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مدى امتالك املشرفني الرتبويني املهارات اإلشرافية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية
مبدينة مصراتة

د .حممد عمر حممد الغزال
كلية االداب/جامعة مصراتة

املقدمة:

يُعد اإلشراف الًتبوي خدمة مهنية تربوية تقدم للمعلمني هبدف حتسني عملية التعليم
والتعلم ،ونظراً للتطورات اذلائلة والتغريات السريعة اليت تطرأ على عملية ادلعرفة ،ورلال التدريس،
زادت أمهية التوجيو واإلشراف الًتبوي ،بازدياد أعداد الطالب وازدياد عدد ادلعلمني اجلدد غري
ادلؤىلني بشكل كاف ،وخباصة يف اجلانب الًتبوي ،حيث إن أغلب خرجيي كلية العلوم واآلداب
وكلية تقنية ادلعلومات وبعض الكليات األخرى يف جامعة مصراتة ال يدرسون مواد تربوية أثناء
دراستهم يف ىذه الكليات ويعملون يف رلال التعليم،شلا جيعل مهمة ادلشرف الًتبوي شاقة
وعسرية ومن ىنا تزداد احلاجة إىل ادلشرف الًتبوي يف نظام التعليم ليلجأ إليو ادلعلم عندما
تعًتضو أية مشكلة ،فادلشرف يعمل من أجل ادلعلم لتحقيق أىداف ادلرحلة التعليمية وتكوين
شخصية الطالب وإعداده للحياة وفقاً ذلذه األىداف شلا يسهم بشكل مباشر يف تطوير اجملتمع
الذي يعيش فيو.
ويعد ادلعلم من أىم عناصر العملية التعليمية ويعترب ذراعها التنفيذي وتقع على عاتقو
ادلسؤولية ادلباشرة يف عملية التعليم والتعلم ،فالب ّد من مساعدتو يف أداء مهامو من جهتني :األوىل
اإلدارة ادلدرسية ،واألخرى إدارة اإلشراف الًتبوي.
ومن ىنا البد أن يؤدي ادلشرف الًتبوي (ادلوجو) مهامو بكفاءة عالية حىت يغطي
(شديفان)84 ،2002 ،
النقص الذي يعاين منو ادلعلم.
وتؤكد (اندش3002 ،م) أنو لنجاح ادلشرف الًتبوي كقائد تربوي ينبغي أن تتوافر فيو
رلموعة من ادلهارات األساسية ومن ىذه ادلهارات ادلهارة الذاتية وىي ادلهارات الشخصية،
والطالقة اللفظية والقوة اجلسمية والصحية وادلهارات اإلنسانية وتتعلق باجلانب اإلنساين
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والعالقات اإلنسانية وقدرة ادلشرف الًتبوي على التعامل مع ادلعلمني وبث روح التعاون والعمل
بروح الفريق( .اندش.)30 ،3002 ،
كما يرى (الطعاين3002 ،م) أن اإلشراف الًتبوي قد انتقل من موقف االىتمام
بادلعلم وبتحسني أدائو وتعديل سلوكو إىل االىتمام بادلوقف التعليمي ككل وإحداث التعديل
والتغيري اإلجيايب ادلرغوب يف سلتلف عناصره من معلم ومتعلم ومناىج وبيئة وتسهيالت مدرسية
وإدارة صفية ،وحىت يسهم ادلشرف الًتبوي يف ذلك كلو البد أن ديتلك رلموعة من ادلهارات
األساسية اليت تساعده للقيام بدوره بشكل فعال.

(الطعان)34 ،2005 ،

ويؤكد (عطاري3992 ،م) أ ّن أمهية اإلشراف الًتبوي زادت يف البالد العربية على
مدار السنوات ادلاضية؛ وذلك بسبب ازدياد أعداد الطالب بشكل ملحوظ ،وازدياد عدد
ادلدرسني اجلدد غري ادلؤىلني ،وزيادة حجم اذلدر الًتبوي يف ادلدارس( .عطاري)76 ،3992 ،
وتعتمد قدرة ادلشرف الًتبوي للقيام بأدواره ادلتعددة على مدى دتكنو من ادلهارات
اإلشرافية ،فدور ادلشرف وأداؤه داخل البيئة ادلدرسية يُعد مؤشراً مهماً على جودة التعليم ،كما
أن وعي ادلشرف مبشكالت ادلعلمني واألمور ادلتعلقة مبهارات اإلشراف من وجهة نظره ذلا أمهية
عظمى يف صلاح العملية التعليمية ،وأن توافر ىذه ادلهارات أو نقصها لدى ادلشرف الًتبوي تؤثر
يف أدائو ادلهين ويف ىذا السياق تأيت مشكلة البحث.
مشكلة البحث:
شىت
يتميز العصر الذي نعيشو بالتغري السريع ،والتقدم العلمي ،والتطور العلمي يف ّ
مهام كبريًة يف سبيل إعداد ادلشرف الًتبوي ادلؤىل للقيام
اجملاالت ،وىذا يفرض على الًتبية َّ
بعملو والوفاء بدوره باعتبار ادلشرف أحد العناصر األساسية يف العملية التعليمية لكونو األقرب
إىل ادلعلمني واألقدر على فهمهم ومن مث التعامل معهم ،إذ تعددت أمناط اإلشراف الًتبوي
ادلستخدمة لتقومي العملية التعليمية.
وتشري (اندش )3002 ،إىل أن اإلشراف الًتبوي يف مدينة مصراتة مازال متدنياً وأن
دور ادلشرف غامض ومهمتو غري واضحة وأن عدم إصلاز ادلشرفني الًتبويني دلهامهم بصورة مرضية
971

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

مدى امتالك املشرفني الرتبويني املهارات اإلشرافية

___________________________________________________________

يرجع إىل مشكالت نقص ادلهارات اإلشرافية الواجب توفرىا لديهم ،وتقًتح إجراء دراسة تقوديية
لإلشراف الًتبوي من وجهة نظر ادلعلمني؛ لذا جاء ىذا البحث للتعرف على ادلهارات اإلشرافية
الًتبوية لدى ادلشرفني من وجهة نظر معلمي ادلرحلة الثانوية يف ادلدارس احلكومية مبدينة مصراتة.
وميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال اآليت:

ما مدى امتالك ادلشرفني الًتبويني للمهارات اإلشرافية من وجهة نظر معلمي ادلرحلة
الثانوية مبدينة مصراتة؟
أمهية البحث:
تأيت أمهية البحث من حيث إنو:
التعرف على أىم آراء ادلعلمني حول أداء ادلشرفني الًتبويني ومن مت التعرف
 -3يُسهم يف ّ
على جوانب الرضا وعدم الرضا عن أداء ادلشرفني لتدعيم اإلجيايب منها وتعزيزه ومعاجلة
السليب منها.
 -3يُفيد ىذا البحث يف تفهم أعمق لطبيعة اإلشراف الًتبوي يف ادلرحلة الثانوية.
 -2يُسهم البحث يف إثراء ادلكتبة الًتبوية بإضافة متواضعة عن الكفايات اإلشرافية
للمشرفني.
 -4بناءً على نتائج البحث ديكن اقًتاح برامج تدريبية لسد احتياجات ادلشرفني الًتبويني
لبعض الكفايات.
هدف البحث:
يهدف ىذا البحث إىل التعرف على مدى امتالك ادلشرفني الًتبويني للمهارات
اإلشرافية من وجهة نظر معلمي ادلرحلة الثانوية مبدينة مصراتة.
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حدود البحث:

اقتصر ىذا البحث على عينة من معلمي ومعلمات ادلرحلة الثانوية للعام الدراسي
( )3034-3032بادلدارس الثانوية احلكومية مبدينة مصراتة ،وىي ثانوية اليقظة بنات ،ثانوية
ابن غلبون بنني ،ثانوية شهداء الرميلة بنني ،ثانوية الريموك بنني ،ثانوية كرزاز بنات.
التعريفات اإلجرائية:
ورد يف ىذا البحث بعض ادلصطلحات اليت حتتاج إىل تعريف إجرائي وفقاً لسياق
اإلجراءات اليت استخدمت فيها ،وىي:
 -1اإلشراف الرتبوي:
يعرفو الباحث إجرائياً بأنو مهمة قيادية توجيهية يقوم هبا الشخص الذي تكلفو مراقبة
الًتبية والتعليم رمسياً دلساعدة ادلعلمني على حتسني أدائهم ادلهين وتطوير العملية التعليمية يف
ادلرحلة الثانوية لتحقيق أىدافها،ويتم التعرف على مدى ادلساعدة من خالل دتكنهم من مهارات
اإلشراف الًتبوي عن طريق استجابة معلمي ادلرحلة الثانوية على أداة ىذا البحث (االستبانة).
املهارة:
يعرفها الباحث إجرائياً بأهنا مدى دتكن ادلشرفني الًتبويني ادلكلفني باإلشراف على
ادلدارس الثانوية مبدينة مصراتة من أداء عملهم بفاعلية إجيابية ،وفق ادلعايري ادلنصوص عليها من
وزارة الًتبية والتعليم ،يف أقل وقت وجهد شلكن ،وأكثر دقة للوصول إىل األىداف ادلنشودة.
اإلطار النظري:
أورد األدب الًتبوي بعضاً من األدبيات والدراسات ادلرتبطة باإلشراف الًتبوي وىي:
السمات الشخصية للمشرف الرتبوي:
ينبغي أن تتوافر يف ادلشرف الًتبوي السمات اآلتية:
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 -3االطالع ادلستمر على ادلنهج وادلادة اليت يشرف عليها وإضافة كل جديد كما جيب أن
يكون ذا فكر خالّق ،وناصحاً وظيفياً يف رلال ادلهنة.
 -3أن يكون حسن السمعة منذ عهده بالتدريس ،وأن يكون قدوةً يف العمل والنظام
للمعلمني.
 -2قوي الشخصية حسن اخللق وادلظهر ،وأن يكون دديقراطياً ،وذا ضمري حي.
 -4اإلتقان والتفاين يف العمل ،وأن يكون تربوياً ،وحكيماً عند قيامو بعملو.
 -5اخلربة الفعلية يف النواحي اإلدارية واإلشرافية وأالّ يظلم أو حيايب أحداً.
 -6قويًّا يف ادلادة العلمية ،وملماً بعلم النفس الًتبوي ،واالجتماعي ،وطرق التدريس،
والتقومي.
 -7أن يكون إنساناً حيًتم قدرات اآلخرين ومشاعرىم ،وأن يكون قادراً على ضبط النفس
(عبداهلادي ،2002 ،ص)33

والسيطرة على انفعاالتو.

ويؤكد أبو ىويدي (3000م) يف دراستو اليت ىدفت إىل معرفة درجة شلارسة ادلشرفني
الًتبويني لكفاياهتم اإلشرافية من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية يف الضفة الغربية أن
ادلشرف الًتبوي ينبغي أن يتسم بالسمات سالفة الذكر ويضيف إىل ما سبق ذكره أن ادلشرف
جيب أن يكون مؤمناً برسالة اإلشراف وفلسفة اإلشراف مع وجود رغبة أكيدة يف العمل ،وأن
يتمتع بعقلية منظمة تؤمن باألسلوب العلمي يف التفكري وبالنظرة ادلوضوعية لألمور.
ويشري إبراىيم (3994م) يف دراستو اليت ىدفت إىل معرفة درجة الفاعلية للزيارات
الصفية وأثر كل من اجلنس وادلرحلة التعليمية وادلؤىل العلمي وعدد الزيارات اإلشرافية الصفية،
وإىل أن ادلشرف الًتبوي ينبغي أن يتسم بادلوضوعية يف تقومي ادلعلمني ،وأن يدعم ادلعلم
ويساعده يف أداء مهامو ،وأن تكون عالقتو مع ادلعلمني مبنية على االحًتام والتقدير ،وأالّ
يكون مفتشاً على األخطاء فقط بل جيب عليو توضيح نقاط القوة ،وترميم نقاط الضعف،
ومساعدتو على اجتياز بعض التحديات وتوجيهو إىل استغالل الفرص ادلتاحة.
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مهارات املشرف الرتبوي:

نتيجةً لتنوع األىداف ادلنوطة باإلشراف الًتبوي ،وتنوع احلاجات لو ،واختالف
الظروف من آن إىل آخر ،ويف اإلطار احلديث عن مفهوم اإلشراف ينبغي على ادلشرف أن
صنِّّفت ادلهارات اليت يُتوقع أن
يتحلى مبهارات تؤىلو للقيام هبذه ادلسؤولية الًتبوية ادلهمة ،ولقد ُ
شىت ولعل أكثر التصنيفات مالءمةً خلدمة أغراض
يتصف هبا ادلشرف الًتبوي تصنيفات ّ
اإلشراف الًتبوي ىي:
 -1املهارات الفنية:
وتع ينينين ى ينينذه ادله ينينارات ق ينيندرة ادلش ينينرف عل ينينى ص ينينياغة األى ينينداف ،ووض ينينع خط ينينة للت ينيندريس،
وحتديينيند النشينيناطات ادلالئمينينة ،والقينيندرة علينينى تقينينومي العمينينل بشينينكل موضينينوعي ،واالطينينالع ادلسينينتمر،
والقينراءة الواعيينينة ،والقينيندرة علينينى توضينينيح األفكينينار والتعبينينري السينينليم كتابينةً ونطقيناً ،واسينينتخدام الوسينينائل
ادلتعددة يف التوضيح والتفسري والتحليل والقدرة على إدارة احلوار مع ادلعلمني واسينتيعاب أفكينارىم
وتص ينينوراهتم ،وأن ديتل ينينك مه ينينارة اإلص ينينغاء والدق ينينة يف احين ينًتام آراء اآلخين ينرين ،والتنس ينينيق ب ينينني الين ينربامج
اإلشين ينرافية والين ينربامج ادلدرس ينينية ،وتكيي ينينف ى ينينذه الين ينربامج ءي ينينث تك ينينون مرن ينينة يف ض ينينوء ادلس ينينتجدات.
(عودة)76 ،2009 ،

ويؤكد ادلوسي يف دراستو (3995م) اليت ىدفت إىل معرفة الدور الذي يقوم بو مدير
ادلدرسة يف حتسني الفعاليات التعليمية أمهية ىده ادلهارات ويعتربىا جوىرية يف األداء اإلشرايف
ويضيف بعض ادلهارات الفنية اليت يراىا مهمة وىي أن ادلشرف الًتبوي جيب أن ديتلك القدرة
على إثارة احلماس يف نفوس ادلعلمني والطالب وعقوذلم وأن يكون تعاملو مبنيًّا على قواعد
علمية رصينة وأن تكون مستندة على نظريات علم النفس الًتبوي ونظريات التعلم.
 -2املهارات الصلبة:
ينبغي أن يتصف ادلشرف الًتبوي يف ىذا اجملال بالقدرة على التفكري البنّاء ،والتساؤل
اذلادف ،وحتسني بيئة التعليم بشكل خاص ،وأن يراعي الفروق الفردية بني ادلعلمني ،واستخدام

971

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

مدى امتالك املشرفني الرتبويني املهارات اإلشرافية

___________________________________________________________

األسلوب الًتبوي يف حل ادلشكالت ،والوعي باألسس وادلرتكزات اليت بنيت عليها ادلناىج
الدراسية وإتقان مهارات حتديد احتياجات ادلعلمني التدريبية( .أبو عابد)26 ،3005 ،
ويؤكد الرميح (3004م) يف دراستو اليت ىدفت إىل التعرف على مدى إسهام ادلشرف
الًتبوي يف التنمية ادلهنية للمعلمني ضرورة توافر ىذه ادلهارات يف ادلشرف الًتبوي اجليد.

 -3املهارات الناعمة:
وتشتمل ىذه ادلهارات على قدرة ادلشرف الًتبوي على اإلقناع ،والتعبري عن اآلراء،
وإدارة النقاش ،واإلسهام فيو ،وتنمية االجتاىات اإلجيابية للمعلمني ضلو العمل ،وأن يتصف
مبهارة حسن اإلصغاء والتفهم ،وبناء األجواء الودية بينو وبني ادلعلمني والطالب ،والقدرة على
العمل والتعامل مع اآلخرين وفهم الذات اإلنسانية وتقلبها ،وأن تكون لديو مهارة اجلمع بني
النظرة العلمية وادلنطق والعالقات اإلنسانية والقدرة على حتديد واجبات وأعمال ومهمات كل
العاملني يف ادلدرسة ،والقدرة على مجع البيانات وادلعلومات عن العاملني يف ادلدرسة لتحليلها
وتفسريىا وتقدير العالج ادلناسب ذلا والتعرف على ميول العاملني من أجل تطويرىا واالستفادة
(العوران)49 ،2000 ،
منها يف تطوير األداء.
ويشري السعود (3992م) يف دراستو اليت ىدفت إىل حتديد معوقات العمل اإلشرايف
يف األردن من وجهة نظر ادلشرفني إىل أن ادلهارات الناعمة وادلتمثلة يف القدرة على التواصل
بشكل إجيايب وفعّال مع ادلعلمني من أساسيات مهمة ادلشرف الًتبوي وبدوهنا ال ترجى فائدة
تذكر للعملية اإلشرافية.
عالقة املشرف الرتبوي باملعلم:
إن األسس وادلبادئ اليت حتدد العالقة بني ادلشرف الًتبوي وادلعلم ىي نفسها اليت حتدد
العالقة بني القائد الدديقراطي مبن يعملون معو ومن ادلبادئ اليت ينبغي على ادلشرف الًتبوي
األخذ هبا واليت بدورىا تيسر مهمتو وتوطد العالقة بينو وبني ادلعلمني العاملني معو ،ومن أىم
ىذه ادلبادئ أن ادلشرف الًتبوي جيب أن يؤدي عملو اإلرشادي والتوجيهي على أساس مهين
ويًتفع عن األمور الشخصية ويقيس أعمال ادلعلمني وتصرفاهتم مبقياس موضوعي ،فال ينكر حق
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أحد أجاد وال جيامل على حساب ادلصلحة إرضاءً لنزوات شخصية ،وينبغي أن يثبت يف دىن
ادلشرف الًتبوي دائماً ويف مجيع األوقات أن الروح ادلعنوية العالية يف صفوف ادلعلمني ضرورية
جدا ومن واجبو توفري الشعور باألمن واالطمئنان بينهم ويعمل على غرس الثقة يف نفوسهم
ً
ودعم قدراهتم ادلهنية ،كما جيب على ادلشرف أن يعترب نفسو مسؤوالً عن األخطاء العامة وملزماً
بالدفاع عن كل معلم ومحايتو من أي نقد مغرض سواءً كان من التالميذ أم من اآلباء أم من
ادلعلمني اآلخرين ،وجيب على ادلشرف استخدام أبسط الوسائل وأسهلها وأن جيعلها يف إمكان
ادلدرس ويف متناولو وأن حيقق التالميذ األىداف الًتبوية ادلنشودة( .قصيبات)62 ،2009 ،
وقد أكدت اندش (3002م) يف دراستها اليت ىدفت إىل التعرف على أساليب
اإلشراف الفين يف ادلدارس الثانوية مبدينة مصراتة ىذه ادلبادئ واعتربهتا أساسية لعمل أي مشرف
تربوي.
وأشار الغموشي (3004م) يف دراستو اليت ىدفت إىل التعرف على مدى شلارسة
مشريف الًتبية الفنية دلهامهم اإلشرافية من وجهة نظر معلمي الًتبية الفنية يف األردن إىل أن ىذه
ادلبادئ ىي اليت تؤسس إىل إشراف ناجح وأن ادلشرف الًتبوي ال ديكن لو أن يتخلى عنها بل
عليو أن يتحلى هبا إذا أراد أن يكون ناجحاً.
إجراءات البحث:
منهج البحث:
اتبع الباحث ادلنهج الوصفي لكون ىذا ادلنهج تفرضو طبيعة مشكلة البحث أكثر من
غريه من ادلناىج نظراً دلا يوفره ىذا ادلنهج من إمكانية الوصول إىل احلقائق الدقيقة والظروف
القائمة ادلتعلقة مبوضوع البحث.
جمتمع البحث:
تكون رلتمع البحث من مجيع معلمي مرحلة التعليم الثانوي مبدينة مصراتة البالغ
ّ
عددىم ( )3509معلمني للعام الدراسي (.)3034-3032
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عينة البحث:

تكونت عينة البحث من ( )335معلماً مت اختيارىم بصورة عشوائية من رلتمع
البحث ،موزعني على مخس مدارس ،واجلدول اآليت يوضح ذلك:
ت

اسم املدرسة

العدد

-3

ثانوية كرزاز بنات

34

-3

ثانوية ابن غلبون بنني

23

-2

ثانوية اليقظة بنات

20

-4

ثانوية شهداء الرميلة بنات

2

-5

ثانوية الريموك بنني

26
335

اجملموع
أداة البحث:

من أجل حتقيق ىدف البحث قام الباحث باستخدام االستبانة وتتكون من ثالثة
رلاالت وىي:
اجملال األول :ادلهارات الفكرية.
اجملال الثاين :ادلهارات الفنية.
اجملال الثالث :ادلهارات اإلنسانية.
صدق األداة:
مت االعتماد على الصدق الظاىري لألداة ،وذلك بعرضها على رلموعة من احملكمني
وكان عدد فقرات االستبانة يف شكلها األويل ( )58فقرة وبعد مجع االستبانة من احملكمني ويف
ضوء مالحظاهتم ومقًتحاهتم مت حذف ( )33فقرة ألهنا ال ختدم ىدف البحث ،بذلك
أصبحت االستبانة بصورهتا النهائية تتكون من ( )47فقرة ،وأصبحت األداة تتسم بدرجة مقبولة
من الصدق الظاىري واختريت البدائل الثالثية( :متوفر ،متوفر بشكل جزئي ،غري متوفر).
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ثبات األداة:

مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من ( )30معلمني وبعد جتميع
االستبانة وترمجتها إىل درجات ،وطبقاً لالستبانة ادلتدرجة مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ
حلساب الثبات ،اليت تعتمد على حساب مصفوفة االرتباط بني فقرات االستبانة والدرجة الكلية
واتضح أن قيمة الثبات = (.)0.744
تطبيق األداة:
مت توزيع االستبانة بصورهتا النهائية على أفراد العينة البالغ عددىم ( )335معلماً وبعد
اإلجابة عليها مت جتميعها وقام الباحث بتفريغ البيانات والتعامل معها إحصائياً باستخدام الوسط
ادلرجح والوزن ادلئوي.
نتائج البحث:
بعد االنتهاء من التحليل اإلحصائي ألداة البحث وادلتعلقة مبهارات اإلشراف الًتبوي
مت ترتيب الفقرات تنازلياً حسب أوساطها ادلرجحة وأوزاهنا ادلئوية فكانت النتائج كما يف اجلدول
اآليت:
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الفقرات

ت

الوسط

الوزن

املرجح

املئوي

الرتتيب

اجملال األول :املهارات الفكرية:
-3

ديتلك القدرة على اإلبداع يف اجملال اإلشرايف.

3.3

72.2

3

-3

يشجع ادلعلمني على تبين مواقف إجيابية ضلو عملية
اإلشراف الًتبوي.

3.33

74

3

-2

يُعد أنشطة تربوية تنمي تفكري ادلعلمني.

3.83

60.8

30

3.97

65.87

4

3.95

65.07

6

64.52

7
8

-4
-5

يطرح أفكاراً جديدة بنّاءة تسهم يف تطوير أداء ادلعلمني.
ينمي ادلهارات القيادية لدى ادلعلمني.

-6

يسهم مع ادلعلمني من خالل البحث الًتبوي إلعداد
أفكار تربوية جديدة.

3.94

-7

يساعد ادلعلمني على الكشف عن قدرات التالميذ
اإلبداعية.

3.86

63.32

-8

يتمتع مبهارات تساعده يف الكشف عن مواىب ادلعلمني.

3.96

65.22

5

-9

يشجع ادلعلمني على التفكري البنّاء دلعاجلة ادلشكالت
الًتبوية.

3.98

65.87

4

 -30يعزز من ثقة ادلعلمني بأنفسهم.

3.34

73.47

2

 -33يشجع ادلعلمني على استثمار إمكانيات اجملتمع احمللي.

3.85

63.6

9

 -33يضع برامج حتفيزية للمعلمني ادلبدعني.

3.62

54.4

33

 -32يعزز التكامل بني النظرية الًتبوية وتطبيقاهتا أثناء قيامو
بعملو.

3.77

59.3

33

اجملال الثاين :املهارات الفنية:
 -34يساعد ادلعلمني على فهم األىداف العامة للمنهج.

3.47

83.4

3

 -35يعقد لقاءات مع ادلعلمني لدراسة ادلستجدات الًتبوية.

3.36

75.3

9

 -36يستخدم أساليب إشرافية متنوعة غري الزيارة الصفية.

3.35

73.72

35

 -37حيرص على تصحيح األخطاء ال تصيّدىا أثناء الزيارة.

3.43

80.52

4
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الوسط

الوزن

املرجح

املئوي

3.43

80.52

4

3.37

73.67

34

 -30يقًتح مناذج لوسائل تعليمية ديكن استخدامها يف عملية
التعليم.

3.43

80.37

5

 -33يوضح للمعلمني كيفية االستفادة من التقنيات الًتبوية يف
التعليم.

3.39

76.37

7

 -33يرشد ادلعلمني إىل كيفية تقومي ذواهتم.

3.34

74.67

30

 -32يرشد ادلعلمني إىل كيفية اإلدارة الصفية الناجحة.

3.20

76.8

6

3.89

76.37

3

 -35يشجع برامج الزيارات الصفية ادلتبادلة بني ادلعلمني.

3.3

72.22

33

 -36يقدم ادلشورة الفنية الالزمة للمعلمني.

3.44

83.22

2

 -37يقدم التغذية الراجعة للمعلمني يف الوقت ادلناسب.

3.38

76

8

 -38يتصف تقوديو ألداء معلميو بالنزاىة.

3.73

80.52

4

 -39حيرص على تنمية ادلعلمني مهنياً.
 -20يسهم يف حل مشكالت ادلعلمني مع اإلدارة ادلدرسية
بأسلوب مهين.

3.38

76

8

3.33

74.32

33

 -23يسهم يف حل ادلشكالت ادلتعلقة بالنقص يف عدد
ادلعلمني.

3.36

75.47

9

 -23يساعد ادلعلمني على توظيف البيئة احمللية إلثراء ادلنهج.

3.33

72.87

33

 -22يقًتح أنشطة تعليمية موجهة لذوي االحتياجات اخلاصة.

3.33

72.6

32

الفقرات

ت

 -38يعرف مسبقاً طرق التقومي اليت ستتم أثناء الزيارة الصفية.
 -39ينفذ دروساً تطبيقيةً منوذجية أمام ادلعلمني.

 -34حيرص على االستفادة من كفاءة ادلعلمني ادلتميزين يف
اجملال اإلشرايف.

الرتتيب

اجملال الثالث :املهارات اإلنسانية:
 -24يبدي اىتماماً ملحوظاً عند استماعو آلراء ادلعلمني
ومقًتحاهتم.
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الوسط

الوزن

املرجح

املئوي

 -25يعمل على تنمية العالقات اإلنسانية مع ادلعلمني.

3.56

85.22

5

 -26يعمل مع ادلعلمني بروح الفريق الواحد.

3.53

82.72

7

 -27حياور ادلعلمني هبدف اإلقناع واالقتناع.

3.46

83.32

30

 -28يثمن إصلازات ادلعلمني ادلتميزة.

3.53

82.27

7

 -29يبتعد عن إحراج ادلعلمني أمام اآلخرين.

3.57

85.6

4

 -40يتفهم مشكالت ادلعلمني اخلاصة.

3.43

80.8

33

 -43يراعي الفروق الفردية بني ادلعلمني.

3.50

82.47

8

 -43خيتار الطرق اإلنسانية ادلناسبة لالتصال مع ادلعلمني.

3.49

83.92

9

 -42ديثل القدوة احلسنة يف تعاملو مع ادلعلمني.

3.58

85.87

2

 -44حيافظ على أسرار مهنتو وال يفشيها.

3.63

86.92

3

 -45يتفهم احتياجات ادلعلمني الًتبوية ويعمل على تلبيتها.

3.26

78.67

33

 -46يعمل على رفع الروح ادلعنوية للمعلمني.

3.54

84.8

6

 -47حيرص على توفري جو من األمن والطمأنينة للمعلمني.

3.43

80.43

33

ت

الفقرات

الرتتيب

عرض النتائج وتفسريها:
إن البدائل ادلعتمدة يف أداة البحث (االستبانة) ثالثية وذلذا مت اعتماد الوسط ادلرجح
( )3والوزن ادلئوي ( ،)67.66فالعبارة اليت يساوي أو يزيد وسطها ادلرجح عن ( )3تعترب
متحققة وما يقل عنها تعترب غري متحققة.
بناءً على ما سبق بلغ عدد الفقرات ادلتحققة ( )27فقرة ،أما عدد الفقرات غري
ادلتحققة فبلغت ( )30فقرات ،وبفحص زلتوى الفقرات العشر غري ادلتحققة يتضح أهنا تنتمي
للمجال األول فقط وىو رلال ادلهارات الفكرية ادلتمثلة يف األرقام (،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2
 ،) 32 ،33 ،30أما ادلهارات الفنية واإلنسانية فكانت مجيع فقراهتا متحققة ،وىذا يدل على
امتالكهم للمهارات الفنية واإلنسانية بنسبة عالية.
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فقد احتلت الفقرة رقم ( )2اليت جاء فيها( :يعد أنشطة تربوية تنمي تفكري ادلعلمني)
ادلرتبة العاشرة بوسط مرجح ( )3.834ووزن مئوي ( )60.8وقد يعود ذلك إىل كثرة األعمال
اليت تسند إىل ادلشرف الًتبوي واليت حتد من نشاطو ادليداين ونشاطو يف إعداد الربامج التدريبية
واإلثرائية.
أما الفقرة رقم ( )4اليت تنص على (يطرح أفكاراً جديدة بناءة تسهم يف تطوير أداء
ادلعلمني) فقد احتلت ادلرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )3.97ووزن مئوي ( )65.87ويُعزي
الباحث ذلك إىل قلة الدورات التدريبية اليت تعقد لتدريب ادلشرف الًتبوي لكي يواكب التطور
ادلعريف فيعمل على التطوير والتغيري يف رلال عملو ،وبالتايل يفيد من ادلعلمني الذين يشرف
عليهم.
أما الفقرة ( )5واليت تنص على (ينمي ادلهارات القيادية لدى ادلعلمني) احتلت ادلرتبة
السادسة بوسط مرجح ( )3.95ووزن مئوي ( )65.07وقد يرجع ذلك إىل النمط القيادي
الذي تبناه ادلشرف الًتبوي وىذا يعود إىل ضعف ادلشرفني الًتبويني يف ادلرحلة الثانوية شلا يؤثر
سلباً على ادلعلمني الذين يتعاملون معهم.
والفقرة رقم ( )6واليت تنص على (يسهم مع ادلعلمني من خالل البحث الًتبوي
إلعداد أفكار تربوية جديدة) جاءت يف ادلرتبة السابعة بوسط مرجح ( )3.94ووزن مئوي
( )64.52وىذا قد يعود إىل قلة الدورات التدريبية ذلم وقلة الكتب يف ادلكتبات ادلدرسية وعدم
وجود مسابقات يف رلال البحث العلمي.
أما الفقرة ( )7واليت تنص على (يساعد ادلعلمني على الكشف عن قدرات التالميذ
اإلبداعية) فقد احتلت ادلرتبة الثامنة بوسط مرجح ( )3.86ووزن مئوي ( )63.32وىذا قد
يعزى إىل ضعف ادلشرفني الًتبويني يف الكفايات األكادديية وىذا يرجع لعدم وجود معايري دقيقة
الختيار ادلشرفني الًتبويني.
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الفقرة رقم ( )8واليت تنص على (يتمتع مبهارات تساعده يف اكتشاف مواىب
ادلعلمني) جاءت يف ادلرتبة اخلامسة بوسط مرجح ( )3.96ووزن مئوي ( )65.22وقد يُعزى
ذلك إىل ضعف العالقات اإلنسانية بني ادلشرفني وادلعلم وىذا بدوره يؤثر على اإلنتاجية النوعية.
أما الفقرة رقم ( )9واليت تنص على (يشجع ادلعلمني على التفكري البنّاء دلعاجلة
ادلشكالت الًتبوية) فقد احتلت ادلرتبة الرابعة بوسط مرجح ( )3.98ووزن مئوي ()65.87
وىذا قد يعزى إىل أن بعض ادلشرفني يقتصرون على الزيارات الصفية فقط.
والفقرة رقم ( )33اليت تنص على (يشجع ادلعلمني على استثمار إمكانيات اجملتمع
احمللي خلدمة العملية التعليمية) جاءت يف ادلرتبة التاسعة بوسط مرجح ( )3.85ووزن مئوي
( )63.6وىذا قد يعود إىل عدم تأىيل ادلشرفني يف ىذا اجملال.
أما الفقرة ( )33واليت تنص على (يضع برامج حتفيزية للمعلمني ادلبدعني) فقد احتلت
ادلرتبة الثانية عشرة بوسط مرجح ( )3.62ووزن مئوي ( )54.4وىذا قد يُعزى إىل عزوف
ادلعلمني عن تنفيذ التوجيهات اليت يقدمها ذلم ادلشرف الًتبوي ،أو االستفادة منها ،ورمبا يرجع
إىل قلة الوقت ادلتاح للمشرف مقارنةً بعدد ادلهام اليت يقوم هبا يف عدد من ادلدارس يف آن واحد.
والفقرة ( )32واليت تنص على (يعزز التكامل بني النظرية الًتبوية وتطبيقاهتا أثناء قيامو
بعملو) احتلت ادلرتبة احلادية عشرة بوسط مرجح ( )3.77ووزن مئوي ( )59.3وىذا قد يرجع
إىل منطية األداء دون تطوير والًتكيز على اجلانب النظري فقط يف ىذا اجلانب.
شلا سبق نستخلص أن عدد الفقرات ادلتحققة ( )27فقرة أما عدد الفقرات غري
ادلتحققة فبلغ عددىا ( )30فقرات ،وبفحص زلتوى الفقرات العشرة يتضح أهنا تنتمي للمجال
األول فقط وىو رلال ادلهارات الفكرية أما ادلهارات الفنية واإلنسانية فكانت مجيع فقراهتا
متحققة ،وىذا يدل على أن ادلشرفني الًتبويني ديتلكون ىذه ادلهارات بدرجة عالية.
ويف ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج يوصي الباحث باآليت:
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أوالً :التوصيات:

 -3يوصي الباحث بعقد دورات تدريبية سلصصة لرفع الكفاءة اإلشرافية لدى ادلشرفني
الًتبويني.
 -3االستفادة من نتائج ىذا البحث لًتميم نواحي الضعف ادلتمثلة يف ادلهارات الفكرية.
 -2تنفيذ دورات تدريبية للمشرفني لتدريبهم على االجتاىات احلديثة يف اإلشراف الًتبوي.

ثالثاً :املقرتحات:
واستكماالً للبحث احلايل يقًتح الباحث بعض البحوث والدراسات اآلتية:
 -3دراسة عن معوقات تفعيل اإلشراف الًتبوي مبدينة مصراتة.
 -3مدى امتالك ادلشرفني الًتبويني دلهارات اإلشراف الًتبوي من وجهة نظر معلمي مراحل
تعليمية أخرى.
 -2دراسة مقارنة بني اإلشراف الًتبوي يف ادلرحلة الثانوية واإلشراف الًتبوي يف مرحلة
التعليم األساسي.
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املراجـع
 -3أبوعابد ،زلمود زلمد (3005م) ،اإلشراف الًتبوي العملية اإلشرافية ،األردن – إربد،
دار الكتاب الثقايف والنشر والتوزيع.
 -3خليل ،زلمد احلاج (3032م) ،اإلشراف الًتبوي احلديث ،عمان ،دار رلدالوي
للنشر والتوزيع.
 -2الطعاين ،حسن أمحد (3009م) ،اإلشراف الًتبوي ،عمان ،دار الشروق للنشر
والتوزيع.
 -4عبداذلادي ،جودت عزت (3003م) ،اإلشراف الًتبوي ،عمان ،الدار العلمية الدولية
للنشر والتوزيع.
 -5عطاري ،عارف (3992م) ،التوجيو الًتبوي اجتاىات معاصرة ،عمان ،دار النشر.
 -6عمار ،حامد (3995م) ،من مهومنا الًتبوية والثقافية ،دراسات يف الًتبية والثقافة،
القاىرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب.
 -7العوران ،إبراىيم (3030م) ،اإلشراف الًتبوي ومشكالتو ،عمان ،دار يافا للنشر.
 -8قصيبات ،سعاد ىاشم (3009م) ،اإلدارة الًتبوية واإلشراف الًتبوي ،مصراتة ،دار
مكتبة الشعب للطباعة والنشر والتوزيع.
 -9شديقان ،حيىي زلمد (3003م) دور ادلشرف الًتبوي يف حتسني العملية التعليمية كما
يراىا ادلعلمون يف مدارس البادية الشمالية األساسية يف اآلداب ،رللة ادلنارة.
 -30إبراىيم ،سليم مصطفى (3994م) ،درجة فاعلية الزيارات اإلشرافية الصفية يف حتسني
ادلمارسات التعليمية دلعلمي ادلدارس احلكومية يف مديرية عمان الكربى األوىل،
ماجستري (غري منشورة) ،اجلامعة األردنية ،عمان.
 -33اندش ،محيدة التهامي (3002م) ،أساليب اإلشراف الفين يف ادلدارس الثانوية بشعبية
مصراتة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة مصراتة – ليبيا.
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 -33الرميح ،عبدالرمحن بن عيسى (3004م) ،دور ادلشرف الًتبوي ادلقيم يف التنمية ادلهنية
للمعلمني( ،دراسة تقوديية) ،رسالة ماجستري (منشورة) ،السعودية.
 -32العموشي ،موسى (3004م) ،مدى شلارسة مشريف الًتبية الفنية دلهامهم اإلشرافية من
وجهة نظر معلمي الًتبية الفنية يف مديريات الًتبية والتعليم يف زلافظة ادلفرق ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،آل البيت ،األردن.
 -34الغاًل ،عادل بن عبدهللا بن زلمد (3003م) ،مهام مشريف برامج الًتبية الفكرية،
رسالة ماجستري (منشورة) ،السعودية.
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