ه التعلم ه ومخرجات ه وعمليات ة إل  ، ي بمدخالت صورة عام دف ب ة  ىويه ة التعليمي سين العملي  تح

ه     المهمونظرًا للدور   ،  التعلمية من خالل التحكم الفاعل بجميع المتغيرات المؤثرة فيها          الذي يقوم ب
وي   ذلك  المشرف الترب ديريات                  ل يم في مختلف األقطار م ة والتعل شأت وزارات التربي سام  أن  اوأق

راف صة باإلش ار ، مخت ى اختي ل عل اءة تعم ديرين ذوي الكف ين والم شرفين  المعلم وا م ليعمل
ويين ا أْو، ترب تآم ه  ل ه وتدريب ث تأهيل ن حي ة م ة التام وي الرعاي شرف الترب ف  الم ى مختل  عل

تارات   . المجاالت اإلشرافية والتخصصية  ذآر سيرجيوفاني وس  ,Sergiovanni& Starrattوَي
ة      العملية اإلشرافية أّن ) (2007 ة     ، مظهر من مظاهر اإلدارة التربوي ة تعاوني ة قيادي وهي عملي
ة      ب يقوم من خاللها المشرف التربوي    ،  منظمة ذلك  ،  إحداث التغيير والتطوير في العملية التعليمي وب

ا  افان لإلشراف التربوي أهداف    دير المدرسة              ال أ ذهوه ،   يحققه م وم هداف تتكامل مع أهداف المعل
ه          . ف المجتمع وأهدا ي عن ه وصعوبة التخل ى أهميت د عل ا اإلشراف اآلن تؤآ ، إن الحالة التي عليه

ى اإلشراف مسؤوليات                تنوع  ذلك أن    دد مسؤولياته فرض عل وي وتع ه   العمل الترب رة ومنحت  آبي
زة  ة متمي ه    ، أهمي وله وخطط ه أص م ل ه آعل ذ مكان راف يأخ ذ اإلش ة  ، وأخ راف بأهمي م االعت وت

وي ف   راف الترب ة  اإلش ة والتعليمي ة التربوي وض بالعملي ه أداة    ، ي النه ى أن ه اآلن عل ر إلي وينظ
ة    ة التعليمي ة    وأ، لتطوير البيئ ة التربوي ة للعملي ه ضرورة الزم  وأن، )Silva & Dana, 2001 (ن

ة متطلب        ، نجاح عملية التعليم أو فشلها    ى تلبي ادر عل وي مؤهل ق ات يعتمد على وجود مشرف ترب
شقيه  ه اإلشرافي ب ياإلداري عمل رى . والفن   ضرورة,Schweikert) 2003 (شويكيرتسوي

ة  تحسين في وفعال  حيوي بدورليقوم للمشرف الوظيفية الكفاءة رفع ة  العملي  يكون  وأن، التعليمي
 وقد.المبدع الفكر وتشجيع، بالمستقبل والتنبؤ، على االتصال والقدرة، القرارات اتخاذ في دور له

وطن  أقطار و عامة بصورة المختلفة العالم لدانب في التربوي اإلشراف حظي ي  ال  بصورة  العرب
ود  في خاصة   آبيًرا تطوًرا تطوره إلى أدى االهتمام من واٍف بنصيب خاصة رة  العق  وان، األخي

سمية  يش  عوضا عن   لإلشراف  الت ر  هو  التفت ل  خي ى  دلي ذا  عل دري ( الملموس  التطور  ه ، الب
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ة  تحسين  في  اإلشراف  ألهمية ونظًرا، )٢٠٠٢ ة  العملي ة  التعليمي ا  التعلمي ة   ، وتطويره دو عملي تب
ات النهوض           وإخضاعهم وتدريبهم   تأهيلهم أدوارهم  لبرامج متخصصة من متطلب نهم من     ب  وتمكي
تالك ات ام رافية الكفاي ات  الاإلش ة مهم ى ممارس درة عل نحهم الق ي تم ائفهم ت ي وظ صورة الت  بال

 المدارس في مديري أداء على إيجاباتنعكس ل، لمعملية التعليم والتعتمكنهم من مواآبة التطور في   
   .المعلمين في صفوفهمو، مدارسهم

  هدف الدراسة

أثر برنامج تدريب المشرفين التربويين في وآالة الغوث الكشف عن إلى  هدفت هذه الدراسة    
ى التخطيط له    ، من وجهة نظرهمالدولية في تطوير آفاياتهم اإلدارية والفنية   ائمين عل ذه وتبين للق

  . لالرتقاء بأداء المشرفين التربويين ميدانيا؛ البرامج مجاالت التطوير فيها

  أهمية الدراسة

شف      ذي يك وعها ال ن موض ا م ة أهميته ذه الدراس ستمد ه ن ت ة ع رامج التدريبي ة الب  فاعلي
دمه ي يق وياالت وير الترب ز التط ا ،  مرآ يوأثره سين أداء ف شرف تح ويينالم الين  ين الترب ي المج ري اإلداف

ي ين و، والفن ة تب ل الدراس امن الخل ي مك ويينف شرفين الترب اأداء الم ه نتائجه شف عن ا ستك الل م ن خ ،  م
ا   الي مك ل  وبالت ي من الخل رامج ف ك الب ات      ،  تل ن مقترح ة م ه الدراس وف تقدم ا س ب  لوم ن جان سينها م ، تح

  .  من جانب آخر ميدانيا ومكتبيا وتحسين أداء المشرفين التربويين

  ة مشكلة الدراس

وي   راف الترب اال اإلش شكل مج ي  ي ة الت االت التربي ن مج اه    م ي معن را ف هدت تغي  ش
ورو ي  ًاتط ستمرةف صورة م ه ب ه ومهارات ه ونماذج ه وتطبيقات ر ، نظريات ذا التغي رض ه ويف

ديات  ام        للتح شكل ع ة ب ساحة التربوي ى ال ستجد عل ا ي ة م ويين لمواآب شرفين الترب ، م
اص  شكل خ رافية ب ن  ، واإلش ل م ا يجع ة األدوار  مم ادرة لمراجع ضروري المب ال

رافية  ات اإلش ة   ، والممارس ة والتعليمي ة التربوي اء بالعملي عيا لالرتق دَّ ، س د ق ز وق م مرآ
ة  تم دراس ويين دون أن ي شرفين الترب ة للم رامج التدريبي ن الب ر م وي الكثي وير الترب التط

رامج  ذه الب ر ه ياث احثين االسف دا بالب ا ح داني مم شرف المي ات  أداء الم ائج دراس تئناس بنت
ة    رامج التدريبي ي الب صورا ف ت ق ة بين ة وعالمي شرفين  ، محلي ي أداء الم صورا ف وق

ويين ة ل،  الترب رت دراس د أظه صاونة فق شرفين ) ٢٠٠٣(ستراك والخ أن أداء الم
ة  ات الحديث وء االتجاه ي ض اتهم ف ويين لمهم وب الترب ستوى المطل ت دون الم ا ، آان فيم

ا مك ام به ة ق صت دراس يج اخل دول الخل ي ل ة العرب ب التربي راف ت ى أن اإلش ي إل لعرب
وي  شرفين  الترب ة للم ات المهني ي الكفاي عف ف ن ض اني م يج  (يع دول الخل ة ل ب التربي ، مكت
ا ، )١٩٨٢ رتبينم ة الحمَّأظه ود ) ٢٠٠٠(اد  دراس وي وج شرف الترب ا الم رة يواجهه ات آثي معوق
ا ع آف    :أبرزه صة لرف ة المخص دورات التدريبي ة ال رافية  قل ه اإلش شرف   و. ايات دور الم تنادا ل اس

رامج       أتي الب ة ت ة التعليمي ات العملي سين مخرج ين وتح ات المعلم وير آفاي ي تط ي ف األساس
وير آف   ة لتط ة الموجه ة   التدريبي ة األهمي ي غاي شرفين ف ات الم شكلة   ، اي رز م ا تب ن هن م
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ن فاعل شف ع ي الك ة ف شرفين الدراس ات الم وير آفاي ي تط رامج ف ذه الب ة ه وييني  الترب
   .اإلدارية والفنية

  أسئلة الدراسة

سؤال األول ا  :ال ة م دريب   درج امج الت ة برن وير     فاعلي ي تط ة ف اء الخدم ي أثن ات ف آفاي
  ؟ من وجهة نظرهم أنفسهم في األردنفي وآالة الغوث الدولية التربويين لمشرفين ا

ة إحصائية في درجة             :السؤال الثاني  روق ذات دالل دير  هل توجد ف ويين  التق  مشرفين الترب
ة الغوث في األردن        دريب    في وآال امج الت ة برن ة في تطوير     في  لفاعلي اء الخدم اتهم  أثن من  آفاي

  ؟ومستوى مرحلة اإلشراف، جنسلإلى اتعزى  أنفسهم هموجهة نظر

  محددات الدراسة

خالل  ،  العاملين في وآالة الغوث في األردن       المشرفين التربويين   من  عينة الدراسة المكونة     .١
  .٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي 

  ).٢(هو مبين في ملحق آما فقرة موزعة على مجالين ) ٣٩(المؤلفة من أداة الدراسة  .٢

دريب .٣ امج الت ويينبرن شرفين الترب ي الخاص بالم دورة اإلشراف  ف ة المسمى ب اء الخدم  أثن
 .التربوي

  متغيرات الدراسة

ابع .١ ر الت ى ف :المتغي ة عل ة الدراس راد عين شمل درجات أف ر عن ي ي تعب تبانة الت رات االس ق
دريب    ة           في  فاعلية برنامج الت ويين اإلداري ات المشرفين الترب ة في تطوير آفاي اء الخدم  أثن

 .والفنية

ستقلة .٢ رات الم شمل، المتغي ستويان:ت ه م ر( الجنس ول ىو، ذآ ه و، )أنث ة اإلشراف ول مرحل
  .)المرحلة األساسية العلياو، المرحلة األساسية الدنيا(: مستويان

  
  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

امج نظم   :البرن شاط الم ه الن ة بأن دول العربي ي ال ة ف ي للتربي سكو اإلقليم ب اليون ه مكت  عّرف
ة   والمخطط الذي يقدم إلى ال     دربين لتنمي اري والمعرفي    مت ا  المستوى المه سكو  ( وتطويرهم ، اليون

  .)٣٧ص ، ١٩٩٣

دريب يم : الت ة وتعل يم المعرف ة تعل داث عملي ك إلح ل وذل ورة ألداء العم اليب المتط األس
رات في سلوك   راد تغيي ادات  األف رفتهم وع ارات هم ومع درات هم ومه م من أجل   هم  وق ي أداء عمله  ف

  ).٦ :١٩٩٣، ياغي(مة التي يعملون بها على السواء الوصول إلى أهدافهم وأهداف المنظ
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دريب   امج الت ي برن شرفين ف ة للم اء الخدم احث  :أثن ه الب ه يعرف ن ون بأن دورات الدورة م
ة  في األردن    وآالة الغوث    دائرة التربية والتعليم في     نفذها  تالقيادة التربوية التي    التدريبية في    ممثل

د ة بمعه و، التربي شرفون التربوي ه الم ىن الجددويخضع ل شتمل عل ة ت نة تدريبي ه س  )٢٧(  ومدت
ة         ا دو ، حلقة تدريبية مدة آل حلقة ثالث ساعات تدريبي دتها ستون ساعة       يليه ة م رة صيفية مكثف

غ     ) ١٢(بواقع خمس ساعات تدريبية يوميا موزعة على        ،  تدريبية الي يوم وبذلك يبل ساعات   إجم  ال
 .  ساعة تدريبية)١٤١(التدريبية 

ات  ةالكفاي ا   يعرِّ :اإلداري احثون بأنه ا الب ا    فه وم به ي يق ة الت ات المختلف شرف الممارس الم
وي  اس الالترب ا مقي ا يبينه امالت  آم ي مع ل ف ل اإلداري المتمث ار التعام ي إط ة ف ات اإلداري كفاي

ددة      راءات متع سؤوليات وإج ن م ك م ع ذل ا يتب ب وم نعكسالمكت ة   ت ات الفني ى الكفاي ا عل  إيجاب
 .آفاية) ١٧( الدراسة تتضمن  هذهوهي في، للمشرف التربوي

ة ات الفني ا  يعرِّ:الكفاي احثون بأنه ا الب اتفه يالممارس وم به الت ا ا يق وي آم  المشرف الترب
ة            ة التربوي ستواها في إطار        ،  يبينها مقياس الكفايات الفنية ويساعد في تحسين العملي اء بم واالرتق

التعامل التربوي مع عناصر العملية التربوية من معلمين ومديري مدارس وطلبة ومنهاج وأولياء              
ة                ،  أمور ة التعلمي ة التعليمي ة العملي ة األمر خدم امج      ليحقق في نهاي ى البرن ا عل نعكس إيجاب ا ي بم

  .آفاية) ٢٢(وهي في الدراسة تتضمن ، التعليمي التعلمي

وي احث :المشرف الترب ه الب يم  ونيَعّرف ة والتعل رة التربي ل دائ ن قب يَّن م شخص المع ه ال  بأن
وث ة الغ رافية     ، بوآال دمات إش ديم خ ن تق ه م ا يمكن ة م ة والتربوي ؤهالت العلمي ن الم ل م ويحم

ديرين من أ     تحسين آفايات المعلمين  سهم في   ت،  متخصصة ق أهداف        والم رة    جل تحقي الة دائ ورس
 .ويعني الجنسين حيثما يرد، التربية والتعليم بوآالة الغوث

تعنى في واحد   ،  مؤسسة دولية تابعة لهيئة األمم المتحدة      بأنها   ونيَعّرفها الباحث ،  وآالة الغوث 
الحروف      ،  ين التعليمية من مجاالت عملها بشؤون الالجئين الفلسطيني      ا ب ، )UNRWA(ويرمز له

ة        وت ة والتعليمي ة التربوي ات الوآال نبثق عنها دائرة التربية والتعليم التي تتولى اإلشراف على عملي
 . لعمليات وآالة الغوث الدوليةفي األردن آبلد مضيف

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ة ديم وي عملي ر اإلشراف الترب ة إويعتب ة قراطي ديم خدمات فني ى تق ة تهدف إل سانية علمي ن
ة   ة التعليمي تعلم والبيئ م والم شمل المعل ددة ت دور  ، متع رًا لل شرفون   م المهونظ ه الم وم ب ذي يق ال

يتم ،  مختصة باإلشراف ا  التربويون فقد أنشأت وزارات التربية والتعليم في مختلف األقطار أقسام         
 بهم مسؤولية   لتناط،  لمعلمينمدربين ل الية باعتبارهم    من ذوي الخبرة والكفاءة الع      أعضائها اختيار

اتهم ى احتياج وف عل ين والوق ة المعلم ى، متابع ل عل ةوالعم ائل المتاح  . تطويرهم بمختلف الوس
تارات يرجيوفاني وس ذآر س رافية ) (Sergiovanni& Starratt, 2007وَي ة اإلش ، أّن العملي

ة   وهي عملية قي  ،  مظهر من مظاهر اإلدارة التربوية     ة اإلشرافية       . ادية تعاونية منظم ا أّن العملي آم
ة والمتجددة      ة الحديث ، نشط منذ بداية القرن العشرين وبدايات هذا القرن       إذ ، تواآب التنظيمات اإلداري
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ئت فأنشِ ،  ووضع النظريات والمبادئ التي تحكمه         ،  اإلنساني  الكثير من المهتمين والباحثين في دراسة النشاط            
ة  ساني المدارس الفكري سلوك اإلن الم ، التي اهتمت بال سارعةوشهد الع رات مت فرضتها ، تطورات وتغي
ر مباشر     بشكل   بشكل مباشر أو     ما زالت تؤثر  ،  متغيرات عديدة  ادين         في غي رة من مي ادين آثي  مي
ة             في الوقت الحاضر  اإلشراف  يسعى  و،  الحياة البشرية  ة التعليمي ذ العملي ى تحسين ظروف تنفي  إل
ا ل مكوناته ة و وه، بك ة التعليمي وير البيئ شير ، )(Wood, 2000أداة لتط ونوي  آندرس

)(Anderson, 1989      صاقًا ر الت ة األآث و العملي د ه وي الجدي راف الترب ى أّن اإلش ة  إل بتنمي
م وهو العامل األ    ،  المعلمين مهنيا  يم        ه تعلم والتعل ات ال ساندة لعملي اتهم الم ذلك   . في تطوير آفاي وب

رامج                     تبدو العالقة قوية بين ما     ه من ب ا يتعرض ل ين م ات وب  يتمتع به المشرف التربوي من آفاي
ى ) ٢٠٠٦(  الحربي أشارقد  و،  تدريبية تمكنه من القيام بوظائفه المتعددة       مجموعة من وظائف       إل

ال ي المج وي ف شرف الترب ي اإلداري ينالم ا والفن ل : وأهمه ي العم ادة ف سؤولية القي ل م تحّم
وي ا ، الترب عوم ن توجي  يتب ك م نقالت   ذل ين وت شارة وتعي اد واست ع إدارة  و، ه وإرش اون م التع

ين  ين المعلم صص ب صفوف والح ع ال داد وتوزي ة إع ي عملي ة ف ّل ، المدرس ي ح هام ف واإلس
شك م   الم ب والمعل ي تخص الطال ضل     و، الت الت ة أف دمات تعليمي وفير خ ي ت هام ف  رأتو .اإلس

ري   وي      أن)٢٠٠٤:٩(الحري م أهداف اإلشراف الترب ل   أه ة ي ف تتمث م  عمل  متابع  داخل  المعل
ا  يقع قد التي األخطاء وتقويم، الدراسة حجرة ز و، فيه اط  تعزي وة  نق دى  الق م  ل ادة  المعل ا  واإلف  منه

رامج  اقتراح وخبراتال تبادلل نظرائه على بعرضها ة  الب ين  التدريبي ة  غرس و، الجدد  للمعلم  الثق
ى  ومساندتهم الفريقي العمل وتشجيع، المعلمين لدى ويم  تطوير  عل م  وتق اً  عمله رى و .ذاتي   ردني

Reddin, 1987) ( ارفهم  ستوى أداء القادة التربويين وتطو ممن أن البرامج التدريبية ترفع ر مع
شوان   آل من  يشيرو،  قدراتهم وتزيد شوان   ن ى ) ١٤٧: ٢٠٠١(  ون ي         إل ات الت  مجموعة من الكفاي

وي     ى المشرف الترب ا عل ل  ، أن يمتلكه ات مث ة  الشخصية  الكفاي درة  في  المتمثل ى  الق ، التحمل  عل
زان و سي  االت اطفي  النف ل و، والع ار  تقب درة و األفك ى  الق ادأة  عل ار  المب ات و. واالبتك ة  الكفاي  الفني
اذ  العمل وانجاز، والتحليل التخطيط على القدرةآ رارات  واتخ درة و، الق ى  الق شخيص  عل ل  ت  الخل
ودهم  وتنسيق المعلمين مع التعامل على قدرة آالاإلنسانية الكفاياتو، عالجهو ز  جه  العمل  وتحفي

ين   النفسياألمانو الحرية توفيرو، بينهم الجماعي دم أن    و.للمعلم ا تق رامج  يتضح مم ة الب  التدريبي
نجاح عملية التعليم ف،  بشكل خاصاإلشرافيةعملية للو،   بشكل عام  ضرورة الزمة للعملية التربوية   

شلها   تعلم أو ف ا  ، وال ا أو جموده ذلك ديناميته د ع ، وآ وي    يعتم ى وجود مشرف ترب وم ، ؤهل ُمل يق
ذ مهام  ق أغراضه و، هبتنفي ة   ، تحقي ديم الخدم تمكن من تق ي  اإلشرافية المتخصصةلي تم  الت من ي

صفي  سين األداء المدرسي وال ا تح ام  . خالله رافي باهتم ال اإلش وي المج اط األدب الترب د أح وق
ي تناولت العمل          ،  آبير ات والدراسات الت ه من      وظهرت العديد من الكتاب ق ب ا يتعل اإلشرافي وم

  :ومن تلك الدراسات،  برامج أو اتجاهات حديثةأووظائف 

و شرار  دفت ) ٢٠٠٩(دراسة أب ى مه ويين بتوظيف  ةعرفإل شرفين الترب زام الم ة الت درج
ر          ة نظ ن وجه ي األردن م وث ف ة الغ دارس وآال ي م ديث ف وي الح راف الترب صائص اإلش خ

روق    معرفةوالمعلمين   اك ف ة التعلي      إن آانت هن رات المرحل ة إحصائية تعزى لمتغي ة   ذات دالل مي
ة  ) ٤٥٥(وتكونت عينة الدراسة من     ،  والجنس والخبرة والمؤهل العلمي    ا ومعلم وتوصلت  ، معلم
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ت      ديث آان وي الح راف الترب ف خصائص اإلش شرفين بتوظي زام الم ة الت ى أن درج ة إل الدراس
طة ة    ، متوس ي درج صائيا ف ة إح روق دال د ف ه ال توج صائص   وان ف خ شرفين بتوظي زام الم الت

ديث ت ة واإلشراف الح ة التعليمي ري المرحل زى لمتغي يع روق ذات ، المؤهل العلم د ف ا توج بينم
وي        راف الترب صائص اإلش ف خ ويين بتوظي شرفين الترب زام الم ة الت ي درج صائية ف ة إح دالل

 .الخبرةالحديث من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الخبرة لصالح المعلمين قليلي 

ة في       معرفة  إلى هدفت هذه الدراسة  )٢٠٠٨(الحديدي   ادات التربوي دريب القي  واقع أساليب ت
ة  وآذلك،  ت وآليات المعلمين  الجامعا ة في                معرف ادات التربوي دريب القي اليب ت ين أس االختالف ب

ات الم  ات وآلي ينالجامع ةو، علم داف     معرف ة أله ادات التربوي دريب القي اليب ت ق أس دى تحقي م
ـدراسة من      . دورات التدريبية ال ة ال دربا ) ٢٦٧(وتألفت عين وي      ، مت ين مشرف ترب ا ب موزعين م

ة  ل مدرس دير ووآي رى     ، وم ة أم الق ة بجامع ي التربي ي آليت دربين ف ى المت ة عل ت الدراس وطبق
ي              ن سعود اإلسالمية وآليت د ب ام محم ة اإلم ة بجامع وم االجتماعي وجامعة الملك سعود وآلية العل

دريب هي               ،  ي الرياض والطائف  المعلمين ف  اليب الممارسة في الت وأظهرت  النتائج أن أآثر األس
ة اليب نظري ئلة والمحاضرة ، أس لوبي األس ة أس اليب ممارس ر األس ن أآث ان م رت ، وآ ا أظه آم

ات الجامعات و          النتائج و  ين آلي ة           جود اختالف ب اليب التدريبي ين في استخدام األس ات المعلم ، آلي
ل من االختالف مع                 ووجود اختالف بين     الكليات في استخدام األساليب التدريبية ولكن بدرجة أق

ي ت   ة ف صفة عام ين ب ات المعلم ة آلي دورات التدريبي داف ال ق أه وع  ، حقي ين تن ة ب ود عالق ووج
داف  ق األه ة تحقي ة ودرج اليب التدريبي تخدام األس اليب  ، اس ة األس ي ممارس وع ف ان التن ا آ فكلم

 . جة تحقيق األهداف أآثرالتدريبية ملموسا آانت در

سون   ة روبن اس    )(Robinson, 2008دراس ى قي دفت إل ادة    أه ة للق اط القيادي ر األنم ث
ة في        ،  التربويين دا على المخرجات األآاديمي لوبين      نيوزيلن ل   ،   من خالل أس ل  األول في ت   تمث حلي

ى خمسة      ب في حين تمثل األسلوب اآلخر    ،  دراسة اختصت بالقيادة  ) ٢٧(  مجاالت   أداة اشتملت عل
دعم  و،  بناء األهداف والتوقعات   :من مجاالت عمل القائد التربوي وهي      تخطيط  و،  استراتيجيات ال

تعلم   و،  تنمية المعلمين و،  وتوجيه وتقويم العملية التعليمية    ائج الدراسة        ،  دعم بيئة ال د أظهرت نت وق
دعم عملي          تعلم  حاجة القادة إلى تطوير أنفسهم في مجال العالقات والممارسات التي ت يم وال ، ة التعل

 .الفاعلينوتوجيههم نحو تحسين عمليات االتصال مع المعلمين 

ى  ) ٢٠٠٧(دراسة الحذيفي    ة  هدفت إل م            معرف ويين ألدواره درجة ممارسة المشرفين الترب
تبانة         ،  اليمنفي ضوء التوجيه التربوي في      اإلشرافية   ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اس
فردا من العاملين في مدارس التعليم       )٣١٢( ة وزعت على عينة تكونت من     عبار )٧٠( مؤلفة من 

ة              ،  العام الحكومي بمدينة تعز    ة الدراسة لدرجة أهمي وتوصلت الدراسة إلى أن تقديرات أفراد عين
رة  اءت آبي رافية ج رت ، األدوار اإلش ذلكوأظه م  آ ويين لمعظ شرفين الترب ة الم  ضعف ممارس

رافية م اإلش رت ، أدواره ة   وأظه ة لدرج ة الدراس ديرات عين ين تق صائيًا ب ة إح روق دال ود ف وج
ولم تكشف الدراسة عن      ،  لصالح المشرفين وتعزى لمتغير الوظيفة    ،  ممارسة المشرفين ألدوارهم  

 .وجود فروق تعزى لمتغير الجنس
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ساهمة   الل المنهج الوصفي     من خ   معرفة  إلى هدفت) ٢٠٠٦(دراسة المقرن    تعرف درجة م
الرياض في خمسة   بمدينة التربويين للمشرفين المهني النمو في التربوي شرافاإل مراآز مديري

ي   ت ف االت تمثل يم : مج يط والتنظ راف و، التخط اليب اإلش سانية و، أس ات اإلن ة و، العالق المتابع
ة      تقييم درجة أهمية تلك ال      معرفة إلىآما هدفت   .تقنيات المعلومات و،  والتوجيه ممارسات في تنمي

ة الدراسة من        ،  المشرفين مهنيا  ا   ) ٢٨٢(وتألفت عين ائج الدراسة دورا    ،  مشرفا تربوي أظهرت نت
 . متوسطا في ممارسات مديري المراآز في تنمية المشرفين مهنيا

ويين  للمشرفين  التدريبية االحتياجات أبرز  معرفةإلى هدفت )٢٠٠٦(دراسة الروقي   الترب
ة  في  ارف ا مجال  في  الرياض  مدين ارات  لمع ى       اتواالتجاه  والمه تبانة طبقت عل من خالل اس

رة  بدرجة  للتدريب بحاجة المشرفين أنإلى  الدراسة توصلت وقد، اتربوي مشرفا) ١٥٧(  في  آبي
واردة  ومحاوره ، اإلشرافي  العمل  مجاالت  جميع ات     في  ال  اإلشراف  الدراسة خاصة في نظري

، التأثير في اآلخرين  يفيةآ القرار ومعرفة واتخاذ، والقيادة والتخطيط والتدريبوأساليبه  وأنماطه
ويين  المشرفين  آراء بين إحصائية داللة ذات فروق وجود وأظهرت الدراسة عدم ة  في  الترب  مدين

د  في  الرياض  م  تحدي ة  االحتياجات  أه ارف  مجاالت  في  التدريبي ارات  المع  واالتجاهات  والمه
رة  سنوات  وعدد ، الوظيفي والتخصص، العلمي المؤهل باختالف ان من   ، الخب م توصيات   وآ أه
 .الوظيفي لألداء نقاط وإضافة، التام آالتفرغ التدريبية بالبرامج لاللتحاق محفزات وجود الدراسة

وة والضعف في اإلشراف                ) ٢٠٠٤( دراسة محمدي  اط الق ى توضيح نق الميدانية وهدفت إل
ضمن  اور تت ة مح ن خالل ثالث ة م ة مصر العربي وي بجمهوري وي: الترب داد المشرف الترب ، إع

هوت شاملة  ، دريب ودة ال ي ضوء إدارة الج ه ف درة    ، وآفايات ة ضعف ق ائج الدراس رت نت د أظه وق
ة     رافية الالزم ات اإلش تالآهم الكفاي دم ام ة ع اءة نتيج ائفهم بكف ام بوظ ى القي شرفين عل ا ، الم آم

ة  رت حاج شرفين للأظه ةالم ستجدات التربوي رت، وعي بأحدث الم داد وأظه رامج إع  ضعف ب
 . المشرفين

ل    راسةد ى هدف   ) ٢٠٠٤( جويف ة  إل ع اإلشرافي الممارس         معرف ستقبلية    والواق المالمح الم
راف الل   لإلش ي األردن خ وي ف سنوات  الترب شر ال ادي و   الع رن الح ن الق ة م شرينالقادم ، الع

نو ة م ة الدراس ت عين شرفة) ١٥٠( تكون شرفا وم ى و، م ة إل صت الدراس ة أنخل اك ممارس  هن
ي  ددة ف االت مح ة لمج ة عالي ات بدرج ل العالق راف مث سانيةاإلش زمالء اإلن ع ال ة م  والعالق

ي  و شرية  والمجتمع المحل وارد الب اج والم صفوف وإدارة، المنه يم  و ال ويم واالتعل ارات ولتق االختب
 .ويم أداء المعلم تقأسلوب ومجال اإلدارة  لمجالةهناك ممارسة بدرجة متوسطوان  .التخطيطو

رة ة مناص ة ) ٢٠٠١( دراس ى معرف دفت إل اص   ه دريب الخ امج الت ة برن ة فاعلي  درج
تكون مجتمع الدراسة  ، ليم الفلسطينية في محافظة الخليل    بالمديرين الذي تنفذه وزارة التربية والتع     

ة من             ) ٦٤(من   تبانة مؤلف يهم اس ة      ) ٤٥(مديرا ومديرة وزعت عل ال اإلداري رة تتضمن األعم فق
ة  دير المدرس رافية لم ائج الدراس  ، واإلش رت نت د أظه اص   وق دريب الخ امج الت ة برن ة أن فاعلي

ديرين       ،  ن البرنامج يحقق أهدافه المخططة     أ آبيرة و  آانتبالمديرين   ات الم ع آفاي ى رف ويعمل عل
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة                    ،  اإلشرافية واإلدارية  دير فاعلي روق تعزى للجنس في درجة تق ائج عدم وجود ف وأظهرت النت
 .البرنامج التدريبي

ي    ) Cooper & Graham, 2001(دراسة آوبر وجراهام  ات الت د الكفاي وهدفت إلى تحدي
ه   ي أداء مهمات نجح ف ى ي وي حت شرف الترب ا الم ى إذ، يجب أن يتمثله ة إل بع  توصلت الدراس س

ا في المشرف وهي       اواجب تو  آفايات مهمة    ة   و،  اإلدارة: فره ات العام ذاتي   و،  العالق ، التطوير ال
ة  و،  المهارات الشخصية و ات       و،  عادات العمل   و،  المسؤوليات اإلداري د جاءت العالق ة في    ق العام

 .آفاية اإلدارةمقدمة تلك الكفايات تلتها 

د  مضاوي، دراسة الشعالن ل  في  تبحث ) ٢٠٠١( محم ويم  تحلي ار  نظام  وتق دريب  اختي  وت
ة  المملكة في التربويات المشرفات سعودية  العربي د ، من منظور فكري    ال د  وق ى  البحث  اعتم  عل
سعودية   امالنظ من خالل وصف النظم تحليل أسلوب  وتشخيصه  الحالي لإلشراف التربوي في ال

ار  نظام  في  قصور   وجود   ما أظهرته نتائج الدراسة أهم ومن، قصور من به ما واآتشاف  اختي
دني و التربويات المشرفات تدريب في قصور ووجود،  من جانبالتربويات المشرفات  مستوى  ت

ة  لالتجاهات  تهنممارس  ا أظهرت ا  ، اإلشراف  في  الحديث ائج  آم ل  اإلعداد   ضعف لنت  والتأهي
 . السعودية في التربوي اإلشراف لوظائف

ى    (Gordon, 2000)دراسة جوردون ر األسلوب   تعرف أ هدفت إل اإلشرافي التطوري   ث
ا   ) ١٦(وتكونت عينة الدراسة من       ،  على تعزيز تفاعل المشرفين مع المعلمين      د  ،  مشرفا تربوي وق

شرفين ا اح الم ة نج ائج الدراس رت نت درات  أظه ين ذوي الق ع المعلم ل م ي التعام ويين ف لترب
 .  تطور أداء المعلمينفي آما أظهرت أثرا آبيرا لألسلوب اإلشرافي التطوري ، المنخفضة

  
  خالصة األدب التربوي والدراسات السابقة

ن ين م ة  يتب داف العملي ق أه ي تحقي وي ف راف الترب ة اإلش سابق أهمي وي ال األدب الترب
ه                وان ذل ،  التعليمية ام بمهام ه من القي ا يمكن ات م ك مرهون بوجود المشرف الذي يمتلك من الكفاي
راهيم ( تسهم في تقدم العملية التعليمية التعلمية بطريقة  (Gordon, 2000)،)٢٠٠٣، األسدي وإب

ين             صلة ب ات       وقد ربط األدب التربوي والدراسات ذات ال تالك المشرف للكفاي ا  و،  االشرافية ام م
دريب تمنحه       يتعرض له من برام    ذ المهمات اإلشرافية       ج تأهيل وت د  (النجاح في تنفي ادي عب ، اله

وي أن        المهارات  آذلك بّين األدب التربوي الكثير من       ،  )٢٠٠٦ ى المشرف الترب ي عل ا الت   يمتلكه
ه      من أ  ع من شوان ،  جل القيام بالدور المتوق شوان   ،  ن دري ( )٢٠٠١(ن شابه    . )٢٠٠٢،  الب ويالحظ ت
دافها   الدراسة مع معظم    هذه   ا وأه ا تختلف   ، الدراسات السابقة من حيث طريقتها ومتغيراته إال أنه

ق    دقيق المتعل ي موضوعها ال ا ف ع معظمه ا   م ي يخضع له دى الت ة الم ة طويل البرامج التدريبي ب
دة    ة جدي راف آوظيف ه باإلش د التحاق وي عن شرف الترب سابقة  إذ، الم ات ال ت الدراس أدوار  تناول

ه و   وي وأهميت ام  المشرف الترب شكل ع ه ب ي  آآفايات ا ف و و )٢٠٠٤(محمدي  دراسة آل من  م أب
ا   إال أن هذه الدراسة تتناول   ،  )٢٠٠٩ (شرار ة وفاعليته ة   األداء في اثر البرامج التدريبي  من وجه

ي يخضع           إذ  ،  نظر المشرف التربوي نفسه    قلت الدراسات التي تتناول فاعلية البرامج التدريبية الت
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شرفواله ون  الم ي  وتنالتربوي مؤثر ف احث إذ ، أدائه رص الب صاء   ونح ى استق ر  عل ة نظ وجه
ة                رامج تدريبي ه من ب ون ب اء في   المشرفين في فاعلية ما يلتحق ة  أثن در من        ،   الخدم ذلك األق م ب وه

ى آشف  رهم عل ى غي ها عل رامج وانعكاس ك الب ة تل اتفاعلي ةهم ممارس ةاإلداري ا ،   والفني ن هن م
  . تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها

  
  طريقة واإلجراءاتال

ة  نهج الدراس احث :م تخدم الب في ون اس نهج الوص ت ل    الم تبانة وجه تخدام اس شرفين باس لم
ه          درجة تقديرهم  لمعرفة،  التربويين ومدى  ،   لفاعلية البرنامج التدريبي اإلشرافي الذي خضعوا إلي

    : اآلتيةوقد مرت الدراسة باإلجراءات .انعكاسه على آفاياتهم اإلدارية والفنية

 . االعتماد على ذلك في إعداد أداة الدراسةو، مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة .١

دق  .٢ ن دالالت ص ق م ات التحق ة وثب ساق وأداة الدراس ا لالت اخ ألف ل آرونب ساب معام ح
  . على عينة الدراسةثم المباشرة بتطبيقها ، الداخلي

م إجرا     ،  تفريغ البيانات حاسوبياً  جمع االستبيانات و   .٣ يالت اإلحصائية المناسبة       ومن ث ء التحل
  .وتفسيرها والخروج بتوصيات ذات صلة بالنتائج، وعرضها

ا ومشرفة     ) ٦٦(من    مجتمع الدراسة      تألف: مجتمع الدراسة  ون في      ممن    مشرفا تربوي مرآز  يعمل
وي  وير الترب عالتط ة وأرب اطق تعليمي ة ل من ي األردن تابع ة ف وث الدولي ة الغ ام ، وآال الل الع خ

ي  دول ، ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراس ع ) ١(والج ين توزي راديب ة أف نس ومرحل سب الج ة ح ع الدراس  مجتم
  :اإلشراف

  . توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس ومرحلة اإلشراف:  )١(جدول 

  المرحلة والجنس  المرحلة والجنس
  أساسية عليا  أساسية دنيا

  أنثى  ذآر  أنثى  ذآر
  المجموع الكلي

١٧  ٣٨  ١  ١٠  
٥٥  ١١  

٦٦  

  
  عينة الدراسة

استبانة على  ) ٦٦ (ووزعت، فقد تم اعتبار مجتمع الدراسة هو عينتها    ،  نظرا لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة     
 عينة الدراسة      تصبح  وبذلك   ،    مشرفا ومشرفة   ) ١١(باستثناء عينة الثبات البالغة         ،  جميع أفراد مجتمع الدراسة   

يبين عينة الدراسة  ) ٢(والجدول ، من مجتمع الدراسة%) ٨٣ ( ما نسبته يمثلون مشرفا ومشرفة ) ٥٥(مكونة من   
  :حسب الجنس ومرحلة اإلشراف 
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  .عينة الدراسة حسب الجنس ومرحلة اإلشراف:  )٢(جدول 

  المرحلة والجنس  المرحلة والجنس
  أساسية عليا  أساسية دنيا

  أنثى  ذآر  أنثى  ذآر
  المجموع الكلي

١٦  ٢٨  ١  ١٠  
٤٤  ١١  

٥٥  

  
  سةأداة الدرا

ئلتها          ،  من أجل تحقيق نتاجات الدراسة     م  ،  واإلحاطة بكل ما من شأنه اإلجابة الوافية عن أس ت
احث ّدها الب تخدام أداة أع ىوناس تنادا إل شرفين   اس ة للم ة والفني ات اإلداري ل للكفاي ن تحلي م م ا ت  م

وث    ة الغ ي وآال ويين ف ة و، الترب ألمراجع ويين  ل تطالع آراء الترب وي واس ن ، دب الترب م ثوم
ة من            ،  وحساب صدقها وثباتها  ،   للتحكيم إخضاعها د تألفت األداة بصورتها األولي رة ) ٧٦(وق ، فق

  . )٢( آما هو مبين في ملحقموزعة على مجالينبعد األخذ بآراء المحكمين ) ٣٩(تم تعديلها إلى 

  وثباتهاصدق أداة الدراسة 

ها    الل عرض ن خ ك م وى األداة وذل دق محت ن ص د م م التأآ صورتها ت ةب ن ، األولي ة م ى لجن عل
ين ة  ، المحكم ي آلي دريس ف ة الت ضاء هيئ م أع ةوه وم التربوي ي    العل صات ف ون تخص ن يمثل اإلدارة مم
ة ويم  التربوي اس والتق اهج والقي وي    ،  والمن وير الترب ز التط ي مرآ ويين ف شرفين ترب  وم

ة د التربي ي معه ويين ف راء ترب وث وخب ة الغ ابع لوآال داء رأيإذ، الت نهم إب ب م ي  طل م ف راته  فق
تب س انةاالس ي تعك ويين  الت شرفين الترب صص للم دريبي المخ امج الت ة البرن ي فاعلي ن ف ورين م  مح

اور عمل ممح ات، ه ات واقتراح ن مالحظ اء م ا ج وء م ي ض صبح وف ديل األداة لت م تع ين ت  المحكم
  . صالحة للتطبيق

ات األداة ن ثب ق م ل التحق ن أج ق، وم احثون بتطبي ام الب ادة األداةق ا تطبيق وإع ة ه ى عين  عل
تطالعية  ة اس ن مؤلف ويين  )٩(م شرفين ترب ار    ،  م ادة االختب ار وإع ة االختب بطريق

)(Test-Re-Test  بوعان ه أس ي مدت ل زمن م ، بفاص شكلونوه سبتهي ا ن ن %)١٦(  م  م
ة    ة الدراس الي لعين دد اإلجم ل   إذ ، الع ساب معام م ح ات داخلي   -  ألف ساق ال اخ لالت دول والآرونب  )٣(ج

  :  آرونباخ لمحاور الدراسة والكلي-امل الثبات ألفامعيبين 

  . آرونباخ لمحاور الدراسة والكلي-معامل الثبات ألفا:  )٣(جدول 

 المجال  محاور الدراسة عدد الفقرات آروباخ-ألفا
 ١ الكفايات الفنية ٢٢ ٠.٧٣٩
 ٢ الكفايات اإلدارية ١٧ ٠.٨٦٤
 الكلي ٣٩ ٠.٨٠١
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ة          أن معام ) ٣(يظهر من الجدول     ات لمجاالت الدراسة مجتمع سبة    ،  )٠.٨٠١(ل الثب وهي ن
  .  الدراسة هذه  أنها مناسبة ألغراضونيرى الباحثوعالية 

  
  طرق استخراج النتائج

  درجات األداة وتقديراتها  .١

ى       تملت عل ي اش ة الت ق أداة الدراس م تطبي ي  ت رت الخماس اس ليك احث ، مقي د الب  ونواعتم
ة عن      را  الدرجات اآلتية آإجاب ة   درجة إذا آانت    : ت األداة  فق داً  (اإلجاب ة ج ة   ، )عالي تعطى العالم

ة (إذا آانت   و،  )٥( ة     ،  )عالي ة     ،  )متوسطة (إذا آانت    و،  )٤(تعطى العالم إذا و،  )٣(تعطى العالم
ت  ة ، )ضعيفة(آان ت و، )٢(تعطى العالم دًا(إذا آان ة ، )ضعيفة ج د  .)١(تعطى العالم ولتحدي

ين أعاله      ، الفقرات نعدرجات القطع لتفسير االستجابات  دريج المب ات الت ى عدد فئ ، واعتمادًا عل
 المتعلق بتفسير درجات القطع    ،  )٢٠٠٥(استنادا إلى ما أشار إليه عودة        تم اعتماد درجات القطع     

سابيةللمتوسطات  و اآلتالح ى النح ن: ي عل ل٢.٤٩( المتوسطات م دير ضعيفة)  فأق ة تق ، بدرج
ين   ، درجة تقدير متوسطةب) ٣.٤٩ -٢.٥٠( المتوسطات ما بين  ا ب أآثر - ٣.٥٠(المتوسطات م )  ف
  .بدرجة تقدير عالية

  المعالجات اإلحصائية  .٢

ة     ن خالل الرزم ى اإلحصاء الوصفي م ا عل ا وتحليله يم بياناته ي تنظ ة ف دت الدراس اعتم
ة      وم االجتماعي ئلة الدراسة    ،)SPSS(اإلحصائية للعل ة عن أس احث  ،  ولإلجاب ام الب استخراج  ب ونق

طاتال ة  متوس ات المعياري سابية واالنحراف سؤال األول  ،  الح ن ال ة ع انيلإلجاب  ينالمتعلق،  والث
دريب        بدرجة امج الت ات            في   تقدير المشرفين التربويين لفاعلية برن ة في تطوير الكفاي اء الخدم  أثن

ة  ة الغوث الدولي ي وآال شرفين ف ة للم ة والفني ةوقي. اإلداري سؤال ، )ت( م ة عن ال ثلإلجاب ، الثال
ق  الفروق المتعل شرفين  ب ة للم ة و الفني ات اإلداري دير الكفاي ة تق ي درج ة اإلحصائية ف ذات الدالل

  .ومرحلة اإلشراف، تعزى للجنسالتربويين 
  

  نتائج الدراسةعرض ومناقشة 

سؤال األول ة   :ال ا درج ات        م وير آفاي ي تط ة ف اء الخدم ي أثن دريب ف امج الت ة برن فاعلي
  ؟لة الغوث الدولية في األردن من وجهة نظرهم أنفسهمالمشرفين التربويين في وآا

رة              لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فق
  :هذه النتائج) ٤(ويبين الجدول . في مجال الكفايات الفنية
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ديرات المشرفي           :  )٤(جدول   ة لتق ات المعياري ويين حول    المتوسطات الحسابية واالنحراف  ن الترب
ويين في      الفنية ل كفايات  البرنامج التدريب في أثناء الخدمة في تطوير         فاعلية   درجة لمشرفين الترب

  .مرتبة تنازليَا حسب المتوسطاتوآالة الغوث الدولية في األردن من وجهة نظرهم أنفسهم 

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
 الرتبة  المعياري

برامج إشرافية خاصة بالمعلمين في تصميم ساعدني  ٨
 المستجدين

١ ٠.٤٨ ٤.٦٥ 

 ٢ ٠.٥٥ ٤.٦٥ طوَّر من آفاياتي في استثمار الموارد البشرية المتاحة  ١٢
زاد من قدراتي في التدريب على استراتيجيات التقويم  ١٦

 الواقعي وأدواته
٣ ٠.٦٠ ٤.٤٥ 

 التدريبية أطلعني على الطرق العلمية في تحديد االحتياجات ٧
 للمعلمين

٤ ٠.٤٣ ٤.٢٤ 

قدَّم لي نماذج من تطبيقات النظريات اإلدارية الحديثة في  ٢١
 اإلشراف

٥ ٠.٥٦ ٤.٢٠ 

 ٦ ٠.٦٢ ٤.٠٥ مكنني من تحديد صعوبات تنفيذ المهمات التدريسية ١٠
 ٧ ٠.٦١ ٤.٠٤ قدَّم لي إرشادات إدارة االجتماعات ٥
 ٨ ٠.٧٤ ٣.٩٦ عرفني باستراتيجيات متابعة  النمو المهني للعاملين ١٤
 ٩ ٠.٦٥ ٣.٩٥ درَّبني على بناء أنشطة إثرائية للمنهاج ٢٢
 ١٠ ٠.٥٨ ٣.٧٦ أثر التدريب على أداء العاملينقدَّم لي خيارات قياس  ٣
مكنني من اإللمام بأساليب تعزيز األفراد أو الجماعات  ١٣

 العاملة
١١ ٠.٨٠ ٢.٦٢ 

 ١٢ ١.٣٠ ٢.٢٢ درَّبني على التخطيط لتنفيذ الزيارات الصفية الفاعلة ١٥
 ١٣ ٠.٧٩ ٢.٠٤ أرشدني إلى آيفية التعامل مع أخطاء العاملين ١٧
 ١٤ ٠.٧٣ ١.٧٥ درَّبني على تصميم الوسائل التعليمية ١٩
 ١٥ ٠.٧٧ ١.٥١ مكنني من تصميم النشرات التربوية المتخصصة ٦
 لدى والضعف القوة نقاط تشخيص اداتقدَّم لي إرش ١

 العاملين
١٦ ٠.٥٠ ١.٥١  

  ١٧ ٠.٥٧ ١.٤٧ درَّبني على أساليب مناقشة المعلمين بتقاريرهم اإلشرافية ١٨
  ١٨ ٠.٥٤ ١.٤٧ درَّبني على آتابة التقارير اإلشرافية الفنية ٢
  ١٩ ٠.٦٣ ١.٤٠ ساعدني على تبني أنماطا إشرافية حديثة ١١
  ٢٠ ٠.٥٤ ١.٣١ راتيجيات إدارة االختالف بين العاملينقدَّم لي است ٤
ساعدني على تصميم برامج إشرافية خاصة بالمعلمين  ٩

 القدامى
٢١ ٠.٤٣ ١.٢٤  

درَّبني على تقديم تغذية راجعة تطويرية شفهية للعاملين عن  ٢٠
 أدائهم

٢٢ ٠.٣٩ ١.١٨  

  ٠.٦٢ ٢.٨٠  المجال الكلي
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آفايات اعلية برنامج التدريب في تطوير      ديرات درجة ف  أن متوسط تق  ) ٤(يظهر من الجدول    
دة في        بتقدير متوسط    )٢.٨٠( بلغت   لمشرفينا يم المتوسطات      وفقا لدرجات القطع المعتم سير ق تف

ذه    ،  الحسابية دني أ  ويمكن تفسير ه دريبي    النتيجة بت امج الت ر البرن ات المشرفين    في ث  تطوير آفاي
ا   وى البرن ي محت صور ف را لق ة نظ ات مج الفني ي الكفاي دريبي المتخصص ف شرفين الت ة للم  الفني

ضعف فيمن يقدمون تلك البرامج وقد تعزى النتيجة إلى الترآيز على الجانب اإلداري من                وربما  
ي المتخصص             أهيلهم الفن م لضعف ت ي من عمله ة بالجانب الفن ويين مقارن ، عمل المشرفين الترب

ددة    من أن وظائف  ) ٢٠٠٣(وإبراهيم  وهذا يتفق مع ما أشار إليه األسدي وي متع  المشرف الترب
ة ضح و، ومتنوع سابق يت دول ال ن الج رة أنم ى ) ٨( الفق نص عل ي ت صميم "الت ى ت اعدني عل س

رافية  رامج إش ستجدين  ب المعلمين الم ى "خاصة ب ازت عل ى بح ة األول ي  المرتب دير ه ة تق درج
داره       األعلى   ى         ،  )٤.٦٥(بمتوسط حسابي مق ذه النتيجة إل ك ا  وتعزى ه المعلم      ذل ر ب ام الكبي الهتم

ه               ى تحقيق رامج اإلشرافية إل د تعزى النتيجة      ،  المستجد وانه يمثل هدفا إشرافيا رئيسا تسعى الب وق
ه من                    د يواجه إلى الرغبة في توفير التأهيل المهني للمعلم الجديد بهدف مساعدته التغلب على ما ق

دعم ان  ذي ي وظيفي ال ق رضاه ال ي تحقي ة ف ن جانب ورغب امشكالت م اءهءتم ة وبق ا للمهن . ه فيه
شرية المتاحة              "التي تنص على    ) ١٢(  الفقرة وجاءت وارد الب تثمار الم اتي في اس " طوَّر من آفاي

ضا   ة أي دير عالي ة تق ة بدرج ة الثاني ة ، المرتب زى النتيج ىوتع ل    إل وم العم ي مفه ور ف ك التط ذل
د في    رحلة التوجيه ثم إلى م اإلشرافي وانتقاله من مرحلة التفتيش إلى مرحلة       ذي يعتم  اإلشراف ال

اره عمال         ق             ا قائم  ا قيادي  تنفيذ مهماته على اآلخرين باعتب ود اآلخرين في تحقي تثمار جه ى اس  عل
ذي يق     ،  أهدافه المخططة  ر ال ى عاتق   وقد تعزى النتيجة إلى حجم العمل اإلداري والفني الكبي ع عل

ى اآلخرين في بعض المهمات           نه ال بد للمشرف التربوي من االعتماد      المشرفين التربويين وأ    عل
ية في  فادة من تلك اإلمكانات البشر    في يعمل على تأهيل المشرفين لإل     وبالتالي فان البرنامج اإلشرا   
ويض     شوان               ،  تنفيذ مهمات قابلة للتف ه ن ا أشار إلي ذه النتيجة مع م أن المشرف   ) ٢٠٠٤( وتتفق ه

وي  ات  الترب ستثمر طاق ريني ن أاآلخ شترآ   م داف م ق أه ل تحقي ع  .ةج ذلك م ق آ وردنوتتف  ج
(Gordon, 2000)  ذي أوضح ريعةال ة وس ر مفاجئ ر بمراحل تغيي وي يم ، أن اإلشراف الترب

ه         ائج     ،  نتيجة تطور مستوى المعرفة الالزمة لتعليم اإلنسان وتعلم   دراسة مناصرة    وتختلف مع نت
  .  المخططةن البرنامج يحقق أهدافهأأن فاعلية برنامج التدريب آبيرة و أظهرتالتي ) ٢٠٠١(

ات المشرفين               قلئج أن أ  ويتضح من النتا   دريب في تحسين آفاي امج الت  الدرجات لفاعلية برن
ي   ال الفن ي المج ي ف ل ف رةتمث ى )٢٠(  الفق نص عل ي ت ة  " : الت ديم تغذي ى تق ي عل سيةدرَّبن  عك

غ متوسطها الحساب       إذ "تطويرية شفهية للعاملين عن أدائهم     دي       ) ١.١٨( ي بل ى درجة تق ر إشارة إل
ريبي في تأهيل المشرفين     النظري الذي يعتمده البرنامج التد     األسلوب إلىوتعزى النتيجة   ،  ضعيفة

ة                       وأ،  وتدريبهم ا تكون الطريق ا م دوما إذ غالب اد يكون مع امج يك ن حجم العمل التطبيقي في البرن
ق المحاض       ن طري ا ع دريبي نظري وع الت ا الموض دم فيه ي يق  حـرض شرائـه عـرة ويتخللـالت

Power Point) (   سة للموضوع ار الرئي ين       وربم ، لألفك ات ب ل من الخالف ا تعزى النتيجة للتقلي
ه  منهما    يرى آال  أمورالمعلم والمشرف التربوي في      الي يتجنب المشرف             أن ا وبالت ى حق فيه  عل

صعوبة  إلىوقد تعزى النتيجة ،  للخالفتجنبًاالتربوي القيام بهذه المهمة     غياب هذه الكفاية نظرا ل
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وي         ت ا      أونفيذها بسبب محدودية الوقت المتاح للمشرف الترب م فهم ثقال  المعل اء  نم ة  باألعب  اإلداري
ة ا أظهرت   ، والفني ع م ة م ذه النتيج ق ه دي  وتتف ة الحدي ن) ٢٠٠٨(ه دراس اليب  م ر األس  أن أآث

 تلتها في االنخفاض الفقرة    . على المحاضرة  ةعتمدالنظرية الم ساليب  األالممارسة في التدريب هي     
صميم          ":وتنص على  )٩(  ى ت دامى         ساعدني عل المعلمين الق رامج إشرافية خاصة ب بمتوسط  " ب

داره   سابي مق ة إذ) ١.٤٢(ح ت المرتب ل احتل رة قب ى  ،  األخي دل عل امج   لت عيفة للبرن ة ض فاعلي
شر  ل الم ي تأهي رافي ف دامى اإلش ين الق ع المعلم ل م ي  ، فين للتعام ى ضعف ف ة إل زى النتيج وتع

رامج المهني  ن      الب شرفين م دم للم ا يق ل م رافي وان ج امج اإلش دمها البرن ي يق ة المتخصصة الت
ة سم بالعمومي ات يت ة   ، معلوم ة أو تطبيقي ى موضوعات نظري ل عل رامج التأهي وي ب ا تحت إذ قلم

ائج            ،  متخصصة ين   ،  وقد تعزى النتيجة إلى الترآيز على المعلمين الجدد آما أثبتت النت وان المعلم
سوا بحاجة  دامى لي ى الق م إل ام وأنه سية تخطوا حاجتهم    االهتم راتهم التدري شرفين بخب وهي ، للم

ام آل حسب             أن ال بد من     إذ الباحثون   انتيجة يتحفظ عليه    يتساوى المعلم القديم والجديد في االهتم
ي أظهرت    ) ٢٠٠٩( دراسة أبو شرار      وتتفق هذه النتيجة مع نتائج    ما تقتضيه حاجاتهم المهنية      الت

طا لل ديث  أداء متوس وي الح راف الترب ف خصائص اإلش ي  توظي شرفين ف شعالن . م ة ال ودراس
  .التي أظهرت ضعف أداء المشرفين وضعف في تأهيلهم) ٢٠٠١(

سبة  ا بالن ى اأم ات إل ةلكفاي داإلداري شرفين فق سابية    للم طات الح تخراج المتوس م اس ت
  :هذه النتائج) ٥(الجدول ويبين . واالنحرافات المعيارية لكل فقرة في مجال الكفايات اإلدارية

ويين حول                :  )٥(جدول   ديرات المشرفين الترب ة لتق ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
ويين                   ة للمشرفين الترب ات اإلداري درجة فاعلية برنامج التدريب في أثناء الخدمة في تطوير الكفاي

  .سب المتوسطات تنازليَا حفي وآالة الغوث الدولية في األردن من وجهة نظرهم أنفسهم مرتبة

رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

 ١ ٠.٤٨ ٤.٦٥ طوَّر وعيي بأدواري اإلشرافية المتعددة ٢٩
 ٢ ٠.٥٥ ٤.٦٥ درَّبني على تشكيل فرق العمل الفاعلة   ٢٨
 ٣ ٠.٦٠ ٤.٤٥ مكنني من فهم مجاالت عملي الرئيسة ٣٠
 ٤ ٠.٤٣ ٤.٢٤ شادات التفويض السليم للسلطةقدَّم لي إر ٣٢
 ٥ ٠.٥٦ ٤.٢٠ قاعدة بيانات خاصة بالعاملين  أرشدني إلى بناء  ٢٤
 ٦ ٠.٦٢ ٤.٠٥ أآسبني مهارات التخطيط االستراتيجي المتكامل ٢٥
 ٧ ٠.٦١ ٤.٠٤ بالتشريعات التربوية الساريةمكنني من اإللمام  ٢٣
 ٨ ٠.٧٤ ٣.٩٦  متكاملتنظيم برنامج إشرافيساعدني على  ٣٨
 ٩  ٠.٦٥ ٣.٩٥ درَّبني على توثيق عملياتي اإلشرافية بطرق علمية ٣١

٣٤ 
ا    ة ورض ات الوظيف ين واجب ة ب ى الموازن درة عل ي الق منحن

 ١٠ ٠.٥٨ ٣.٧٦ العاملين

 ١١ ٠.٨٠ ٢.٦٢ مهاراتي في االتصال والتواصل مع اآلخرينزاد من  ٣٩
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )٥(تابع جدول رقم ... 
رقم 
  الفقرة

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

 ١٢ ١.٣٠ ٢.٢٢ درَّبني على آتابة التقارير اإلشرافية اإلدارية ٣٦
 ١٣ ٠.٧٩ ٢.٠٤ مكنني من تحليل الواقع التربوي لمنطقتي التعليمية ٢٦
 ١٤ ٠.٧٣ ١.٧٥ قدَّم لي إرشادات إدارة المشاغل التربوية ٣٣
 ١٥ ٠.٧٧ ١.٥١  بين العمل اإلداري والفنيأفادني في الموازنة ٢٧
  ١٦ ٠.٥٠ ١.٥١ درَّبني على تنظيم برامج فعالة للدروس التوضيحية ٣٥

٣٧ 
يم   ن تنظ ي م رات    مكنن ادل الخب ة لتب رامج الفعال  الب
 ٠.٥٧ ١.٤٧ التربوية بين المعلمين

١٧  

  ٠.٦٦ ٣.٢٣  المجال الكلي

دول    ن الج ر م ة ف  ) ٥(يظه ديرات درج ط تق ةأن متوس دريب  اعلي امج الت وير  برن ي تط  ف
غ   ة بل ات اإلداري دير  )٣.٢٣( الكفاي يم        بتق سير ق ي تف دة ف ع المعتم درجات القط ا ل ط وفق متوس

ة       أآثر أنهاوهي وان آانت متوسطة إال      ،  المتوسطات الحسابية  من حيث     فاعلية من الكفايات الفني
سابي   ط الح ة المتوس ة قيم ذه النتيج سير ه ن تف ي ويمك ة أ الكفايأن ف ن  ات اإلداري ذا م هل تنفي س

أتي    الكفايات الفنية وأ   ة ي  ن اهتمام البرنامج اإلشرافي بالكفايات اإلدارية على حساب الكفايات الفني
نتيجة الحالة التي عليها اإلشراف في وآالة الغوث إذ يطغى العمل اإلداري للمشرفين على العمل                

الهم اإلشرافية الفني     وأ، الفني لهم  را من أعم ي       ن آثي ة الت ال اإلداري ة تتأجل أو تلغى نتيجة األعم
ى صالحية المرافق          أو اإلحصائية يكلفون بها يوميا آمتابعة البيانات       يش عل ك من       التفت ر ذل وغي

ال ائج ، األعم ع نت ذه النتيجة م ديوتختلف ه درة ) ٢٠٠٤(  دراسة محم ي أظهرت ضعف ق الت
 . الآهم الكفايات اإلشرافية الالزمةالمشرفين على القيام بوظائفهم بكفاءة نتيجة عدم امت

رة  سابق أن الفق دول ال ن الج ضح م ى ) ٢٩(ويت نص عل ي ت أدواري "الت ي ب وَّر وعي ط
ى        " اإلشرافية المتعددة  ة األول ى المرتب داره       حازت عل دير     )٤.٦٥(بمتوسط حسابي مق بدرجة تق

ة ى ، عالي شعبه وتعزى النتيجة إل وي وت ذياألمرضخامة عمل المشرف الترب ادة  ال  يتطلب زي
أدوارهم وعي المشرفين     ي            ب صعيدين الفن ى ال ائفهم عل دد في وظ وع والتع  واإلداري في ظل التن

ع        وأ ي يتطل الته الت ى نه آذلك يتطلب وضوح رؤية المشرف التربوي ووضوح رس ا من   إل  تحقيقه
رك       أن ادوار ذلك     من خالل ما يقوم به    ذا الجانب يت راً  القصور في ه لب أث ات ع  مجرفي ا ي س مل  ي

ى      ) ٢٨( واحتلت الفقرة . المشرف التربوي ويؤول إلى تخبطه وفشله      ى    درَّ"التي تنص عل ي عل بن
ى  ، المرتبة الثانية بدرجة تقدير عالية أيضا " تشكيل فرق العمل الفاعلة    ا سبق   وتعزى النتيجة إل  م

وم العمل اإلشرافي         من   إليه اإلشارة ه ومن ذل          أشكال  ووجود    تطور في مفه ددة ل اني متع ك  ومع
األقران  واإلشراف  التعاوني   واإلشراف باألهداف اإلشراف ا    ب واع  وآله اعي     أن دعم العمل الجم  ت

رامج     ل  نحو    اإلشرافية وتوجه الب ك        تأهي واع  المشرفين لتوظيف تل دانيا    األن د للمشرف      إذ مي  ال ب
ق   اآلخرين  يتعاون مع    أنالتربوي   ه  اإلشرافية  خططه  أهداف  في تحقي شكيل   أندون  وأن تقن ت  ي

) ٢٠٠٤(هذه النتيجة مع نتائج دراسة جويفل     وتتفق  ،   له طخطاملة لن يحقق النجاح فيما      فرق الع ال
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 ٢٠١١ ،)٥(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وارد            سانية والم ات اإلن ال العالق ة بمج ات المتعلق ة للمهم ة عالي ة بدرج رت ممارس ي أظه الت
  .البشرية

ات المشرفين               ويتضح من النتائج أن أ     دريب في تحسين آفاي امج الت قل الدرجات لفاعلية برن
رة     اإلداري  في المجال     ل في الفق ى     ) ٣٧( تمث ي تنص عل ي من تنظيم     " :الت ة     مكنن رامج الفعال  الب

دير  إشارة إلى درجة  ) ١.٤٧(  بلغ متوسطها الحساب  إذ "لتبادل الخبرات التربوية بين المعلمين     تق
عيفة ة  ، ض زى النتيج و وتع دم ت ى ع ن     اإل ر م دد الكبي ل الع ي ظ راء ف ذا اإلج ل ه ت لمث فر الوق
ويالمع ه المشرف الترب شرف علي ذي ي ين ال ين إذ، لم دد ب راوح الع م لكل ) ١٠٠(و) ٨٠( يت معل

وي شرف ترب وي    ، م شرف الترب ن الم ب م ي يطل ة اإلضافية الت ال اإلداري ى األعم باإلضافة إل
ومي شكل ي تها ب ة ، ممارس ذه الممارس ذ ه ن تنفي ن م ا ال ُيَمكِّ ة ، بم زى النتيج د تع ىوق  ضعف إل

ويين من   ، رفين فيما بينهم من جانب  التعاون بين المش   وضعف تعاون المعلمين مع المشرفين الترب
ة في التخطيط         تتطلب مثل هذه الكفاية  وقد تعزى النتيجة إلى أن      ،  جانب آخر  قدرات إشرافية عالي

ة    سيق والمتابع يم والتن ا    والتنظ م يوله ا ل ة ربم ات إداري ي عملي ه  وه دريبي عنايت امج الت .  البرن
ادي           وتختلف هذه ال   د اله ه عب ارس من           ) ٢٠٠٦(نتيجة مع ما أشار إلي يلة تم من أن اإلشراف وس

ة   ال علمي ا أعم ة ، خالله ة ومخطط تعلم    ، منظم يم وال امج التعل سين برن ى تح دف إل ة ، ته وتهيئ
  .اإلمكانات والظروف المناسبة للتدريس الناجح

رفين التربويين تقدير المشهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة  :الثانيالسؤال 
في وآالة الغوث في األردن لفاعلية برنامج التدريب في أثناء الخدمة في تطوير آفاياتهم من 

 ؟ومستوى مرحلة اإلشراف ، وجهة نظرهم أنفسهم تعزى إلى الجنس

ديرات   هذا لإلجابة عن   ة لتق السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ة     فيين لفاعلية برنامج التدريب   المشرفين التربوي  ة والفني اتهم اإلداري  أثناء الخدمة في تطوير آفاي

ة         ) ت(ثم استخرجت نتائج اختبار     ) أنثىو،  ذآر(حسب الجنس    ستقلة للكشف عن دالل للعينات الم
  .هذه النتائج) ٦(جدول الويبين . الفروق بين المتوسطات

ة      معيارية لتقديرات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال   :  )٦(جدول   ويين لفاعلي المشرفين الترب
ة حسب الجنس  ة والفني اتهم اإلداري ي تطوير آفاي ة ف اء الخدم دريب أثن امج الت ر(برن ى، ذآ ) أنث

  .)ت(ونتائج اختبار 

 العدد الجنس المجال
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

  الفنية ٣.٢٥ ٦١.٢٤ ٣٨ ذآر
 ٢.٩١ ٦٢.٦٥ ١٧ أنثى

-٠.١٣١ ١.٥٣٣ 

 ٢.٣٠ ٦٦.٦٨ ٣٨ ذآر
  اإلدارية

 ٢.١٥ ٦٧.١٢ ١٧ أنثى
-٠.٥١٣ ٠.٦٦ 
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دول  ن الج ظ م سابقيالح ة       ال ستوى الدالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج  ع
)≥αدريب         لتقديرات  ) ٠.٠٥ امج الت ة برن ة في تطوير        في   المشرفين التربويين لفاعلي اء الخدم أثن

ة حسب الجنس  ة والفني اتهم اإلداري ر(آفاي ىو، ذآ زى .)أنث ةوتع ى النتيج ين إل ر ب ق الكبي  التواف
رتهم    ي نظ سين ف ىالجن دريبي إل امج الت ا        البرن م جميع ل وأنه روف العم ي ظ شابه ف ى الت  وال

يخضعون لنفس النظام ويتمتعون بنفس االمتيازات المهنية ويمارسون أدوارا متشابهة األمر الذي            
ا                 جعل   ه متناغم ذي يخضعون ل دريب ال امج الت ة برن ذه النتيجة مع        حكمهم على فاعلي وتختلف ه

دير             ) ٢٠٠١(نتائج دراسة المناصرة     روق تعزى للجنس في درجة تق التي أظهرت عدم وجود ف
  .فاعلية البرنامج التدريبي

لتربويين المشرفين ا آما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات         
دريب  امج الت ة برن ي لفاعلي ستوى   ف ة حسب م ة والفني اتهم اإلداري وير آفاي ي تط ة ف اء الخدم أثن

ار      ) أساسية عليا و،  أساسية دنيا (مرحلة اإلشراف    ائج اختب ستقلة   ) ت(ثم استخرجت نت ات الم للعين
  :هذه النتائج) ٧(جدول الويبين . للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات

ة      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات        :)٧(جدول   ويين لفاعلي المشرفين الترب
دريب  امج الت ي برن ة    ف ستوى مرحل ة حسب م ة والفني اتهم اإلداري وير آفاي ي تط ة ف اء الخدم أثن

  .)ت(ونتائج اختبار اإلشراف 

 المجال
مستوى 
 المرحلة

 العدد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 يمة تق
مستوى 
 الداللة

  الفنية ٣.٦٨ ٦٢.١٨ ١١ دنيا
 ٣.٠٩ ٦١.٥٥ ٤٤ عليا

٠.٥٥٩ ٠.٥٩ 

 ٢.٣٢ ٦٧.١٨ ١١ دنيا
  اإلدارية

 ٢.٢٥ ٦٦.٧٣ ٤٤ عليا
٠.٥٥٣ ٠.٦٠ 

دول  ن الج ظ م ة    )٧( يالح ستوى الدالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج  ع
)≥αديرات ) ٠.٠٥ ويين لفاع لتق شرفين الترب وير      الم ي تط ة ف اء الخدم دريب أثن امج الت ة برن لي

ة اإلشراف      ا سبق        .آفاياتهم اإلدارية والفنية حسب مستوى مرحل ى م ويمكن أن تعزى النتيجة إل
اإلشارة إليه من تجانس في عمل المشرفين وانه بغض النظر عن المرحلة التي يشرفون عليها إال              

شترآون في     ويعيشون نف، أنهم يواجهون نفس المشكالت المهنية     ل وي  اإلعداد س ظروف العمل ب
ر  إلى اإلشرافية فهم يتشابهون في خططهم    اإلشرافيةوالتخطيط لكثير من المشاريع      م  حد آبي  وأنه

 واإلداريةالتدريبي في تطوير آفاياتهم الفنية      البرنامج  الرأي على درجة تقديرهم لفاعلية      يجمعون  
روق  وجود  عدم التي أظهرت)٢٠٠٦( دراسة الروقي وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  ة  ذات ف  دالل

  .الوظيفي تخصصتعزى لل التربويين المشرفين آراء بين إحصائية
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  التوصيات

  : بما يليونيوصي الباحث، في ضوء ما أظهرته نتائج هذه الدراسة

ويين في  توفير وسائل التَّدريب المستمر      .١ د   ، أثناء الخدمة للمشرفين التَّرب دهم بكل جدي ، لتزوي
  .وتحسين ممارساتهم في ضوء المستجدات التربوية الحديثة، صقل خبراتهم ومهاراتهمو

 .تحسين تنفيذ البرامج التدريبية وتضمينها مهارات تطبيقية متخصصة .٢

ذها      مهارات   المشرفين التربويين    إآساب .٣ رتبط    و  تصميم البرامج التدريبية وتنفي ا ي خاصة م
 . منها بالمعلمين القدماء

رات .٤ راء خب ة   اإث رامج التدريبي ى الب ائمين عل ة ، لق رصالوإتاح امهمف رات   أم ادل الخب  لتب
 .محليا وإقليميا وعالمياالتدريبية في مجال اإلشراف 

ويين            .٥ ى عاتق المشرفين الترب اة عل ة الملق  تحد من ممارسة    فهي التقليل من األعباء اإلداري
 . مهماتهم الفنية

  
   العربية واألجنبيةالمراجع

  راهيم  .سعيد  ،األسدي وي  اإلشراف . )٢٠٠٣( .مروان  ،وإب دار . الترب ة  ال ة  العلمي  الدولي
  .عمان. والتوزيع للنشر الثقافة دار ومكتبة

 د     ،البدري د الحمي وي         . )٢٠٠٢(. طارق عب اهيم في اإلشراف الترب ات ومف دار . ٢ط. تطبيق
  . األردن. عمان. الفكر للطباعة والنشر

 رار و ش دنان ،أب زام". )٢٠٠٩(. ع ة الت صائص  درج ف خ ويين بتوظي شرفين الترب  الم
ي    ة ف ة الغوث الدولي دارس وآال ي م وي الحديث ف ه نظر األردناإلشراف الترب  من وجهت

 . عمان. جامعة الشرق األوسط. رسالة ماجستير غير منشورة. "المعلمين
 وي        ". )٢٠٠٤(. محمد ،جويفل واقع اإلشراف الممارس والمالمح المستقبلية لإلشراف الترب

 . األردن. جامعة مؤتة. رسالة ماجستير غير منشورة. "ردنفي األ

 دي د  ،الحدي ن حام عود ب ا    ". )٢٠٠٨(. س دى تحقيقه ة وم ادات التربوي دريب القي اليب ت أس
. رسالة ماجستير غير منشورة. "ألهداف الدورات التدريبية في الجامعات وآليات المعلمين       

  . وديةالسع. جامعة أم القرى. آلية التربية. السعودية

 وي في        ". )٢٠٠٧(. محمد طاهر  ،الحذيفي دور المشرفين التربويين في ضوء التوجيه الترب
  . اليمن. جامعة تعز. رسالة ماجستير غير منشورة. "الجمهورية اليمنية

 ي د ،الحرب ون      ". )٢٠٠٦(. فه شرفون التربوي ا الم ا يراه وي آم راف الترب ات اإلش معوق
طة والثانوي    دارس المتوس ديرو الم ة     وم ة العربي ي المملك ة ف رَّس التعليمي ة ال ة بمنطق

 . عّمان. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة. "السعودية
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 ستقبلية    ". )٢٠٠٤(. رافدة عمر  ،الحريري ة   . "اإلشراف التربوي والنظرة الم الة التربي . رس
)١٠٥-٨٩ .)٦ .  

 َّراهيم ،ادالحم ز . إب د العزي ة ". )٢٠٠٠(. عب ات فاعلي ة  معوق وي بمدين راف الترب  اإلش
 . . السعودية. جامعة الملك سعود. آلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة. "الرياض

 مدينة في التربويين للمشرفين التدريبية االحتياجات". )٢٠٠٦(. مطلق بن مقعد ،الروقي 
  . السعودية. سعود الملك جامعة. غير منشورة ماجستير رسالة. "الرياض

 ؤاد  ،والخصاونة . ياض ر ،ستراك ويين في األردن          . )٢٠٠٣(. ف ويم أداء المشرفين الترب تق
 . األردن. عمان. دار وائل للنشر والتوزيع. في ضوء االتجاهات الحديثة

  شعالن د  مضاوي  ،ال ار  نظام ". )٢٠٠١(. محم دريب  اختي ات  المشرفات  وت  في  التربوي
شو  دآتوراه رسالة. "السعودية العربية المملكة ة . رةغير من ة   عين  جامع ة  شمس آلي . التربي

 . جمهورية مصر العربية

  ادي د اله زت  ،عب ودت ع اليبه  . )٢٠٠٦(. ج ه وأس وي مفاهيم راف الترب دار . ١ط. اإلش ال
 .  األردنعّمان. العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع

 عمان. للنشر دار األمل. سيةالقياس والتقويم في العملية التدري. )٢٠٠٥(. أحمد ،عودة . 

 دي ل ،محم رمين ناي ة  ". )٢٠٠٤(. ني ي جمهوري ال ف اض األطف ي ري وي ف اإلشراف الترب
 . جامعة عين شمس. مصر. رسالة ماجستير غير منشورة. آلية التربية. "مصر العربية

 المهني النمو في  التربوي اإلشراف مراآز مديري إسهام". )٢٠٠٦(. فهد بن حسن ،المقرن 
شورة   . "الرياض بمدينة التربويين لمشرفينل ر من ك سعود   . رسالة ماجستير غي ة المل . جامع

 . السعودية
    ي يج العرب دول الخل ة ل ب التربي يج   . )١٩٨٢(. مكت دول الخل وي ب راف الترب ه . اإلش واقع

  . ١٣٧. الرياض .حوث التربوية لدول الخليج العربيالمرآز العربي للب. وتطوره
 ة في                ". )٢٠٠١(. محمد ،مناصرة دارس الحكومي ديري الم دريب م امج ت ة برن درجة فاعلي

  . فلسطين. جامعة القدس. رسالة ماجستير غير منشورة. "محافظة الخليل من وجهة نظرهم

 دار زهران . التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق. )١٩٩٣(. محمد عبد الفتاح ،ياغي
  . عمان. للنشر والتوزيع

  دور المؤسسة في تنمية المجتمع . )١٩٩٣(.  في الدول العربيةياإلقليماليونسكو مكتب
 . األردن. عمان. المحلي

  شوان وب  ،ن شوان . يعق ل  ،ون سلوك . )٢٠٠١( . جمي واإلشراف   اإلدارة في  التنظيمي  ال
 . غزة. المنارة دار ومكتبة مطبعة. التربوي

 وي السلوك التنظيمي في اإلدارة واإلشراف التر       . )٢٠٠٤(. يعقوب ،نشوان ان  . ب . دار الفرق
  . عمان
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  )١( ملحق
فاعلية برنامج تدريبي في وآالة الغوث الدولية في تطوير آفايات المشرفين التربويين من وجهة نظر ة قياس أدا

  بصورتها األوليةالمشرفين التربويين أنفسهم 

  المرحلة اإلشرافية  الجنس
  أساسية عليا  أساسية دنيا  أنثى  ذآر
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            مكنني من إعداد التشكيالت المدرسية   ١
           درَّبني على إعداد اإلحصاءات المتعلقة بعملي اإلشرافي  ٢
           طوَّر من قدراتي اإلدارية في مجال التنظيم  والتنسيق  ٣
            بشريةطوَّر آفاياتي المتعلقة بإدارة الموارد ال  ٤
            طوَّر آفاياتي المتعلقة بإدارة الموارد المالية  ٥
            ساعدني على تطوير أدوات مراقبة األداء  ٦
            طوَّر من قدراتي على إدارة الوقت  ٧
            طوَّر من قدراتي في إدارة األنشطة اإلشرافية بفعالياتها المتعددة  ٨
           العاملين لدى والضعف القوة نقاط تشخيص قدَّم لي إرشادات  ٩
           أفادني بتكوين التغذية الراجعة الهادفة حول أداء العاملين  ١٠
           مكنني من تشخيص نقاط القوة والضعف لدى العاملين  ١١
           بصَّرني باألساليب الفاعلة إلدارة الصف  ١٢
           ل السلوكبصَّرني ببدائل العقاب البدني والنفسي وتقنيات تعدي  ١٣
            مكنني من استطالع حاجات المعلمين التدريبية بوسائل متعددة  ١٤
            أثر التدريب على أداء المعلمين الصفيقدَّم لي خيارات قياس   ١٥
            وفََّر لي المصادر المعرفية الالزمة لتنميتي مهنيا  ١٦
            نيا مكنني من التنويع  في أساليب تنمية المعلمين مه  ١٧
            قدَّم لي استراتيجيات إدارة االختالف بين العاملين  ١٨
            قاعدة بيانات خاصة بالعاملين  أرشدني إلى بناء   ١٩
مكنني من استثمار الطاقات البشرية المبدعة في تنفيذ أعمال   ٢٠

  إشرافية موجهة
          

            بالتشريعات التربوية السارية مكنني من اإللمام   ٢١
           وجهني إلى العمل بروج الفريق في تحقيق األهداف  ٢٢
           مكنني من تحليل الواقع التربوي لمنطقتي التعليمية  ٢٣
           أفادني في الموازنة  بين عملي اإلداري والفني  ٢٤
           مكنني من امتالك مهارة التفاوض مع اآلخرين   ٢٥
          بين واجبات الوظيفة ورضا العاملين منحني القدرة  على الموازنة   ٢٦
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ت
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            أسهم في تحسين مهاراتي آصديق ناقد  ٢٧
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            أسهم في تطوير آفاياتي في توظيف تكنولوجيا المعلومات  ٢٨
            ي مجال التدريبطوَّر من  آفاياتي ف  ٢٩
            طوَّر من  آفاياتي في بناء عالقات إنسانية مع اآلخرين  ٣٠
            طوَّر من  آفاياتي في حفز العاملين  ٣١
            قدَّم لي إرشادات اإلعداد السليم لالجتماعات وإنجاحها  ٣٢
            تنظيم برنامج إشرافي يتصل بالزيارات الصفيةساعدني على   ٣٣
            قدَّم لي إرشادات تنظيم ورش العمل التربوية  ٣٤
            قدَّم لي إرشادات التفويض السليم لبعض من مهماتي اإلشرافية   ٣٥
 البرامج الفعالة لتبادل الخبرات التدريسية بين مكنني من تنظيم  ٣٦

  المعلمين
          

            قدَّم لي إرشادات  التخطيط الفاعل لبرامجي اإلشرافية  ٣٧
           درَّبني على آتابة التقارير اإلشرافية اإلدارية  ٣٨
           درَّبني على آتابة التقارير اإلشرافية الفنية  ٣٩

  

            درَّبني على توثيق عملياتي اإلشرافية بطرق علمية  ٤٠
       طوَّر من قدراتي في إعداد الخطط اإلستراتيجية   ٤١
       تي في إعداد الخطط اإلجرائيةطوَّر من قدرا  ٤٢
       طوَّر من قدراتي في في بناء رؤية تشارآية  ٤٣
      طوَّر من قدراتي المعرفية في مجال القيادة التحويلية  ٤٤
طوَّر من قدراتي في إعداد الخطط المعرفية في مجال القيادة   ٤٥

 الرؤيوية
     

       لجودة الشاملةطوَّر من آفاياتي في مجال إدارة ا  ٤٦
       حسَّن من مهاراتي البحثية في المجال التربوي  ٤٧
       حسَّن من آفاياتي في مجال تطوير المناهج وإثراؤها  ٤٨
       طوَّر من آفاياتي في مجال التعليم االلكتروني  ٤٩
       ساهم في تحسين آفاياتي في التخطيط للزيارة الصفية   ٥٠
       تحسين آفاياتي في تنفيذ الزيارة الصفيةساهم في   ٥١
       زاد من قدراتي في مجال بناء الخطة اإلشرافية  ٥٢
       أرشدني إلى التقنيات الحديثة في تنفيذ مهماتي اإلشرافية   ٥٣
ساعدني على تبني أنماطا إشرافية حديثة في تنفيذ مهماتي   ٥٤

  اإلشرافية
     

 تقديم تغذية راجعة تطويرية شفهية للعاملين عن قدَّم لي إرشادات   ٥٥
  أدائهم 

     

      درَّبني على طرق مناقشة المعلمين بتقاريرهم اإلشرافية  ٥٦
       درَّبني على إنتاج وتصميم  الوسائل التعليمية   ٥٧
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      درَّبني على تشكيل فرق العمل الفاعلة    ٥٨
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، معرفة( مكنني من تحليل محتوى التعلم إلى مكوناته الرئيسة   ٥٩
  )اتجاه، مهارة

     

      أرشدني إلى آيفية التعامل مع أخطاء المعلمين   ٦٠

      درَّبني على تنظيم برامج فعالة للدروس التوضيحية  ٦١

       نني من اإللمام بأساليب تعزيز األفراد أو الجماعات العاملةمك  ٦٢

مكنني من توجيه عملياتي اإلشرافية نحو تحسين مخرجات التعليم   ٦٣
  والتعلم

     

       طوَّر وعيي بأدواري اإلشرافية المتعددة   ٦٤

       مكنني من فهم مجاالت عملي الرئيسة   ٦٥

        متابعة  النمو المهني للمعلمين عرَّفني باستراتيجيات  ٦٦

أطلعني على الطرق العلمية في تحديد االحتياجات التدريبية   ٦٧
  للمعلمين

     

       ساعدني على تصميم برامج إشرافية خاصة بالمعلمين المستجدين  ٦٨

       ساعدني على تصميم برامج إشرافية خاصة بالمعلمين القدامى  ٦٩

       حديد صعوبات تنفيذ المهمات التدريسيةمكنني من ت  ٧٠

       مكنني من تصميم النشرات التربوية المتعلقة باحتياجات المعلمين  ٧١

زودني باستراتيجيات تنفيذ الدروس وفق األساليب التربوية   ٧٢
  الحديثة

     

       الواقعي التقويم استراتيجياتوضح لي   ٧٣

باالستراتيجيات المعلمين المهنية على تلبية حاجات ساعدني   ٧٤
  اإلشرافية الحديثة

     

قدَّم لي إرشادات التعامل مع المتغيرات المؤثرة في عملية   ٧٥
  التدريس

     

 

      قدَّم لي إرشادات بناء الخطط العالجية  ٧٦
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  )٢( ملحق
  أداة الدراسة بصورتها النهائية

  أنثى  ذآر  الجنس
  أساسية عليا  ياأساسية دن  مرحلة اإلشراف
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           العاملين لدى والضعف القوة نقاط تشخيص قدَّم لي إرشادات  ١

           درَّبني على آتابة التقارير اإلشرافية الفنية  ٢

            أثر التدريب على أداء العاملينقياس قدَّم لي خيارات   ٣

           قدَّم لي استراتيجيات إدارة االختالف بين العاملين  ٤

            قدَّم لي إرشادات إدارة االجتماعات  ٥

            مكنني من تصميم النشرات التربوية المتخصصة   ٦

أطلعني على الطرق العلمية في تحديد االحتياجات التدريبية   ٧
  مينللمعل

          

ساعدني على تصميم برامج إشرافية خاصة بالمعلمين   ٨
  المستجدين

          

            ساعدني على تصميم برامج إشرافية خاصة بالمعلمين القدامى  ٩

            مكنني من تحديد صعوبات تنفيذ المهمات التدريسية  ١٠

            ساعدني على تبني أنماطا إشرافية حديثة   ١١

            فاياتي في استثمار الموارد البشرية المتاحةطوَّر من آ  ١٢

            مكنني من اإللمام بأساليب تعزيز األفراد أو الجماعات العاملة  ١٣

            عرفني باستراتيجيات متابعة  النمو المهني للعاملين  ١٤

            درَّبني على  التخطيط لتنفيذ الزيارات الصفية الفاعلة  ١٥

في التدريب على استراتيجيات التقويم الواقعي زاد من قدراتي   ١٦
 وأدواته

          

           أرشدني إلى آيفية التعامل مع أخطاء العاملين   ١٧

           درَّبني على أساليب مناقشة المعلمين بتقاريرهم اإلشرافية  ١٨

           درَّبني على تصميم  الوسائل التعليمية   ١٩

عة تطويرية شفهية للعاملين عن درَّبني على  تقديم تغذية راج  ٢٠
  أدائهم 
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قدَّم لي نماذج من تطبيقات النظريات اإلدارية الحديثة في   ٢١
  اإلشراف
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            درَّبني على بناء أنشطة إثرائية للمنهاج  ٢٢  

       بالتشريعات التربوية الساريةمكنني من اإللمام   ٢٣

      قاعدة بيانات خاصة بالعاملين  أرشدني إلى بناء   ٢٤

       أآسبني مهارات التخطيط االستراتيجي المتكامل  ٢٥

      مكنني من تحليل الواقع التربوي لمنطقتي التعليمية  ٢٦

      ازنة بين العمل اإلداري والفنيأفادني في المو  ٢٧

       درَّبني على تشكيل فرق العمل الفاعلة    ٢٨

       طوَّر وعيي بأدواري اإلشرافية المتعددة   ٢٩

       مكنني من فهم مجاالت عملي الرئيسة   ٣٠

       درَّبني على توثيق عملياتي اإلشرافية بطرق علمية   ٣١

      التفويض السليم للسلطةقدَّم لي إرشادات   ٣٢

      قدَّم لي إرشادات إدارة المشاغل التربوية  ٣٣

منحني القدرة على الموازنة بين واجبات الوظيفة ورضا   ٣٤
 العاملين

     

      درَّبني على تنظيم برامج فعالة للدروس التوضيحية ٣٥

      درَّبني على آتابة التقارير اإلشرافية اإلدارية ٣٦

 البرامج الفعالة لتبادل الخبرات التربوية بين مكنني من تنظيم ٣٧
 المعلمين

     

       تنظيم برنامج إشرافي متكاملساعدني على  ٣٨
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      زاد من  مهاراتي في االتصال والتواصل مع اآلخرين ٣٩

 


