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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيد المرسمين سيد الخمق أجمعين سيدنا محمد وعمى 

آلو وصحبو أجمعين، يشرفني أن أقف وقفة عرفان ينسب فييا الفضل إلى أىمو والجميل إلى 

 أصحابو.

وال يسعني بعد االنتياء من مجيودي البحثي ىذا إال أن أتقدم بكل الشكر واالمتنان لمدكتور كمال  

تفضل بقبول اإلشراف عمى  نعم المعمم الناصح األمين، والذيمخامرة والذي تتممذت عمى يديو فكان 

الة، جزاه رسالتي، ومنحني من وقتو ونصحو وتوجييو، ما كان لو أكبر األثر في إغناء ىذه الرس

 اهلل خير جزاء، ومتعو بالصحة والعافية. 

ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بقبول مناقشة ىذه 

إبراىيم أبو عقيل ممتحنًا  والدكتور محمود احمد الشمالي ممتحنًا خارجياً بالدكتور الرسالة، والممثمة 

 .داخمياً 

لجميع األساتذة األفاضل الذين قاموا بتحكيم أدوات الدراسة عمى ما قدموه لي من كما أتقدم بالشكر 

توجييات قيمة ساىمت بشكل كبير في إتمام ىذه الرسالة، وأخص بالذكر أساتذتي الكرام في جامعة 

 الخميل.

نجاح ىذا العمل ماديًا ومعنويًا فميم مني كل المحبة وال لى كل يد خفية ساىمت في إتمام وا  تقدير وا 

 واالحترام.
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 الخميلتربية   مديرية في العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور

 من وجية نظر المعممين

 إعداد

 إيمان عبد الحفيظ يونس زغل

 ممخص الدراسة

  هدٓٓرة فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتقصْ  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ 

تبعان  العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكردرجة اقتراف كبٓاف  الخمٓؿ،تربٓة 

ؿ العمهْ ،لهتغٓرات )الجىس  ( .الخدهة، سىكات الهٌؤ

كأداة لمبحث تـ التحقؽ هف صدقٍا كثباتٍا  ستباىةٚاكتـ استخداـ ، استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ

كبمغ عدد أفراد عٓىة الدراسة ( هعمهان كهعمهة، 562هجتهع الدراسة هف )بالطرؽ الهىاسبة، كتككف 

الخمٓؿ فْ الفصؿ الدراسْ اٖكؿ هف العاـ الدراسْ تربٓة ة هف هدٓٓر ( هعمـ كهعمهة112)

ـ بالطٓرقة العشكائٓة الطبقٓة تبعان لهتغٓرات الدراسة. ((2022/2021  كتـ اختٓاٌر

 تربٓة   هدٓٓرة فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكركأظٍرت الىتائج: أف 

 الٓزارات هجاؿكها تبٓف أف  هرتفعة، بدرجة جاءتعمِ الدرجة الكمٓة  الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ

ـ، تٌٛابدرجة هرتفعة، جاء  الصفٓة ، هرتفعة بدرجة التدٓرس،  كطرؽ كأسالٓب الهىٍج  تٛيك   التقٓك

 الهحمْ كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات هجاؿ جاءهتكسطة، كأخٓران  لمتدٓرس، كجاء بدرجة التخطٓطثـ 

 هتكّسطاتفْ  (≥0.05) ٚك تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة هتكسطة، بدرجة

  هدٓٓرة فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ حكؿ دكر الدراسة عٓىة أفراد تقدٓرات

ؿ العمهْ، سىكات الخدهة هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ تربٓة كفْ  .الجىس، الهٌؤ
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 ؛زهىْ جدكؿ إعداد فْ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓساعد أفبها ٓمٓ تكصْ الدراسة ضكء ىتائج الدراسة 

، الهدرسٓة لمىشاطات التخطٓط فْ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓساعد أف، ك لمهىٍج الدراسٓة الكحدات لتىفٓذ

 .العالْ التحصٓؿ ذكم لمطٛب ٓةئإثرا خطة كضع عمِ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓدرب أفك 

 .الخميل تربية العربية، المغة ن،معمميال التربوي، المشرف المفتاحية:الكممات  
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The Role Of The Educational Supervisor In Improving The Performance 

Of Arabic Language Teachers In Hebron Directorate of Education from 

Teachers’ Point of View 

 Abstract: 

This study aimed to investigate the role of the educational supervisor in improving 

the performance of Arabic language teachers in the Hebron Education Directorate, 

and to show the degree of association of the educational supervisor’s role in 

improving the performance of Arabic language teachers according to the variables 

(gender, educational qualification, years of experience). 

The researcher used the descriptive approach, and the questionnaire was used as a 

research tool whose validity and reliability were verified by appropriate methods. 

2022/2021)) and they were selected in a stratified random manner according to the 

study variables. 

The results showed: that the role of the educational supervisor in improving the 

performance of Arabic language teachers in the Hebron Education Directorate from 

the teachers’ point of view on the total degree came to a high degree, and it was 

found that the field of classroom visits came at a high degree, followed by the 

curriculum, methods and teaching methods, at a high degree, then planning for 

teaching , and came to a medium degree, and finally the field of relations with 

colleagues and the local community came to a medium degree, and there are no 

estimates of the study sample members about the role of the educational supervisor 

in improving the performance of Arabic language teachers in the Hebron Education 

Directorate From the teachers' point of view, it is attributed to the variable gender, 

educational qualification, years of service. In light of the results of the study, the 

study recommends the following for the educational supervisor to assist the teacher 

in preparing a timetable; To implement the academic units of the curriculum, and 

for the educational supervisor to assist the teacher in planning school activities, and 

for the educational supervisor to train the teacher to develop an enrichment plan for 

high-achieving students. 

 Keywords: educational supervisor, teachers, Arabic language, Hebron education. 
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 قائمة الجداول

 الصفحة الجدكؿ

 36 لمتدٓرس التفرغ حسب الدراسة هجتهع خصائص(: 1) رقـ جدكؿ

 37 الدراسة لعٓىة الدٓهكغرافٓة الخصائص(: 2) جدكؿ

 فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر هقٓاس الداخمْ لفقرات اٚتساؽ ىتائج(: 3) جدكؿ
 .الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرة

38 

 41 الكمٓة كالدرجة الدراسة هجاٚت لثبات ألفا كركىباخ هعاهؿ ىتائج(: 4) جدكؿ

 44 التصحٓح هفاتٓح(: 5) جدكؿ

 المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر لقٓاس الهعٓارّٓة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكّسطات(: 6) جدكؿ
 .الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرة فْ العربٓة

46 

 47 تىازلٓنا ُهرتّبة لمتدٓرس التخطٓط هجاؿ لفقرات الهعٓارّٓة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكّسطات(: 7) جدكؿ

ـ هجاؿ لفقرات الهعٓارّٓة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكّسطات(: 8) جدكؿ  49 تىازلٓنا ُهرتّبةن  التقٓك

 ُهرتّبةن  الهحمْ كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات هجاؿ لفقرات الهعٓارّٓة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكّسطات(: 9) جدكؿ
 تىازلٓنا

50 

 52 تىازلٓنا ُهرتّبةن  الصفٓة الٓزارات هجاؿ لفقرات الهعٓارّٓة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكّسطات(: 10) جدكؿ

 ُهرتّبةن  التدٓرس كطرؽ كأسالٓب الهىٍج هجاؿ لفقرات الهعٓارّٓة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكّسطات(: 11) جدكؿ
 تىازلٓنا

54 

 56 الجىس لهتغٓر الدراسة عٓىة أفراد تقدٓرات هتكّسطات فْ لمفركؽ( ت) اختبار ىتائج(: 12) جدكؿ

ؿ لهتغٓر الدراسة عٓىة أفراد تقدٓرات هتكّسطات فْ لمفركؽ( ت) اختبار ىتائج(: 13) جدكؿ  57 العمهْ الهٌؤ

 التربكم الهشرؼ دكر فْ الدراسة هجتهع أفراد ٚستجابة الهعٓآرة كاٚىحرافات الحسابٓة الهتكسطات(: 14) جدكؿ
 هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرة فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ

 الخدهة سىكات
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 فْ التربكم الهشرؼ دكر فْ لمفركؽ( One Way ANOVA) اٖحادمّ  التبآف تحمٓؿ اختبار ىتائج(: 15) جدكؿ
 سىكات هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرة فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف
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 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة

بٓة كىقؿ  ىظران لمدكر الرئٓس الذم ٓمعبً الهشرؼ فْ رفع هستكل أداء الهعمهٓف هف خٛؿ الدكرات التدٓر

الخبرات بٓف الهعمهٓف جاءت ٌذي الدراسة هف أجؿ البحث فْ دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء 

هعمهْ المغة العربٓة فْ هدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ الخمٓؿ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف، حٓث ٓعبر أداء الهعمـ 

ةهف أٌـ العىاصر التْ ٓجب ال    .تركٓز عمٍٓا عىد ههارسة الهعمـ هٍاهً التربٓك

فالهتابع لٍا ٓجد أىٍا قد هرت بتطكرات كبٓرة فْ جهٓع  هٍهة،هسٓرة التربٓة التعمٓـ بهىعطفات  تهرّ ك 

 تجكاىبٍا، سكاءن فٓها ٓخص الهىٍج أك الهعمـ أك ا٘دارة الهدرسٓة أك ا٘شراؼ التربكم، لذا فقد أصبح

عد .لجهٓع جكاىب العهمٓة التعمٓهٓة ةشاهم الهفرداتهفردة هف ٌذي كؿ  ا٘شراؼ التربكم عمِ قدر  ٓك

، حٓث ٓحتاج  ،كتحسٓىٍا التعمٓهٓة الهسٓرةلها ٓشكؿ هف هحكر أساس فْ خدهة  ،كاسع هف اٌٖهٓة

شرؼ عم ،كغٓري هف هجاٚت الحٓاة ،العاهمكف فْ هجاؿ التربٓة كالتعمٓـ  ِ أدائٍـ،إلِ هف ٓكجٍٍـ ٓك

 (.2011)عطا اهلل،  فْ الهٓداف التربكمها ٌك جدٓد  كؿ كاكبٓك ،ىحك اٖفضؿ ٌـؤُ داتطكر أٓحتِ 

ة، فإف هٍاـ الهشرؼ كلهّ  ا كاف ا٘شراؼ التربكم بهعىاي الشاهؿ ٓتضهف جهٓع جكاىب العهمٓة التربٓك

ـ الهكقؼ التعمٓهْ بشكؿ هتكاهؿ لربط ها ٓتـ فْ الهدرسة هف أعهاؿ كىشاطات  ؛التربكم تتضهف تقٓك

كأٌداؼ كهدل ها تحقؽ هىٍا بسٓاسة الدكلة التعمٓهٓة كهتطمباتٍا كأٌدافٍا الهىشكدة التْ تصبك إلٍٓا، 

ٓحتاج إلِ اٚستفادة هف التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ الرئٓسة  كلكْ ٓىجز ا٘شراؼ التربكم ٌذي الكظٓفة 

 (2017بهٍاهً التْ تتزآد باستهرار )عبد العٓزز، الٍائؿ لٓتهكف هف القٓاـ 

 الهفتشٓف ههارسات تقكـ كاىت حٓث التفتٓش، هرحمة أكلٍا هراحؿ بثٛث التربكم ا٘شراؼ هرّ  كقد

 بحؽ ا٘دآرة ا٘جراءات كاتخاذ الىقد كتكجًٓ اٖخطاء، كتصٓد السمطة، استخداـ أساس عمِ

 الهرحمة كفْ كالهكدة، الثقة هف خالٓة سمبٓة عٛقة الهعمهٓف، كبٓف بٓىً العٛقة ككاىت الهخالفٓف،
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 اىعكس كقد إٓجابٓة، أكثر كالهعمـ الهكجً عٛقة أصبحت كخٛلٍا بتكجًٓ، تفتٓش كمهة استبدلت الثاىٓة

 الذم التكجٍْٓ العهؿ لخصائص تعداٌا بؿ الكظٓفٓة، الهسهٓات صعٓد عمِ فقط لٓس التطكر ٌذا

ر الهعمهٓف، أداء هستكل تحسٓف عمِ ٓعهؿ أصبح ـ كتطٓك  اٖسالٓب هف عدد باستخداـ الهٍىْ ىهٌك

 ككرش كالىدكات الهؤتهرات فْ كالهشاركة الصفٓة كالٓزارات الهعمهٓف هع الهعمكهات لتبادؿ الهتىكعة

بٓة، كالدركات العهؿ  هصطمح استبدؿ حٓث التربكم ا٘شراؼ هرحمة فٍْ الثالثة، الهرحمة أّها التدٓر

 بالهكقؼ تعىِ هىظهة دٓهقراطٓة عهمٓة فٍك اٖكؿ، هف كأشهؿ أعـّ  اٖخٓر ٌذا ككف ا٘شراؼب تكجًٓ

 (2020ٌزآهة، ) عىاصري بجهٓع ْالتعمُّه التعمٓهْ

ٌىاؾ عدد هف الهؤتهرات  ىظران لضركرة ا٘شراؼ التربكم فْ إطار الهىظكهة التربكٓة فإفّ أها حدٓثان، ك 

ر أدكاتً كسٓاساتً كأسالٓبً،  أٌهٓة أف ٓكاكب ا٘شراؼ التربكم ك كالدراسات التْ أكدت عمِ أٌهٓة تطٓك

، التغٓرات الكبٓرة لهكاجٍة تدفؽ الهعمكهات، كالتعاهؿ هع تطبٓقات التكىكلكجٓا الحدٓثة، كاٚستفادة هىٍا

ٓؽ جكدة ا٘شراؼ التربكم كافة، ٖف أسالٓب كأىهاط ضركرة تكظٓؼ ا٘هكاىات الٛزهة لتحق تبٓفك 

 (.2021)أبك جبٓف، ا٘شراؼ تىعكس هباشرة عمِ تحقٓؽ أٌداؼ التربٓة

أ ا٘شراف كػَٓتب، َّػالتربػؿ َٓر العهػة لتطاٖساسٓة الٍاّهالركائز ٓعتبر ا٘شراف التربَّ إحدُ لذا 

جٍاز  إلِة ٌهٓتً هو َاقع الحاجة الهاّسَتىبع أ، عالٓة فْ صمب العهمٓة التربَٓةهكاىة التربَّ 

ا٘ىساو  بىاء َػهِ ٌَػٌدفٍا اٖس ربٓةالتتحقق كْ التعمٓهٓة َتفعٓمٍا دائن لتطَٓر العهمٓة التربَٓة 

َلتحقٓق ٌذا الٍدف ٌىاك  ،َالتطَٓر فْ الهجتهع الذّ ٓعٓش فًٓ العطاء كالبىاء الهىتج القادر عمِ 

، الهعمن، فْ التمهٓذؿ ذي اٖطراف تتهثػٌ، دفػذا الٍػٌ إلِؿ الَصَأطراف هتعددة تشارك جهعٓاً فْ 

ء العبءإٚ أو ؿ، هتكاه كفٓرؽَو جهٓعاً ػن ٓعهمػٍّىإَحٓث ، َالهشرف التربَّ، لهدرسٓةا٘دارة ا

 .(2018، أحهد كعهاربرىاهج تعمٓهْ ) مذ أػلتىفٓ اٖكلِالهعمن باعتباري اٖداة  كاٌؿٓقع عمِ اٖكبر 
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ة فٍك الركٓزة اٖساسٓة فْ العهمٓة التعمٓهٓة كالتربكٓة، ة التعمٓهّٓ الهعمـ بدكر أساس فْ العهمّٓ ٓسٍـ ك    

قدـ لمطالب هف الهعارؼ كاٚتجاٌات كالقٓـ، لذلؾ فٍك أحد لمكاء العمـ الهُ  ٚك ٓستغىِ عىً فٍك حاهؿّ 

د ٓشكدة، كترتكز عهمٓة تجك الهتغٓرات اٖساسٓة كالهٍهة فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ التربكٓة كالتعمٓهٓة الهى

ة ك الهىظكهة التعمٓهٓة عمًٓ،  ٓعد أداء الهعمـ هف اٖهكر الهٍهة التْ تأخذ بٍا الهؤسسات التربٓك

ـ أعهالٍا فْ براهج التدٓرس كالقائهٓف قد بدأت ك  ،كالتعمٓهٓة فْ العالـ ٌذي الهؤسسات هىذ زهف بتقٓك

استجابة كرغبة هىٍا فْ تحسٓف ىكعٓة خدهاتٍا بغٓة كلـ ٓكف ذلؾ إٚ  ،فك هىٍـ الهعمهك عمِ أعهالٍا 

 (.2019تحقٓؽ الكفاءة اٖدائٓة العالٓة لمهعمهٓف كاٚرتقاء بٍـ  )هحهد كعثهاف، 

ر الهدرسٓف  ربكمتالكر الذم ٓقكـ بً الهشرؼ كىظران لمدّ    بها أسىد إلًٓ هف هٍاـ ككاجبات ىحك تطٓك

عىِ تُ  ان كأقساه التربٓة كالتعمٓـ فْ هختمؼ البمداف هدٓٓرات  كالىٍكض بهٍىة التعمٓـ، فقد أىشأت كزارات 

ـ كفؽ هعآٓر هٍىٓة كاضحة ك كتختص با٘شراؼ التربكم  ٓتـ هف خٛلٍا تدٓرب الهشرفٓف بعد اختٓاٌر

 (.2016)سالـ،  حتِ ٓككىكا قادٓرف عمِ القٓاـ بكاجباتٍـ الهىكطة بٍـ عمِ أكهؿ كجً

الضكء عمِ دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهْ المغة لذا جاءت ٌذي الدراسة لتسمٓط   

 العربٓة فْ هدٓٓرة تربٓة  الخمٓؿ.

 :الدراسة مشكمة

كهف خٛؿ عهؿ الباحثة فْ شكؿ التعمٓـ كهدرسة لمغمة العربٓة كجدت أف الهشرفٓف ٓقكهكف بتكجً 
عمهٓف كالهشرفٓف غٓر كافٓة هف الهعمهٓف إلِ تحسٓف أدائٍـ، كلكف الٓزارات المقاءات التْ تتـ بٓف اله

رشاد الهعمهٓف لتحسٓف أدائٍـ،   كطرؽ بهٍارات ا٘لهاـ ٓىقصً الهعمهٓف هف البعضفأجؿ تكجًٓ كا 
التربكم فْ إعداد لذا ٓأتْ دكر الهشرؼ  التخصصٓة، الهعرفة فْ ضعؼ كلدًٓ جٓدة بصكرة التدٓرس
 ا٘شراؼ عهمٓة ىحكالهعمهٓف  بعض ، كهف جاىب آخر كجكد اتجاٌات سمبٓة لدللهعمهٓفاكتأٌٓؿ 
 هٍىٓا، التربكٓة العهمٓة عىاصر هف عىصر أٌـ ٓعد الذم الهعمـ تطكر فْ تسٍـ ٚ أىٍا بدعكل التربكم
ىها العمهْ، قصكري فْ الىقص كسد  الهساٌهة دكف الهٍىْ الهعمـ ٖداء السمبٓة اٖهكر عمِ التركٓز كا 
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ا فْ ٌر  الدراسة هشكمة تتحدد لذلؾ التدٓرس، لهٍىة الهعمـ دافعٓة تدىْ ٓسبب هها ٓجابٓا،إ كتىهٓتٍا تطٓك
 :أتْالسؤاؿ الرئٓس  فْ

الخمٓؿ هف كجٍة  تربٓة  هدٓٓرةفْ  العربٓة  المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ ها دكر .1

 كتفرع هف ٌذا السؤاؿ السؤاؿ الفرعْ أتْ: ؟الهعمهٓفىظر 

  درجة دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهْ المغة العربٓة ٌؿ تكجد فركؽ فْ هتكسطات  .2

ؿ العمهْ، سىكات هف كجٍة ىظر الهعمهٓف  الخمٓؿ تربٓة هدٓٓرة فْ  تعزل لهتغٓرات )الجىس، الهٌؤ

 (؟الخدهة

 فرضيات الدراسة:

 الفرضٓات أتٓة: الفرعْ اىبثؽ عف سؤاؿ الدراسة

بٓف هتكسطات ( α≤ 0.05دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة )ٚ تكجد فركؽ ذات  الفرضية األولى:

تعزل لهتغٓر هف كجٍة ىظر الهعمهٓف  دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهْ المغة العربٓة 

 الجىس.

 بٓف هتكسطات( α≤ 0.05ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ) :لثانيةالفرضية ا

 تعزل لهتغٓرهف كجٍة ىظر الهعمهٓف  دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهْ المغة العربٓة 

ؿ العمهْ  .الهٌؤ

 بٓف هتكسطات( α≤ 0.05ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ) :الثالثةالفرضية 

تعزل لهتغٓر الهعمهٓف  هف كجٍة ىظر دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف  أداء هعمهْ المغة العربٓة 

 .الخدهةسىكات 
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 أىداف الدراسة:

 :ٌذي الدراسة إلِ تحقٓؽ اٌٖداؼ أتٓة سعت

 الخمٓؿ. تربٓة  هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر تقصْ  .1

 المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ لدكرالهعمهٓف  بٓف تقدٓرات الفركؽلِ االتعرؼ  .2

ؿ  الخدهةالجىس، سىكات الدراسة: )هتغٓرات  باختٛؼ الخمٓؿ تربٓة  هدٓٓرةب العربٓة ، الهٌؤ

 (؟العمهْ

 أىمية الدراسة:

  األىمية النظرية:

 فْ الهشرفٓف كدكر العربٓة المغة هعمهْ اداء حكؿ ىظرم اطار تكفرأىٍا  لدراسةتىبع أٌهٓة ٌذي ا  

ر ة ػْ العهمٓػف مَػراف التربػهو أٌهٓة ا٘ش ، ككذلؾكالهتخصصٓف لمهٍتهٓف ٓهكف اٚداء تطٓك

رٓتَقع أو تسٍن ٌذي الدراسة فْ ت، كَالتربَٓة، التعمٓهٓة ْ تىهٓة ػدَر ا٘شراف التربَّ ف طٓك

هف ككىٍا تقدـ صكرة حقٓقٓة عف كاقع كذلؾ كتبرز أٌهٓة الدراسة ، العربٓة المغة هعمهْكفآات 

ـ فْ  الهشكٛت التْ تكاجً هها قد ٓساٌـ فْ تذلٓؿ  ،العربٓة المغة هعمهْتحسٓف أداء الهشرفٓف كدكٌر

 هة ا٘شراؼ التربكم فْ تفعٓؿ الهعمهٓف لمعهؿ سعٓان لحمٍا.ك هىظ

داة يمكن استخداميا من قبل باحثين اخرين او أاىم شيء ان ىذه الدراسة توفر  األىمية العممية:

 ث في مجاالت اخرىاالستفادة منيا عند اعداد ادوات تبح
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 هىٍا كاٚستفادة خٓرفآ باحثٓف قبؿ هف استخداهٍا ٓهكف أداة ٌذي الدراسة تكفر كهف الىاحٓة التطبٓقٓة  

كتقدـ هؤشرات لىكعٓة التدٓرب الهطمكب تقدٓهً لمهشرؼ   ،اخرل هجاٚت فْ تبحث دكاتأ عدادإ عىد

 .التربكم

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة الحالٓة عمِ الحدكد التالٓة: 

 العربٓة ب المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ : دكرالحدود الموضوعية

 الخمٓؿ. كتعمٓـ تربٓة هدٓٓرةالحككهٓة فْ  : هدارسالحدود المكانية

 تربٓة  الخمٓؿ.( فْ هدٓٓرة 10-5: هعمهْ المغة العربٓة فْ الهرحمة اٖساسٓة هف )الحدود البشرية

 .ـ2021/2022الفصؿ الدراسْ الثاىْ هف العاـ الدراسْ  الحدود الزمنية:

 :وتعريفاتيا االجرائية مصطمحات الدراسة

ر العهمٓة التعمٓهٓة كهتابعة تىفٓذ كؿ ها ٓتعمؽ بٍا اإلشراف التربوي:  ـ كتطٓك العهمٓة التْ ٓتـ فٍٓا تقٓك

ك ٓشهؿ ا٘شراؼ عمِ جهٓع العهمٓات التْ تجرم فْ الهدرسة  ة ٌك سكاء لتحقٓؽ اٌٖداؼ التربٓك

بٓة أـ إدآرة أـ تتعمؽ بأم ىكع هف أىكاع الىشاط التربكم فْ الهدرسة أك خارجٍا كاأكاىت  لعٛقات تدٓر

 .(2018)هحهد،  كالتفاعٛت الهكجكدة بٓىٍا

 ا٘شراؼ هٍاـ بههارسة ٓكمؼ الذم كالتعمٓـ التربٓة كزارة هف الهعٓف الهكظؼ كٌ التربوي:المشرف 

 الهعمهٓف كهساعدة كهتابعة جكاىبٍا، بجهٓع التعمٓهٓة الهكاقؼ تحسٓف إلِ تٍدؼ التْ التربكم

كالقطٓش، السكالهة ) ا٘شرافٓة اٖسالٓب هف هجهكعة هستخدهنا الهستهر، الىهك عمِ كالهعمهات

2015). 
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ٌك هكظؼ ذك كفاءة هٍىٓة ٓعهؿ عمِ ٓزارة الهعمهٓف بشكؿ دكرم  التعريف االجرائي لممشرف التربوي

ر هٍاراتٍـ، ككذلؾ ٓعهؿ عمِ تقٓٓـ أداء  دٌـ بالهٍارات الطرؽ كاٖسالٓب التْ تعهؿ عمِ تطٓك كتزٓك

 الهعمهٓف.

ٓقصد بٍا هجهكعة هف ا٘جراءات التْ ٓقكـ بٍا الهشرؼ التربكم هف أجؿ تحسين أداء المعممين: 

ادة ال بٍدؼ الكصكؿ إلِ أعمِ هستكل هف اٖداء الجٓد فْ  الهعمـ؛عارؼ كالهٍارات كالقدرات لدل هٓز

 (.2016العهمٓة التعمٓهٓة )سالـ، 

 الهعمـ هف أجؿ تحقٓؽ أٌػداؼ العهمٓػة التعمٓهٓةٌْ الهٍاـ كالكاجبات التْ ٓقكـ بٍا  :ممأداء المع

 (.2014)اهبٓض، 

ٌْ الهعارؼ كالهٍارات كالخبرات التْ ٓكتسبٍا الهعمـ هف أثىاء فترة ألداء المعمم  التعريف االجرائي
د الطمبة بالهٍارات التعمٓهٓة،  الدراسة كالتدٓرب هف أجؿ القٓاـ بالهٍاـ الهككمة إلًٓ بشكؿ أفضؿ كتزٓك

ـ، لمتدٓرس التخطٓط) تـ قٓاسً باستباىة تضـ اٖبعاد أتٓة:كقد   كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات، التقٓك
 (.التدٓرس كطرؽ كأسالٓب الهىٍج، الصفٓة الٓزارات، الهحمْ

 حدل هدٓٓرات التربٓة كالتعمٓـ التابعة لكزارة التربٓة كالتعمٓـ الفمسطٓىٓة،ٌْ إ :الخميلتربية  مديرية

 هف الصادرة كالتعمٓهات بالمكائح كهشفكعة هرسكهة، لسٓاسات كفقان  كالبراهج، الخطط بتىفٓذ الهخكلةك 

تبع لٍا هدارس هدٓىة  العاهة التكجٍٓات هع شِآته بها التعمٓـ إدارة عبر كالتعمٓـ التربٓة كزارة لمدكلة، ٓك

 .الخمٓؿ، كتفكح، كبٓت كاحؿ، كترقكهٓا
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 الس ابقة والد راسات النظري   اإلطار: الثاني الفصل

 المقدمة

 النظري   اإلطار

 الس ابقة الدراسات

 الس ابقة الدراسات عمى التعقيب
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 النظري والدراسات السابقةاإلطار 

 النظري اإلطار

تىاكؿ ٌذا الفصؿ ا٘طار الىظرم ا٘شراؼ التربكم كهفٍكهً كأٌهٓتً كأٌدافً كهٍاهً كأىكاعً كأسسً 
 دكرتـ الحدٓث عف أداء الهعمـ هف حٓث هفٍكهً كأٌهٓتً كعىاصري، ك  كالهشكٛت التْ تكاجًٍ، كها

ر فْ التربكم الهشرؼ ، أها الدراسات السابقة فقد تـ تقسٓهٍا إلِ دراسات عربٓة الهعمـ أداء تطٓك
 كأخرل أجىبٓة.

 اإلشراف التربوي

ٛن لتحسٓف العهمٓة  ة فالهشرؼ التربكم ٓعتبر ا٘شراؼ التربكم الحدٓث برىاهجان هخططان هتكاه التربٓك

ك فْ ههارستً أك استخداهً لٍذي اٖسالٓب ٚ ٓركز اٌتهاهً  ٓستخدـ أسالٓب هتىكعة جهاعٓة كفردٓة ٌك

ىها عمِ التٛهٓذ أٓضان فٓتعرؼ عمِ هستكل تحصٓمٍـ كتقدهٍـ كٓطمع  عمِ الهعمـ كفرد فحسب، كا 

هتد اٌتهاهً أٓضان لٓشهؿ الهدل الكاسع عمِ أعهالٍـ التحٓرٓرة إلِ جاىب هىاقشتً الشفٍٓة لٍـ ٓك

 (.2010، العبدالعٓرض لمعهمٓة التربكٓة برهتٍا )

ة هتخصصة ػة تربَٓػري خدهػالبعض ٓعتبػف، َّػا٘شراف التربؿ َقد تعددت َجٍات الىظر حَ

ٓو َغٓرٌن هو أطراف ػو الهعمهػالظرَف التْ تهكؿ تَفٓر أفضؿ بىَعٓة التعمٓن هو خٛلٛرتقاء 

لً  كىظاـَهىٍن هو ٓعتبر ا٘شراف ؿ، افّعؿ التعمٓهٓة/التعمهٓة هو القٓان بأدَارٌن بشك العهمٓة

تحقٓق اٌٖداف الهىشَدة ضهو هعآٓر َهستَٓات ؿ هو أجؿ َتتفاعؿ هدخٛتً َعهمٓاتً التْ تتداخ

ْ ٖىً ٓضع أهان العاهمٓو التربَٓٓو حقائق ػتعمٓهكعهؿ َهىٍن هو ٓعتبر ا٘شراف ، هحددةء أدا

 ككعهؿ، ٖىً ٓىفذ ضهو خطة هىظهة هىسقة ؛سٓقْىت كعهؿَ، دةػالٓب جدٓػَهات َهفآٌن َأسَهعم

استشارّ  ككعهؿ، ر هرغَب فًٓ فْ ههارسات العاهمٓو التربَٓٓوػداث تغٓٓػٓستٍدف إح تغٓٓرّ 

هخططة  كعهمٓةَهىٍن هو ٓعتبر ا٘شراف ، ات  َأبداٚ هىاسبة َحمَٚ لمهشكٛتػدن اقتراحػٓق
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ٛب ػن الطػتسعِ إلِ هساعدة العاهمٓو التربَٓٓو عمِ اهتٛك هٍارات تىظٓن َإدارة تعّم هىظهة ٌادفة

 .(2014، شقٓراتٓؤدّ إلِ تحقٓق اٌٖداف التعمٓهٓة َالتربَٓة )ؿ بشك

كر الذم ة، كذلؾ ٌٖهٓة الدّ ة خاصّ ز فْ الىظاـ التربكم قد أكسبً أٌهّٓ هكقع الهشرؼ التربكم الهتهّٓ  إفّ 

ٚن عف تحسٓف العهمٓة التعمٓهٓة هف خٛؿ قٓاهً ٓقكـ بً الهشرؼ  التربكم بكصفً قائدان تربكٓان كهسؤك

بهسؤكلٓات ا٘شراؼ التربكم الذم ٓعرؼ بأىً "جهٓع الجٍكد الهىظهة التْ ٓبذلٍا الهسؤكلكف لتكفٓر 

ؿ ذلؾ إثارة القٓادة لمهعمهٓف كالعاهمٓف أخٓرف فْ الحقؿ التربكم فْ هجاؿ تحسٓف التعمٓـ هٍىٓان، كٓشه

عادة صٓاغة اٌٖداؼ التربكٓة كا٘دارة التعمٓهٓة كطرائؽ   الىهك الهٍىْ كتطكٓر الهعمهٓف كاختٓار كا 

ـ العهمٓة التربكٓة )احهٓدة  .(2011، كآخركف التدٓرس كتقٓك

 مفيوم اإلشراف التربوي

تربكٓة الهىظهة التعاكىٓة الهستهرة الىشاطات ال"بأىً: ( ا٘شراؼ التربكم 2014)الشدٓفات  ًفر  كع  

كف كهدٓرك الهدارس كاٖقراف كالهعمهكف أّىفسٍـ، بغٓة تحسٓف ك جهٓعٍا،  التْ ٓقكـ بٍا الهشرفكف التربٓك

ا، هها ٓؤدم إلِ تحقٓؽ أٌداؼ العهمٓة التعمٓهٓة ٌر  .التعمهٓة-هٍػارات الهعمهٓف التعمٓهٓة كتطٓك

ر الهستهر بأىً: " (Das, 2020) فتً داسكقد عرّ  الجٍكد الهبذكلة لتحفٓز كتىسٓؽ كتكجًٓ التطٓك

ٓف أخٓرف فْ هؤسسة تعمٓهٓة، فردٓنا كجهاعٓنا لتحسٓف جهٓع كظائؼ ك لمهعمهٓف  العاهمٓف التربٓك

ٓهكف فٍـ ا٘شراؼ عمِ أىً شكؿ هف أشكاؿ الدعـ الفىْ كالخدهة التْ ٓتـ كبالتالْ؛  الهؤسسة.

 "أداء عهمٍـ بطٓرقة هحسىة تقدٓهٍا لهساعدة الهعمهٓف عمِ

ر جهٓع  ِبأىً: "عهمٓة قٓادٓة تعاكىٓة تعى (2020) فتً غىٓـبٓىها عرّ  ة كتطٓك بالعهمٓة التربٓك

ا)الهىٍاج كالتعمـ كبٓئة التعمـ كالطٛب كالهعمهٓف( كرفع هستكاٌا كالحد هف الصعكبات  عىاصٌر

 "لمكصكؿ بالهستكل الهطمكب كالهعكقات التْ تحكؿ دكف تحقٓؽ اٌٖداؼ التربكٓة الهىشكدة
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بشكؿ عاـ، ٓعىْ ا٘شراؼ هراقبة اٖىشطة التْ ٓقـك بٍا شخص آخر أك ا٘شراؼ عمٍٓا أك تكجٍٍٓا ك 

ا بقصد إجراء تحسٓىات.  ٓعتهد هفٍكـ ا٘شراؼ عمِ اٚعتقاد بأف التحسٓف ٌك جٍد تعاكىْ ك كتحفٌٓز

ا ك هحفز كهكجً كهستشار لهرؤكسًٓ هف أجؿ ٖكلئؾ الذٓف شارككا هشرفنا كقائد، كالذم ٓعهؿ أٓضن

رٌك هحاكلة لتىسٓؽ كتكجًٓ ال التربكما٘شراؼ  كبالتالْ فإفّ هحاكلة ا٘صٛح.  الهستهر  تطٓك

جهاعْ، بٍدؼ تحسٓف طرؽ أسالٓب التدٓرس كالتدٓرب لمهعمهٓف فْ الهدرسة سكاء بشكؿ فردم أك 

 (.Basith & Fitriyadi, 2017عمٍٓا)

 اجتهاعٓة إىساىٓة تفاعؿ عهمٓةكهف خٛؿ استعراض التعٓرفات عرفت الباحثة اٚشراؼ التربكم بأىً 
دي بالعدٓد هف الهٍارات التْ ٓستطٓع أف ٓكظفٍا  هستكل رفع إلِ تٍدؼ أداء الهعمـ هف خٛؿ تزٓك

 أثىاء القٓاـ بالهٍاـ التعمٓهٓة الهككمة إلًٓ.

 :أىمية اإلشراف التربوي

ؼ التربكم ركٓزة أساسٓة فْ ىظاـ تعمٓهْ، ٖىً ٓسٍـ فْ تشخٓص كاقع العهمٓة التعمٓهٓة ٓعد ا٘شرا

ري بها ٓتىاسب هع احتٓاجات كهتطمبات الهجتهع، كتأتْ أٌهٓة  عهؿ عمِ تحسٓىً كتطٓك التعمهٓة، ٓك

تعمهٓة، ا٘شراؼ التربكم هف أٌهٓة الهعمـ الذم ٓعد أحد أٌـ الهدخٛت اٖساسٓة لمعهمٓة التعمٓهٓة ال

الهعمـ القدٓر ٓهكىً أف ُٓحدث أثُرا همهكُسا حتِ فْ حاؿ ك عمـ ٌك هف ٓحدد ىكعٓة الخٓرجٓف، فاله

ضعؼ الهدخٛت اٖخرل كالهىٍاج كالكسائؿ التعمٓهٓة كأسالٓب التقكٓـ، لذلؾ فقد اٌتهت الدكؿ 

 .(2016عىآة فائقة)الدلٓهْ، الهتقدهة بإعدادي إعدادنا تربكٓنا سمٓهنا، كُعىٓت بإشباع حاجاتً اٖساسٓة 

عد  ِذلػؾ إلػكؿ  قد أدل تىكعػة فٓػًهبٓػة كدخػكؿ التجػارب الر الذم حدث فػْ عمػكـ الت رالتطكر الكبٓ ٓك

ر أسػالٓب التػدٓرس الحدٓثػة  ػة ر هػع ىتائػج البحػكث الت لتتهاشِتطٓك حتاجبٓك ٌػذا التطػكر  كالىفسػٓة، ٓك

ٓػد هىاسب كالهال اٚختٓار ِإل  فٍْشراؼ التربكم، ختمفػة ههػا ٓػؤدم إلػْ جػكدة ا٘هلمهكاقػؼ التعمٓهٓػة الف

 (:2015)سباب التالٓة حسب صالح ٌذي اٌٖهٓة إلِ اٖ الٍاّهة كترجعف العهمٓات تعد ه
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كعمػـ  اٚجتهاعهثؿ عمـ الىفس كعمـ  عمكهات بصفة عاهة:هبٓة لتطكر الر التطكر فْ هجاؿ الت .1

ٓػـههتػاح لمغالبٓػة لر غٓ تجػددة أهػرهعػارؼ الهبٍػذي الحاطػة كا٘ ،رةداا٘ ، ػف ٓهارسػكف التعم

ػة ر ارسات التهعارؼ كالههت الاتابعة تطكر هكجكد ٌٓئة هتفرغة ل طمبٓت إف اٖهركلذلؾ ف بٓك

 .الحدٓثػة

ر التعمٓػـ:هال .2 ف إإذ  كالتقػدـ،ح صػٛساسػٓة لٙبٓػة ٌػْ الكسػٓمة اٖر ف التإ سػاٌهة فػْ تطػٓك

ىػكع التعمٓػـ ٓقػكـ عمِ  فكتحسػٓ ،ح كالتطػكرصٌٛذا ا٘ إسٍاهاتبٓة هف أٌـ ر ىكع الت فتحسٓ

 .عاهةفْ التعمٓـ بصفة  فكالعاهمٓ فعمهٓهرفع هستكٓات ال

ة ر درسػة بسػبب كػثهبكؿ دقػة هػف قبػؿ هػدٓر ال دآرةصعكبة هتابعة جهٓع الىكاحْ الفىٓة كا٘ .3

عمـ هعػدـ تهكىػً هػف جهٓػع التخصصػات لػذلؾ فػال ِضػافة إلػكػاٌمً با٘ ِعمػ ةمقػاهعهػاؿ الاٖ

 .عمِ عهمً ٓشرؼشخص هتخصص  ِبحاجة إل

إعػدادٌـ  لك عمهكف لٓسػكا سػكاء فػْ خمفٓػاتٍـ التعمٓهٓػة كهسػتهال :فعمهٓهتفاكت هستكٓات ال .4

عمػِ  فعمهٓههعاكىػة ال ٍاهٍهتػػاؼ تكػكف رشكلذا ٓتحتـ كجكد ٌٓئػة هتفرعػة لٙ ٍْىهالثقافْ كال

 .أداء العهمٓة التعمٓهٓة عمِ أفضؿ صكرة ههكىة

ٓػهال فات بٓػر بكم كسػٓمة لتبػادؿ الخػبر اؼ التر شا٘ .5  فعمهٓهال ففػْ هجػاؿ التخصػص كبٓ فعمه

 .بصفة عاهة

كتمهسػػً ٓداىْ هؼ بحكـ طبٓعة عهمً الر شهٓقكـ ال دارس:هتحدٓد احتٓاج الٍٓئات التعمٓهٓة بال .6

ٓداىٓػة هتحدٓد احتٓػاج الٍٓئػات التعمٓهٓػة بعػد دراسػتٍا ال إلِدارس هتعٓشٍا ال ْت التلمهشكٛ

 .دارسهداخؿ ال
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 أىداف اإلشراف التربوي

إف أٌداؼ ا٘شراؼ التربكم تتهحكر حكؿ تحسٓف العهمٓة التعمٓهٓة عف طٓرؽ دراسة كؿ العكاهؿ التْ 

هف أجؿ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهخطط لٍا هف قبؿ الجٍات الهختصة، كقد  ترتبط بٍا كتؤثر عمٍٓا، كذلؾ

أٌداؼ اٚشراؼ التربكم تتهثؿ هجهكعة هف ( 2016ة كالتعمٓـ العالْ الفمسطٓىٓة )ٓذكرت كزارة الترب

ر كفآات العاهمٓف فْ الهٓداف التربكم، كتىهٓة اٚىتهاء لهٍىة فْ : هراقبة الكاقع التربكم كتحمٓمً، كتطٓك

التعمٓـ كاٚعتزاز بٍا، كالتعاكف كالتىسٓؽ هع الجٍات الهختصة لمتعاكف فْ هجاؿ التخطٓط كالتىفٓذ 

ة بٓف العاهمٓف فْ حقؿ التربٓة كالتعمٓـ، كتىفٓذ  ة، كبىاء جسكر اتصاؿ قٓك لمبراهج كاٖبحاث التربٓك

تحقٓؽ اٌٖداؼ هس حاجات الهعمهٓف، كتساعدٌـ كتشجعٍـ عمِ خطط الكزارة بشكؿ هٓداىْ، كتمُّ 

 الهشتركة عف طٓرؽ التعاكف هع اٚطراؼ اٖخرل جهٓعٍا. 

أف عهمٓة فىٓة، غدا كا٘شراؼ فْ ٌذي آٖاـ ٚ ٍٓدؼ إلِ فحص أك تقٓٓـ أداء الهعمهٓف، كلكىً 

ٓف الّتخمْ عف أسالٓب  تٍدؼ إلِ التطكٓر الهستهر لمهعمهٓف، كبالتالْ ٓتكجب عمِ الهشرفٓف التربٓك

 بٍاتباع اٖسالٓب الحدٓثة، ٚ قراءتٍا كالتغىْ تىفٓذ هٍاهٍـ عمِ أرض الكاقع، كا لقدٓهة عىدا٘شراؼ ا

 ,Rohmatika & Kholidفقط، فاٌٖـ هف الهعرفة، تطبٓقٍا فْ هكضعٍا الصحٓح كالكقت الهىاسب )

2019.) 

 هف الهتعمـ ىقؿبحٓث ٓتـ  التعمٓهْ، الهكقؼ تحسٓفترل الباحثة أف ا٘شراؼ التربكم ٓسعِ إلِ 
عداد الهعمهٓفكهحفز هكجً إلِ همقف هف الهعمـ كىقؿ الهشارؾ، إلِ الهتمقْ  هٍاراتٍـ كصقؿ ، كا 
 العهمٓة التعمٓهٓة. أٌداؼ ٓحقؽ بها إهكاىاتٍـ كتكجًٓ

 ميام اإلشراف التربوي 

هٍاـ ( أف هٍاـ ا٘شراؼ التربكم تىقسـ إلِ قسهٓف، ٌها: هٍاـ عاهة )إدآرة(، 2016)الدلٓهْٓرل 

ْ عمِ الىحك التالْ:  خاصة )فىٓة(، ٌك
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إعداد خطة إشرافٓة شاهمة عمِ شكؿ هراحؿ، اٚطٛع أواًل: الميام العامة )اإلدارية( وتتمثل في: 

عمِ التعمٓهات كالمكائح ذات العٛقة بالعهؿ التربكم كالتعمٓهْ، دراسة التقآرر ا٘شرافٓة السابقة دراسة 

التأكد هف ك جاىبٍـ، إلِ هقابمة الهعمهٓف الجدد كالكقكؼ  سابقة لمهشرفٓف،تحمٓمٓة، دراسة التكصٓات ال

التأكد هف تكٓزع الحصص عمِ الهعمهٓف حسب التخصص كالهراحؿ ك تكافر الطاقة البشٓرة لمهدرسٓف، 

هراعاة القدرة اٚستٓعابٓة لمفصكؿ، ك تكٓزع هفردات الهكاد عمِ أسابٓع الفصؿ الدراسْ، ك الدراسٓة، 

جراء البحكث كالتجارب التربكٓة، ك ها ٓطرأ فْ الهدارس هف هظاٌر غٓر عادٓة كهعالجتٍا، هتابعة ك  ا 

عداد تقٓرر ىٍائْ كاضح عف كاقع العهؿ.ك   ا 

 ثانًيا: الميام الخاصة )الفنية( وتنقسم إلى سبع أقسام:

الفردٓة، كتتهثؿ فْ: العىآة بالىهك الهتكاهؿ لمطالب، هراعاة الفركؽ ميام تتعمق بالطالب،  .1

 .تبىْ حكافز إٓجابٓة لتحقٓؽ اىضباط الطٛب، غرس قٓـ العهؿ التطكعْ

، ميام تتعمق بتقويم المعمم،  .2 ٛن قٓاس هدل ك كتتهثؿ فْ: إعداد الدركس إعدادنا هىتظهنا هتكاه

قٓاس هدل استخداـ الهعمـ لمكسائؿ التعمٓهٓة كتكظٓفٍا لخدهة الهصمحة ك استجابة الطٛب، 

قٓاس هدل هراعاة الهعمـ لمفركؽ الفردٓة بٓف الطٛب، كقدرة الهعمـ عمِ حث ك التعمٓهٓة، 

 .الطٛب عمِ التفكٓر العمهْ

ــالمنيج،  .3 ــق ب ػػؼ بػػالهىٍج بهفٍكهػػً الكاسػػع الػػذم ٓشػػهؿ الخبػػرات ميــام تتعم كتتهثػػؿ فػػْ: التعٓر

ػػػة داخػػػؿ الهدرسػػػة كخارجٍػػػا لمهسػػػاعدة فػػػْ الىهػػػك الشػػػاهؿ،  بٓػػػة ٓجاتىهٓػػػة اٚتجاٌػػػات ا٘ك التربٓك

ا٘لهػػػاـ بأٌػػػداؼ الهقػػػررات كأٌػػػدافٍا فػػػْ الهراحػػػؿ الهختمفػػػة كهتابعػػػػة ك  كطػػػرؽ التفكٓػػػر الفعػػػاؿ،

هٍػا، ك الحذؼ كا٘ضافة،  تحفٓػز الهعمهػٓف ك هىاقشة الهعمهٓف فْ الكتػب الهدرسػٓة كاسػتهرار تقٓك

 عمِ العىآة باٖىشطة الهصاحبة لمهادة العمهٓة.
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: اٚطٛع عمِ قائهة الكسائؿ التعمٓهٓة التْ في ميام تتعمق بالوسائل والتجييزات: وتتمثل .4

ا الجٍات الهختصة، حصر الكسائؿ التعمٓهٓة الهكجكدة فْ الهدارس كهعرفة العجز،  تصدٌر

د الهدارس بالكسائؿ التعمٓهٓة الٛزهة، ك  تدٓرب الهعمهٓف عمِ استخداـ ك ا٘شراؼ عمِ تزٓك

اٌٚتهاـ بالهكتبة الهدرسٓة كتفعٓؿ اٚستفادة ك اٖجٍزة الحدٓثة الخاصة بالهادة كصٓاىتٍا، 

حث الهعمهٓف عمِ إىتاج الكسائؿ التعمٓهٓة كفؽ إهكاىاتٍـ، كا٘شادة بجٍكد الطٛب فْ ك هىٍا، 

 ذلؾ.

بٓة لدل الهعمهٓف، ميام تتعمق بالتدريب:  .5 اقتراح البراهج ك كتتهثؿ فْ: هعرفة اٚحتٓاجات التدٓر

بٓة الٛزهة لمهعمهٓف،  ـ البراهج ك هشاركة فْ ترشٓح الهعمهٓف لمبراهج التدٓربٓة، الك التدٓر تقٓك

بٓة كتقدٓـ اٚقتراحات الٍادفة ـ  ،التدٓر كهتابعة الهعمهٓف الذٓف حضركا البراهج التدٓربٓة كتقٓك

 استفادتٍـ هىٍا.

كتتهثؿ فْ: تكجًٓ الهعمهٓف إلِ أٌهٓة كضركرة الىشاط  ميام تتعمق باألنشطة المدرسية، .6

تكجًٓ ك دراسة أىكاع الىشاطات الخاصة الهكاد فْ جهٓع الصفكؼ الدراسٓة، ك الهدرسْ، 

 الهعمهٓف إلِ اٌٚتهاـ بتكثٓؽ خطكات الىشاط الذم ٓقكهكف بً. 

كتتهثؿ فْ: تكعٓة الهعمهٓف بها تضهىتً الٛئحة العاهة لٛختبار ميام تتعمق باالختبار:  .7

ٓضاح أسك كالهذكرات التفسٓٓرة كها ٓستجد فْ ذلؾ،  ـ الطٛب، ا  عداد التكجٍٓات كا  الٓب تقٓك

رشادات التصحٓح كالهراجعة كالرصد،  دراسة ىتائج ك الخاصة بالهكاصفات الفىٓة لٗسئمة كا 

ـ كتقدٓـ الخطط العٛجٓة الهىاسبة.  اٚختبارات كتقٓك

 :أنواع اإلشراف التربوي

 (:2013) ٌاركفكها أشار  ٌىاؾ ثٛث أىكاع لٙشراؼ التربكم
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بادلة بٓف الهشرؼ كبٓف فْ إلِ كجكد ثقة هتشراؼ الصّ ٓحتاج ا٘أواًل اإلشراف الصفي )االكمينيكي(: 

بحٓث ٓتفؽ ٌك كالهشرؼ عمِ السمكؾ الهراد هٛحظتً،  د هف الهشاركة الفاعمة هف الهعمـٚب الهعمـ إذ  

قكهاف بتحمٓؿ الهعمكهات  تبادلة كالتعاكف ٚ ٓهكف أف دكف تمؾ الثقة الهبك  ،الهٛحظة كدراسة ىتائجٍاك ٓك

ذا هف  اٚىتقادات التْ كجٍت لٍذا الىكع هف ا٘شراؼ فتمؾ الثقة  جهمةٓحقؽ ا٘شراؼ الصفْ ٌدفً، ٌك

ا٘شراؼ الصفْ فْ ثٛثة هراحؿ  كف الجـز بكجكدٌها فْ كثٓر هف اٖحٓاف، كٓهرّ هكذلؾ التعاكف ٚ ٓ

 ْ  التقٓٓـ كالتحمٓؿ.، الهٛحظة، التخطٓط :ٌك

ٓرة التْ ا ِ: ٓجب عمثانيًا اإلشراف التطويري ٘شراؼ اٖخذ بعٓف اٚعتبار طبٓعة الهرحمة التطٓك

را كفكرة ا٘شراؼ  عْ الفركؽ الفردٓة بٓف الهعمهٓفٓهركف بٍا، فعمِ الهشرؼ التربكم أف ٓعرؼ ٓك

رم ٌْ ْمٓف أساسٓٓف ٓؤثراف عمِ أداء الهشرؼ كتعاهمً هع الهعمـ أف ٌىاؾ عاه   :التطٓك ىظرة  :ٌك

 .صفات الهعمـ، الهشرؼ لعهمٓة ا٘شراؼ كقىاعاتً حكلٍا

ْ (أٚف جٛتثكف) إلِهط ٓرجع تطكٓر ٌذا الىّ  ثالثًا اإلشراف المتنوع: قكـ عمِ فرضٓة بسٓطة ٌك . ٓك

ذا. عمٍٓـ ا٘شراؼ تىكٓعف فٛ بد هف ك أف الهعمهٓف هختمف فطالها أسالٓب  ةٓعطْ الهعمـ ثٛث ٌك

ر قدراتً كتىهٓتٍا  إشرافٓة بٓىة كبٓف  ًشابتىاسب. كقد ٓككف ٌىاؾ ههٍارات ٓختار هىٍا البلتطٓك

رم،  تىكع ٓعطْ الهعمـ الحٓرة فْ تقٓرر هأف الفارؽ بٓىٍها ٌك أف ا٘شراؼ الإٚ ا٘شراؼ التطٓك

رم ٓعطْ ٌذا الحؽ  ٓراي هىاسبان  ها اٖسمكب الذم ٓٓردي أك  هشرؼ.لملً، فْ حٓف أف ا٘شراؼ التطٓك

 :خصائص اإلشراف التربوي

ْ أف هجهكعة هف الخصائص التْ ٓتهٓز بٍا ا٘شراؼ التربك أف ٌىاؾ  (2016 )الدلٓهْٓرل  م، ٌك

قٓادٓة دٓهقراطٓة ٓهكىٍا التأثٓر فْ عىاصر العهمٓة التربكٓة هف هعمهٓف كطمبة  ا٘شراؼ التربكم عهمٓة

ـ، كتعهؿ عمِ تىسٓؽ الجٍكد كصكٚن إلِ تحسٓىٍا كتحقٓؽ أٌدافٍا، تعاكىٓة بٓف الهشرؼ ك  كغٌٓر
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ٓجاد الحمكؿ الهىاسبة لٍا،  ة كا  ىظـ العٛقة بٓىٍها لهكاجٍة الهشكٛت التربٓك ٓر تفاعمٓة تتغك كالهعمـ ٓك

ر الهكقؼ كالحاجات التْ تقابمٍا كهتابعة كؿ جدٓد فْ هجاؿ الفكر التربكم كالتقدـ ٓبتغٓك ههارستٍا 

ستعٓف بكسائؿ  العمهْ، كذلؾ فإف ا٘شراؼ التربكم ٍٓتـ بتىهٓة العٛقات ا٘ىساىٓة فْ هٓداف العهؿ، ٓك

كتبادؿ الٓزارات كالخبرات ، كىشاطات كأسالٓب جهاعٓة كفردٓة هتىكعة هثؿ الٓزارات الصفٓة كالهدرسٓة

ة، كالدركس التكضٓحٓة  ،كالىدكات، اٚجتهاعات الفردٓة كالجهاعٓة، كالدكرات، كالهشاغؿ كالكرش التربٓك

ساعد عمِ تشجع البحث كالتجٓرب كا٘بداع، كها أىً ٓقكـ عمِ احتراـ جهٓع  ا، ٓك كالتطبٓقٓة، كغٌٓر

ؤهف بالفركؽ الفردٓة بٓف الهعمهٓف  حتـر جهٓع الهستكٓات الهعرفٓة لدٍٓـ.العاهمٓف ٓك  ٓك

  ي:شراف التربوي الفاعل تتمثل فاإل ن سمات وخصائصأ( 2015) صالح يرى

ا٘شراؼ التربكم عهمٓة دٓهقراطٓة هىظهة ترتكز عمِ التعاكف كاٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الهعمـ  .1

 كالهشرؼ التربكم.

 ا٘شراؼ التربكم كسٓمة لتحقٓؽ أٌداؼ التربٓة. .2

 ا٘شراؼ التربكم عهمٓة إىساىٓة كأداة فاعمة لتقدٓـ خدهات اجتهاعٓة إىساىٓة. .3

جهٓع بعمِ الهشرؼ أف ٓتصؼ بالتأثٓر ا٘ٓجابْ  إذ  ٓتكجبا٘شراؼ التربكم عهمٓة قٓادٓة  .4

 اٖطراؼ فْ الهٓداف التربكم.

ة. .5  ا٘شراؼ التربكم عهمٓة شاهمة تعىِ بكؿ ها ٓتصؿ بالعهمٓة التربٓك

 تشجع الهعمهٓف عمِ التىهٓة الذاتٓة كالتجدٓد كاٚبتكار. هحفزةلتربكم عهمٓة ا٘شراؼ ا .6

 ا٘شراؼ التربكم عهمٓة فىٓة تتطمب ىهكان هستهران، لكؿ هف الهشرؼ كالهعمـ كالهدٓر كالطالب. .7

 ا٘شراؼ التربكم عهمٓة كقائٓة عٛجٓة تسعِ إلِ تأٌٓؿ الهعمـ لتقمٓؿ الههارسات السمبٓة. .8

ـ اٖداء ككسٓمة لتحسٓىً كتقٓرر الىتائج ا٘ٓجابٓة ا٘شراؼ  .9 التربكم الحدٓث ٓعتهد عمِ تقٓك

 كتعهٓهٍا.
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 التعاكف عمِ ترتكز هىظهة دٓهقراطٓة ترل الباحثة أف ا٘شراؼ التربكم الفعاؿ ٓتسـ بأىً عهمٓة

 فالهشرؼ التربٓة أٌداؼ التربكم، بحٓث ٓسعِ إلِ تحقٓؽ كالهشرؼ الهعمـ بٓف الهتبادؿ كاٚحتراـ

 جهٓع فْ اٚٓجابْ التأثٓر خٛؿ هف التعمهٓة التعمٓهٓة بالعهمٓة الىٍكض ٓسعِ إلِ تربكم قائد

ر الهكاقؼ التعمٓهٓة.  أطرافٍا بحٓث ٓككف لً تأثٓر كاضح عمِ الهعهؿ كالهتعمـ هف خٛؿ تطٓك

:أسس اإلشراف التربوي   

 :(2013ٌاركف)كها أشار الٍٓا إف أبرز قكاعد كأسس ا٘شراؼ التربكم 

التعاكف ا٘ٓجابْ الدٓهقراطْ القائـ عمِ قىاعة أعضاء الفٓرؽ الكاحد بأٌهٓة العهؿ الذم  .1

 .يٓسعكف ٘ىجاز 

الهىٍجٓة العهمٓة فْ التفكٓر هف خٛؿ تكظٓؼ اٖسمكب العمهْ فْ التفكٓر كهكاجٍة  .2

 الهشكٛت بأدكات اٖسمكب العمهْ.

ك دعكة الهشرفٓف  .3 كالهعمهٓف إلِ تجٓرب أسالٓب كطرائؽ جدٓدة فْ العهؿ التجٓرب العهمْ ٌك

 لمكصكؿ إلِ ىتائج تتسـ بالتجدٓد كاٚبتكار.

جعؿ الحمكؿ التْ ٓتـ  .4 التفكٓر الجهاعْ كالتفكٓر التعاكىْ ٓضاعؼ القدرة عمِ الهشكٛت ٓك

ٚن كثباتان.  الكصكؿ إلٍٓا أكثر قبك

أحٓاىان ٘جراء تعدٓٛت فْ خطتً الهركىة كهٛءهة الظركؼ الهتغٓرة بحٓث ٓضطر الهشرؼ  .5

 رئ.الهعالجة هكقؼ ط

ر فْ العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة. .6  التجدٓد كاٚبتكار هف أجؿ تحقٓؽ التطٓك
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استشراؽ الهستقبؿ فهف خٛؿ خبرة الهشرؼ فْ الحٓاة ٓهكىً ا٘بداع عبر دراستً العهمٓة  .7

اذ ا٘جراءات الكقائٓة التْ لمهاضْ كالحاضر كالقدرة عمِ تكقع الهشكٛت كالصعكبات كاتخ

 تهكىً هف تٛفْ الهشكٛت قبؿ كقكعٍا.

ر العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة  .8 التكاصؿ كاٚستهرآرة كالشهكلٓة حٓث التىهٓة تحتاج إلِ تطٓك

جتهع التربكم لتمبٓة جهٓع حاجات هكتجدٓدٌا كأف ٓراعْ فْ تخطٓطً جهٓع هجاٚت ال

 الهجتهع.

درب فٓرؽ العهؿ ْ فعمِ الهشرؼ أف ٓعهؿ بهبدأ الىقد كالىقالىقد الذاتخاصة الىقد ك  .9 د الذاتْ ٓك

 عهؿ هعً عمِ تقبمً كها ٌك ٓتقبمٍـ.ٓالذم 

ر ٌك شخص ٓقكـ ب لمشرف التربويا ـ كتطٓك عهمٓة فىٓة شكٓرة قٓادٓة إىساىٓة شاهمة غآتٍا تقٓك

ا ) ة لكافة هحاكٌر  .(2018 كعهار، أحهدالعهمٓة التعمٓهٓة كالتربٓك

 :المشكالت التي تواجو المشرف التربوي

ف ٌىاؾ عددان هف الهشكٛت التْ ها زاؿ جٍاز ا٘شراؼ التربكم ٓعاىْ أ( إلِ 2017الكثٓرم )أشار 

 هىٍا كالتْ تعٓؽ أداء العهمٓة ا٘شرافٓة، فهىٍا: 

 كثرة الضغكط اٚدآرة عمِ الهشرؼ التربكم. .1

 شراؼ التربكم.ٓهكىً هف القٓاـ بهٍهة ا٘لذم لمهشرؼ التربكم ا ٓؿ كاؼ  عدـ كجكد تأٌ .2

 ضعؼ التعاكف بٓف الهشرؼ التربكم كهدٓر الهدرسة. .3

د الهدارس بالكسائؿ الهساعدة عمِ  .4  التربكم.ا٘شراؼ ضعؼ البىٓة التحتٓة الٛزهة كعدـ تزٓك

 الهٓداىْ. ة اتخاذ القرارات الهتعمقة بعهمًعدـ إشراؾ الهشرؼ التربكم فْ عهمٓ .5

 .بطٓرقة آلٓة اعتٓادٓة تخمك هف اٚبتكار كالتجدٓد ؼ التربكم عمِ القٓاـ بعهمًالهشر اعتٓاد  .6
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قمة دعـ الهسؤكلٓف بها ٓشٓر إلًٓ الهشرؼ التربكم هف هشكٛت كها ٓقترحً هف كجٍات ىظر  .7

ر اٚشراؼ التربكم   لتطٓك

 أداء المعمم:

ٓف لدل الخاص اٌٚتهاـ ىالت التْ الهكاضٓع هف اٖداء ٓعد ـ، كالعسكٓرٓف كاٚقتصادٓٓف التربٓك  كغٌٓر

 هف اٖداء هفٍكـ أف كهع اٌٖداؼ، كتحقٓؽ ا٘ىجاز عمِ الةالدّ  اٖساسٓة الهؤشرات هف اٖداء ككف

 ٚ الهكضكع ٌذا أفّ  إٚ ا٘دارم، كالسمكؾ التىظٓـ ىظٓرات فْ كاٖساسٓة بؿ الرئٓسٓة، الهكضكعات

ثارة غهكضا الهكاضٓع أكثر هف ٓزاؿ  ٓتضهىٍا التْ العىاصر أك بالتعٓرؼ ٓتعمؽ فٓها سكاء لمجدؿ كا 

  (.2014 قطؼ، بك) اٖداء هفٍكـ

ر العهمٓة التعمٓهٓة فٍك با٘ضافة إلِ الهىٍاج الدراسْ  إفّ  أداء الهعمـ الهٍىْ ٓعد ركٓزة أساسٓة لتطٓك

هف جٍكد عمهٓة كالطالب ٓعتبر الهعمـ عىصران رئٓسٓان فٍٓا، كٓكاد ٓتفؽ الهربكف عمِ أىً هٍها بذلت 

كفىٓة فْ إعداد الهىٍج الهدرسْ، كهٍها استخدـ فْ العهمٓة التعمٓهٓة هف هستحدثات تكىكلكجٓة 

التعاهؿ هع عىاصر ٌذي العهمٓة،  ٓتقفكتقىٓات تربكٓة، فإف الحاجة تبقِ هاسة لكجكد هعمـ كفؤ 

ر ٓكر الهٍـ لمهعمـ كتطك هف الدّ بأبعادٌا الهختمفة كبفعالٓة ٌادفة لتحقٓؽ اٌٖداؼ التعمٓهٓة كاىطٛقان 

ري كالحكـ عمِ أدائً  حركة إعدادي كتأٌٓمً، فقد ظٍرت هداخؿ عدة كىهاذج كثٓرة تٍدؼ إلِ تطٓك

 (.2016)ربآعة كزكارىة، 

ظٍر أداء الهعمـ بتىفٓذ الهعمـ لمدرس كربط هكضكع الدرس بالكاقع اٚجتهاعْ لمطٛب، كاستخداـ  ٓك

الكسائؿ التعمٓهٓػة الهىاسػبة، كربط الهادة العمهٓة بهشكٛت الطٛب  طرؽ تدٓرس هتىكعة، كاستخداـ

ف أداء الهعمـ ٌك ها إْ الكتػاب الهدرسْ كخٛصة القكؿ الٓكهٓة كتعهٓؽ هعمكهات الهدرس أكثر هها ف

ٓىجزي الهعمـ هف هٍاـ هتعددة الهٍارات، كترتبط كالكفآات التدٓرسٓة بشكؿ قابؿ لمقٓاس، كالهعمـ 
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الهعاصػرة لمتربٓة، بها ٓتىاسب هع  اٚتجاٌاتكفؽ  ئًٌك ذلؾ الهعمـ الذم ٓختار جكاىب أدا الهعاصر

ك الذم ٓكظؼ ا٘هكاىات الهادٓة كالهعىكٓة لتحقٓؽ ىتاجات التعمٓـ  الثكابت الدٓىٓة كاٖخٛقٓة، ٌك

هعقكلة  لتحقٓؽ هستكٓات ؛ظٓؼ الكسائؿ كاٖسالٓب ا٘شرافٓةالهرغكبة، كعمِ الهشرؼ التربكم تك 

بداعاتً فْ لجاف الهبحث كذلؾ  كاٚستفادةلجكاىب أداء الهعمـ، كتشجٓع الهعمـ الهبدع،  هػف خبراتػً كا 

اتً كتعهٓهٍػا عمِ الهعمهٓف، كتدٓربٍـ عمٍٓا قبؿ  اٌٚتهاـ بتحدٓد جكاىب اٖداء الهطمكب، كهستٓك

  (.2013ركف، )ٌا إجراء عهمٓة تقكٓـ أداء الهعمـ

ىاؿ قبكؿ التٛهٓذ كاىتباٌٍـ لها ٓقكل ف ٓككف بارعان أجح فْ هٍىتً عمًٓ الهعمـ كْ ٓى إفّ   ًفْ تدٓرسً ٓك

ٓف اٚرتفاع كاٚىخفاض كحركة الٓدٓف كتىقمً بٓف الصفكؼ بثىاء الحصة ففْ تىكٓع ىغهة الصكت أ

كاستعهاؿ الكسائؿ الهعٓىة فْ التدٓرس  ،كتكٓزع ىظراتً بٓف التٛهٓذ دكف التركٓز عمِ تمهٓذ هعٓف

ا هف اٖىشطة داخؿ الفصؿ ٌْ ىكع هف التهثٓؿ الخاص بهٍىة  التدٓرس كالتْ ٓىبغْ عمِ الهعمـ كغٌٓر

ف ٓككف قدكة لٕخٓرف أككمها تكاضع الهعمـ زاد قدري كهكاىتً، ك  ،تقاىٍا حتِ ٓحكـ عمِ ىفسً بالفشؿإ

ف ٓككف بهثابة القائد كالهكجً كلٓس الهتسمط، أفالهعمـ ٓىبغْ كخاصة لتٛهٓذي الذٓف ٓقـك بتعمٓهٍـ، 

بة كالتّ كدكري فْ عالـ الٓكـ لٓس حشك رؤكس التٛهٓذ فٍك الهدّ  عمـ )خمؼ رب الذم ٓكشؼ عف الهٌك

 (.2019كآخركف، 

 :أىمية األداء

الجهٓع ٓعهؿ ٓحظِ هكضكع اٖداء باٌتهاـ هتزآد فْ كؿ الهجتهعات الهتقدهة كالىاهٓة عمِ السكاء، ف

عمِ تحسٓف اٖداء كرفع هعدٚتً لدرجة أىً أصبح هعٓارا كهؤثرا ٖم تقدـ فْ هختمؼ الهجاٚت، كها 

ات ابتداءن هف هستكل الفرد العاهؿ، أٓا كاف هكقعً  ٓحظِ اٖداء عمِ اٌتهاـ بالغ هف جهٓع الهستٓك

ٚن  إلِ الدكلة، كذلؾ ٖف أداء داخؿ الهؤسسة، إلِ الهستكل العاـ لمهحٓط الخارجْ لمهؤسسة كصك

  (.2014الدكلة ها ٌك إٚ تعبٓر عف أداء الهؤسسات العاهمة بٍا )بك قطؼ، 
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ـ كفؽ اٌٖداؼ الهحددة كالهطمكبة، ك  ٓحرص اٖفراد ككذلؾ الهؤسسات كالحككهات عمِ أف ٓككف أداٌؤ

ككف اٖداء ٌك الذم هف ت، كعمًٓ تكهف أٌهٓة اٖداء، سكاء أكاف كظٓفٓان أـ هٍىٓان، لٗفراد أـ لمهؤسسا

ٓقكد اٖفراد كالهؤسسات إلِ الىجاح كالصعكد أك إلِ اٚىكهاش، كهف ثـ إلِ التدٌكر كا٘فٛس 

كا٘غٛؽ. بهعىِ أف أٌهٓة اٖداء ٚ تعكد بالفائدة عمِ الهكظؼ فقط، بؿ ٌْ لمهؤسسة كهف ثـ 

 أداءات الجهٓع اٚستخداـ اٖهثؿ كالصحٓحلمدكلة، كبالتالْ لمشعب فْ ىٍآة الهطاؼ، إذا تـ استخداـ 

 .(2011)الصرآرة، 

 عناصر األداء:

( أف ٌىاؾ عىاصر كهككىات أساسٓة لٗداء، بدكىٍا ٚ ٓهكف الحدٓث عف كجكد أداء 2018ٓرل خاف )

فّعاؿ، كذلؾ ٓعكد إلِ أٌهٓتٍا فْ قٓاس كتحدٓد هستكل أداء العاهمٓف فْ الهؤسسات، بغض الىظر 

ْعف طبٓعة ٌذ  :ي الهؤسسات، ٌك

ْ الهعمكهات الهتعمقة بهتطمبات الهىصب، كهبادئ كأٌداؼ  .1 كفآة الهكظؼ )الهعارؼ(: ٌك

 .الهٍاـ الهككمة لمفرد كتضـ الهٍارات كاٚتجاٌات كالقٓـ

 .هتطمبات العهؿ: كٓقصد بٍا الهٍاـ كالهسؤكلٓات كاٖدكار التْ ٓتطمبٍا هىصب عهؿ ها .2

هة ك داخمٓة كعكاهؿ خارجٓة، فالداخمٓة تتهثؿ فْ أٌداؼ الهىظهة: كتضـ عكاهؿ ك بٓئة الهىظ .3

جراءاتٍا، كالخارجٓة  ٓكمتٍا كا  تضـ العكاهؿ اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة كالتكىكلكجٓة ك ٌك

 .كالسٓاسٓة

 دور المشرف التربوي في تطوير أداء المعمم:

لمهعمـ لذا  كهرشد ،كهٓسر ،بهٍارات الهعمـ، فٍك هكجً اٚرتقاءٍدؼ الِ ٓالهشرؼ التربكم  دكر إفّ 

كتٍٓئ لً القدرة عمِ  ،الكفآات التْ تهٓزي عف غٓريات ك ىبغْ عمًٓ أف ٓهتمؾ هجهكعة هف الهٍار ٓ
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تحقٓؽ الكاجبات كالهٍاـ الهككمة لً عمِ أكهؿ كجً، هف خٛؿ التخطٓط لمعهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة، 

بصكرة فاعمة، كأخٓران القٓاـ  ادة الهكقؼ التعمٓهْقٓ كتىفٓذ إجراءاتٍا كأىشطتٍا الهختمفة، كالقدرة عمِ

 الهستهر فْ ضكء اٌٖداؼ الهىشكدة كبٍذي الهككىات كالعىاصر ٓتهثؿ اٖداء التدٓرسْ التقٓٓـ بعهمٓات

، كبقدر كفاءة الهعمـ فٍٓا بقدر ها ٓىعكس إٓجابٓان عمِ أدائً الصفْ، كفٓها ٓمْ استعراض ٌذي لمهعمـ

 :صٓؿالعىاصر بشْء هف التف

قػة التخطيط .1 : تشهؿ هٍارة التخطٓط القدرة عمِ تحمٓؿ هحتكل الهادة الدراسٓة، باٚعتهاد عمِ طٓر

جؿ كضع الخطط الٓكهٓة كالسىكٓة بشكؿ أعمهْ هف خٛؿ جهع الهعمكهات، هف الهىٍج ال

تراتٓجٓات التدٓرس هتىاسؽ، كالقدرة عمِ صٓاغة اٌٖداؼ صٓاغة قابمة لمقٓاس، هػع تحدٓػد اسػ

؛ هٓرٓزؽ،  2009؛ الشػقٓرات،  2006جؿ الخركج بالىتائج الهرجكة ) أبك جػادك، أكالتقٓٓـ، هف 

تهثؿ دكر الهشرؼ التربكم فْ هجاؿ التخطٓط بالعهؿ عمِ إقىاع الهعمـ بها ٓجػب  (.2009 ٓك

عمًٓ القٓاـ بً فْ هجاؿ التخطٓط، ككٓفٓة كضع الخطة الدراسٓة، كالعهؿ عمِ إكسػابً الهٍارات 

 الضركٓرة لمقٓاـ بٍذي الهٍهة عمِ أكهؿ كجً.

دارة تنفيذ الحصة .2 دارة المقػاء اٖكؿ، كا  : أها هٍارة التىفٓذ فتتضهف: هٍارات تٍٓئة غرفة الصػؼ، كا 

أحداث ها قبؿ الدخكؿ فْ الدرس، كالتٍٓئة الحافزة كالشرح، كطرح اٖسئمة، كتىفٓػذ العركض 

ـ الكسائؿ التعمٓهٓة، كاستثارة الدافعٓة لمتعمـ، كاٚستحكاذ العهمٓة، كالتدٓرس اٚستقصائْ، كاستخدا

الىظػاـ داخؿ الصؼ، كتمخٓص عمِ اٚىتباي، كالتعٓزز، كتعٓزز العٛقات الشخصٓة، كضبط 

عف الكٓفٓة التْ ٓتىاكؿ بٍػا الهعمـ طٓرقة التدٓرس أثىاء قٓاهً  كطٓرقة التىفٓذ ٌْ عبارة: رسالدّ 

خٛؿ الخطكات الهتسمسػمة كالهترابطة لتحقٓؽ اٌٖداؼ التعمٓهٓة، بتىفٓذ عهمٓة التدٓرس، هف 

تهثؿ  (.2008بصكرة تهٓزي عف غٓػري هػف الهعمهػٓف الػذٓف ٓستخدهكف ىفس الطٓرقة )طربٓة،  ٓك

ً كتبٓاف ئالتىفٓذ بالعهؿ عمِ هىاقشة الهعمـ بعد تىفٓذ الحصة كتحمٓؿ أدا دكر الهشرؼ التربكم فْ
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ٌز اصر الضعؼ كهىاقشة الهعمـ حكلٍا هع إعطاء بدائؿ السمكؾ ىا كتبٓاف ععىاصر القكة كتعٓز

ر أداء الهعمـ.  الهىاسب هف أجؿ تطٓك

تضهف التقٓٓـ ا٘جراءات العهمٓة الٍادفة لتقدٓر ها ٓبذؿ هف جٍد لتحقٓؽ اٌٖػداؼ :التقييم .3 ٓك

عمِ هدل تفؽ عمًٓ هف هعآٓر، كها كضع هف تخطٓط هسبؽ، كالحكـ ٓها بكٓة فْ ضكء التر 

هستكل اٖداء ٓفت كصعكبات فْ التىفٓذ بٍػدؼ تحسػفاعمٓة ٌذي الجٍكد كها ٓصادفٍا هف عقبا

لمكصكؿ إلِ اٌٖداؼ الهأهكلة كالهىكم تحقٓقٍا. كتتهثؿ أٌهٓة التقٓٓـ فػْ عهمٓة التأكد هف هدل 

عادة الىظر فْ أسمك  ب عهؿ الهعمـ الىجاح فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، ككذلؾ تحقٓؽ التغذٓة الراجعة، كا 

جمب ك تعدٓؿ الخطػط، كدراسػة أسباب عدـ تحقٓؽ اٌٖداؼ، ك فْ حاؿ عدـ تحقٓؽ اٌٖداؼ، 

تهثؿ دكر الهشرؼ التربكم فْ (2003)ككافحة،  ـالراحة كالطهأىٓىة لمهعم عمِ أىً التقٓٓـ ٓك

 ٓـلتقٓبٍدؼ الكصػكؿ إلِ ىتائج أفضؿ، كها ٓتسـ ا؛عهمٓة تعاكىٓة ٓشترؾ فٍٓا جهٓع الهعىٓٓف 

ك عهمٓة تشخٓصٓة تستٍدؼ دراسة أب ىً عهمٓة شػاهمة لكافػة أبعػاد برىػاهج ا٘شػراؼ كعىاصري ، ٌك

 جكاىب القكة كالضعؼ فػْ برىػاهج ا٘شراؼ التربكم بقصد ا٘فادة هف القكة كعٛج الضعؼ

ر العهمٓة التعمٓهٓة. ر أداء الهعمـ كهف ثـ تطٓك  لتطٓك

 الزيارات الصفية:

أسمكب إشرافْ ٓتـ فًٓ هٛحظة أداء كسمكؾ الهعمـ الصفْ بٍدؼ رصػد كتحمٓؿ الهكقؼ التعمٓهْ  ٌْ

ر العهمٓة  هف جهٓع الجكاىب لتحدٓد هكاطف القكة كالضعؼ فْ الهكقؼ التعمٓهػْ كبالتالْ تحسٓف كتطٓك

عهمٓة التخطٓط  ِكالهشرؼ التربكم عمالتعمٓهٓة كذلؾ هف خٛؿ التعاكف الهثهػر البىػاء بػٓف الهعمػـ 

ـ لٍذا الهكقؼ التعمٓهْ  .(2020)الطردة،  كالتىفٓذ كالتقٓك

تكجد أىكاع عدٓدة هف الٓزارات الصفٓة لكؿ هىٍا أٌداؼ هختمفة تختمؼ بػاختٛؼ الهرحمػة التعمٓهٓة ك 

، ٓزارات استطٛعٓة لمتأكد هف تكٓزع الهدرسٓف كؿ حسب تخصصً كقدراتً كالهكقؼ الصفْ كهىٍا
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دٌـ بالخبراتٓزكهىٍا  كهىٍا  ٓزارات تكضٓحٓة، كهىٍا ارات تكجٍٓٓة لتقدٓـ اقتراحات لمهدرسٓف كتزٓك

ـ بالخبرات الهطمال ـ أداء الهعمهٓف الصفْ بعد هركٌر هٓة ختاهٓة لتقٓك ىاؾكبتقٓك ٓزارات الهتابعة  ة، ٌك

رسكخ  ِف كعملمهعمهٓأم اقتراحػات جدٓػدة  ِر العهمٓة التعمٓهٓة كا٘طٛع عمسٓ ِلٛطهئىاف عم

 .(2014، الشدٓفات) الهفآٌـ التربكٓة التْ تـ اٚتفاؽ عمٍٓا هع الهعمهٓف

ة هف خػٛؿ تىفٓػذ  الٓزارات ٓسعِ الهشرؼ التربكم كالهعمهكف إلْ تحقٓؽ العدٓد هف اٌٖداؼ التربٓك

ا كتىهٓتٍا ىحك تحقٓؽ ة تهثمت فْ الصفٓ ا كتعٓزٌز ، اٌٖداؼالكشؼ عف قدرات الهعمهٓف كتحٓرٌر

حفز ٌهـ الهعمهٓف كهدح سمككٍـ ا٘ٓجابْ لجعمٍـ دائها فْ أفضؿ هستكم لكػْ ٓػستطٓعكا اختٓار ك 

، لتعرؼ عمْ حاجات الهعمهٓف كرغباتٍـ، كاأفضؿ الطرؽ كاٖسالٓب التدٓرسٓة كألكاف الىشاط الهساعدة

ٓفالعٛقة بٓف الهعمهٓف كبىاء الثقة هعٍـ لكػْ ٓقبػؿ الهعمػـ آراكتكطٓد  ، ء كاقتراحػات الهشرفٓف التربٓك

 .(2016، الدلٓهْ) هكاطف القكة كالضعؼ عىد الهعمهٓف لهعالجتٍا كتدعٓـ هكاقؼ القكةكتشخٓص 
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 الدراسات السابقة 

 الدراسات العربية:

مّتعرؼ إلِ درجة ههارسة الهشرؼ الّتربكّم لدكري فْ تكجًٓ هعّمهْ لٌدفت  (2020دراسة الطردة )

تربٓة كتعمٓـ الخمٓؿ لتكفٓر هىاخ صّفْ فّعاؿ، كسبؿ تحسٓىً، هف بالمغة العربٓة فْ الهدارس الثّاىكّٓة 

ؿ العمهْ، سىكات الخ (. كاستخدـ برةكجٍة ىظر الهعّمهٓف، فْ ضكء هتغّٓرات الّدراسة )الّىكع، الهٌؤ

. كتكّكف هجتهع الّدراسة هف جهٓع هعّمهْ المغة العربّٓة فْ تربٓة الباح ّْ ّْ التحمٓم ث الهىٍج الكصف

كهعّمهة،  ( هعّمـ  102عدد عّٓىة الّدراسة )( هعّمهان كهعّمهة، كبمغ 132كتعمٓـ الخمٓؿ، البالغ عددٌـ )

ـ بطٓرقة الهسح الّشاهؿ، كاكتفِ الباحث بالعّٓىة الُهتاحة عّٓ  دراسة، الهكّكىة هف ىة لمجرل اختٓاٌر

كهعّمهة هف هعّمهْ المغة العربّٓة فْ الهدارس الثّاىكّٓة فْ هدٓرّٓة تربٓة كتعمٓـ الخمٓؿ،  ( هعّمـ  102)

ف درجة ههارسة إالّدراسة إلِ الىتائج التّالٓة: كاسُتخدهت اٚستباىة أداة لجهع البٓاىات. كتكّصمت 

المغة العربٓة فْ الهدارس الثّاىكّٓة فْ تربٓة كتعمٓـ الخمٓؿ  الهشرؼ الّتربكّم لدكري فْ تكجًٓ هعّمهْ

عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة ك لتكفٓر هىاخ صّفْ فّعاؿ هف كجٍة ىظر الهعّمهٓف كاىت هتكّسطة، 

لتكفٓر  ؛إحصائٓة الدرجة الكمٓة كجهٓع الهجاٚت لدكر الهشرؼ الّتربكّم فْ تكجًٓ هعّمهْ المغة العربّٓة

ّْ فّعاؿ فْ الهدارس الثّاىكّٓة، ُتعزل إلِ هتغّٓرات )الىكع، ك  فْ هدٓرّٓة تربٓة كتعمٓـ الخمٓؿ هىاخ ّصف

دت فركؽ ظاٌرة ُتعزل إلِ هتغّٓر )سىكات الخدهة(.  ؿ العمهْ(، فْ حٓف ُكج   الهٌؤ

هستكل هستكل اٖداء الهٍىْ لمهعمهٓف، ك ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ  (2020صالح الدين) دراسة

ههارسة ا٘شراؼ التربكم الهدهج بهدارس التعمٓـ اٖساسْ فْ عهاف، كتحدٓد العٛقة اٚرتباطٓة بٓف 

هتكسطات درجات تقدٓرات أفراد عٓىة الدراسة لدرجة ههارسة ا٘شراؼ التربكم الهدهج كهستكل اٖداء 

بكم الهدهج، كالتكصؿ إلِ الهٍىْ لمهعمهٓف، كالكقكؼ عمِ التحدٓات التْ تكاجً تطبٓؽ ا٘شراؼ التر 

إجراءات هقترحة لتحسٓف اٖداء الهٍىْ لمهعمهٓف فْ ضكء ا٘شراؼ التربكم الهدهج، كلتحقٓؽ أغراض 
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الدراسة، اتبعت الباحثة الهىٍج الهختمط )الكهْ كالىكعْ(، كطبقت استباىة كأداة لجهع البٓاىات اٖكلٓة 

ا تـ استخداـ الهقابمة عمِ عٓىة الدراسة الىكعٓة ( هعمـ، كه537هف عٓىة الدراسة الكهٓة البالغة )

ـ بطٓرقة العٓىة العشكائٓة هف هجتهع الدراسة الهتهثؿ فْ جهٓع ان ( هشرف15هككىة هف ) ، تـ اختٓاٌر

كقد أظٍرت الىتائج أف تقدٓر هستكل اٖداء الهٍىْ  ،التعمٓـ اٖساسْ فْ سمطىة ُعهاف هعمهْ كهشرفْ

جدنا، كها أف تقدٓر هستكل ههارسة ا٘شراؼ التربكم الهدهج جاءت لمهعمهٓف جاءت بدرجة عالٓة 

بدرجة عالٓة، كها بٓىت الىتائج كجكد ارتباط إٓجابْ بٓف ههارسة ا٘شراؼ التربكم الهدهج كاٖداء 

الهٍىْ، فٓها كشفت ىتائج الدراسة الىكعٓة أف ا٘شراؼ التربكم الهدهج ٓكاجً تحدٓات هىٍا ها ٓتعمؽ 

شٓرة كضعؼ الرغبة فْ التجدٓد، ككثرة اٖعباء الهمقاة عمِ عاتقٍـ، كها ٓتعمؽ بالتجٍٓزات بالككادر الب

مة  الهادٓة، كضعؼ شبكة ا٘ىترىت، كأف أٌـ سبؿ هكاجٍة ٌذي التحدٓات تكفٓر الككادر البشٓرة الهٌؤ

 .لتطبٓؽ ا٘شراؼ التربكم الهدهج، ككجكد بىٓة تحتٓة إلكتركىٓة، ككذلؾ بٓئة عهؿ هىاسبة

ر إلِ ٌدفت ٌذي الدراسة  (2020دراسة السعيدي ) التعرؼ عمِ دكر ا٘شراؼ التربكم فْ تطٓك

ت، كتككف هجتهع الدراسة هف التىهٓة الهٍىٓة   لمهعمهٓف فْ هدارس التعمٓـ العاـ بدكلة الكٓك

ـ  ان تربٓك ان ( هشرف 65دارم، كتككىت عٓىة الدراسة هف) ا  هشرؼ تربكم فىْ ك (286)  تـ اختٓاٌر

ـ الفصؿ الثاىْ كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة طكر 2019/2020باستخداـ العٓىة العشكائٓة البسٓطة لمعاـ 

ف لٙشراؼ التربكم أظٍرت ىتائجٍا بأك فقرة كزعت عمِ سبعة هحاكر  (36)تككف هف  ان الباحث استبٓاى

ر التىهٓة الهٍىٓة لمهعمهٓف بدكران کبٓران  ض الصعكبات التْ تكاجً ا٘شراؼ کها أظٍرت كجكد بع تطٓك

التربكم، كعف كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الذکكر كا٘ىاث هف عٓىة الدراسة عمِ هتغٓر 

ٚ تكجد فركؽ عمِ الهتغٓرات أىً لصالح ا٘ىاث فْ حٓف  (0.05) التىظٓـ ا٘دارم عىد هستكل دٚلة

 .اٖخرل لٙشراؼ التربكم



29 
 

ر اٖداء  ٌدفت (2014دراسة الشديفات ) ٓف فْ تطٓك الدراسة إلِ الكشؼ عف دكر الهشرفٓف التربٓك

الهٍىْ لهعمهْ الدراسات اٚجتهاعٓة فْ هدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ لمكاء البادٓة الشهالٓة الغربٓة فْ 

، تكزعت عمِ ( بىدان 43هحافظة الهفرؽ، اٖردف. كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة صههت استباىة هككىة هف )

( هعمها كهعمهة. كقد بٓىت الىتائج ها ٓأتْ: أف دكر الهشرفٓف 99كطبقت عمِ )هجاٚت  خهس

ر اٖداء الهٍىْ لهعمهْ الدراسات اٚجتهاعٓة فْ هدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ لمكاء البادٓة  ٓف فْ تطٓك التربٓك

ـ فْ الهرتبة ا ٖكلِ، الشهالٓة الغربٓة فْ هحافظة الهفرؽ ٌك بدرجة هتكسطة، كقد جاء هجاؿ التقٓك

تٛي فػْ الهرتبة الثاىٓة هجاؿ الٓزارات الصفٓة، كجاء فْ الهرتبة الثالثة هجاؿ الهىاٌج كأسالٓب 

التدٓرس، كهجاؿ العٛقة هع الزهٛء كالهجتهع الهحّمْ، فْ حٓف جاء هجاؿ التخطٓط فْ الهرتبة 

ٓط لصالح الذككر، تعزل ٖثر الجىس فػْ التخط  كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة ، كتبٓفاٖخٓرة.

التدٓرس لصالح الذككر. فْ حٓف ٚ تكجد فركؽ  كأسالٓبكالٓزارات الصفٓة لصالح ا٘ىاث، كالهىاٌج 

ـ، كعمِ اٖداة ككؿّ  ، ذات دٚلة إحصائٓة عمِ هجالْ العٛقة هع الزهٛء كالهجتهع الهحمْ، كالتقٓك

ؿ فػْ ال كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓةكتبٓف  هىاٌج كأسالٓب التدٓرس لصالح تعزل ٖثر الهٌؤ

الدراسات العمٓا، فْ حٓف ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بالىسبة لباقْ الهجاٚت، كعمِ اٖداة 

فأكثر هف جٍة، كبٓف كّؿ هف فئتْ  10بٓف فئة الخبرة  كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓةكتبٓف  ،ككؿّ 

كبٓف  6اقؿ هف  – 1لصالح كّؿ هف فئتْ ، كجاءت الفػركؽ 10اقؿ هف  - 6، كبٓف 6اقؿ هف  - 1

، فْ التخطٓط كفْ العٛقة هع الزهٛء كالهجتهع الهحّمْ. كها تبٓف كجكد فركؽ ذات 10اقؿ هف  -6

سىكات فأكثر، كجاءت الفركؽ لصالح فئة  10كبٓف  6اقؿ هف  - 1دٚلة إحصائٓة بٓف فئة الخبرة 

 فْ اٖداة ككّؿ.  6اقؿ هف  -1الخبرة 

ٓف  (2014والة)دراسة الن أجٓرت ٌذي الدارسة بٍدؼ إلقاء الضكء عمِ كاقع ههارسة الهشرفٓف التربٓك

فْ اٖردف لٗسالٓب ا٘شرافٓة الهعاصرة، هف كجٍة ىظر كّؿ هف الهشرفٓف أىفسٍـ، كالهعمهٓف الذٓف 
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دارس فْ ٓخضعكف لتمؾ العهمٓات ا٘شرافٓة هف خٛؿ الٓزارات الهٓداىٓة التْ ٓقكـ بٍا الهشرفكف لمه

ت الدراسة، اتبع الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ،  اٖردف. كلمكصكؿ إلِ إجابة هحّددة عف تساٚؤ

عداد أداة قٓاس هككىة هف ) ( فقرة، هقسهة عمِ ثٛثة 41كذلؾ هف خٛؿ هراجعة أدبٓات الدراسة كا 

شرفان تربكٓان هف هجتهع ( هعمهان كه285هحاكر، كجرل تطبٓؽ اٖداة عمِ عٓىة الدراسة كالبالغ عددٌا )

تـ التكصؿ ك  دٓٓرة تربٓة كتعمٓـ هحافظة الكرؾ( هشرفان كهعّمهان تابعٓف له1899الدراسة الهككف هف )

ٓف باٖسالٓب ا٘شرافٓة  إلِ الىتائج التالٓة: ٓكجد أثر ذك دٚلة إحصائٓة لهدل التزاـ الهشرفٓف التربٓك

الهعاصرة فْ الهدارس الحككهٓة اٖردىٓة هف كجٍة ىظر الهشرفٓف كالهعمهٓف فْ هدٓٓرة تربٓة هحافظة 

ٓف فْ هحافظة الكرؾ لٗسالٓب ا٘شرافٓة  الكرؾ. كها ٓكجد اختٛؼ فْ درجة ههارسة الهشرفٓف التربٓك

ٓكجد اختٛؼ فْ  ، ٚكالكظٓفْلمهعمهٓف، هف حٓث الهسهِ الهعاصرة هف خٛؿ ٓزاراتٍـ الهٓداىٓة 

ٓف فْ هحافظة الكرؾ لٗسالٓب ا٘شرافٓة الهعاصرة هف خٛؿ ٓزاراتٍـ  درجة ههارسة الهشرفٓف التربٓك

ؿ الهٓداىٓة ل كجدالتعمٓهْمهعمهٓف هف حٓث الهٌؤ ٓف فْ  ، ٓك اختٛؼ فْ درجة ههارسة الهشرفٓف التربٓك

هف حٓث الهسهِ  تٍـ الهٓداىٓة لمهعمهٓفؿ ٓزاراهحافظة الكرؾ لٗسالٓب ا٘شرافٓة الهعاصرة هف خٛ

ٓف فْ هحافظة الكرؾ لٗسالٓب  الكظٓفْ. ٚ ٓكجد اختٛؼ فْ درجة ههارسة الهشرفٓف التربٓك

 ا٘شرافٓة الهعاصرة هف خٛؿ ٓزاراتٍـ الهٓداىٓة لمهعمهٓف، هف حٓث عدد سىكات الخبرة. 

شرؼ التربكم فْ تحسػٓف أداء دكر اله عمِالتعرؼ إلِ ٌدفت الدراسة  (2014دراسة امبيض )

الهعمهػٓف فػْ هدارس القدس الحككهٓة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالهدٓٓرف كأثر هتغٓػرات ) الجػىس، 

ؿ العمهْ، سىكات الخبرة( لمهعمـ عمِ اتجاٌاتً ىحك دكر الهشرؼ التربػكم فػْ تحسٓف أداء  الهٌؤ

سة هف جهٓع هعمهْ كهعمهات الهدارس تككف هجتهع الدراك ، الهعمهٓف فْ هدارس القدس الحككهٓة

هعمهان  (727الحككهٓة التابعة لػكزارة التربٓة كالتعمٓـ الفمسطٓىٓة فْ هدٓىة القدس، كالبالغ عددٌـ ) 

هدرسة حككهٓة، إضافة إلِ هدٓرم كهدٓرات تمؾ الهدارس، البػالغ عػددٌـ  (39كهعمهة هكزعٓف عمِ)
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راء هتكسطة إلِ هرتفعة لدل آالِ ىتائج عدٓدة هف أٌهٍا كجكد  كصمت الدراسةت هدٓران كهدٓرة،  (39)

ة الحككهٓة ىحك دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسػٓف أداء الهعمهٓف فْ  هدٓرم كهعمهْ الهدارس الثاىٓك

هدارس القدس الحككهٓة، كبأف هتكسط أراء الهدٓٓرف أعمِ هف هتكسػطات أراء الهعمهٓف عمِ كافة 

الحسابٓة لكؿ هف الهدٓٓرف كالهعمهٓف.  خطٓط حصؿ عمِ أدىػِ الهتكسػطاتالهجاٚت، كأف هجاؿ الت

إضافة إلِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصػائٓة تعزل لهتغٓر جىس الهعمهٓف حكؿ دكر الهشرؼ 

هع دبمكـ التربٓة،  البكالكٓركسصائٓة لمهعمهٓف حاهمْ شٍادة حالتربكم، ككجػكد فػركؽ ذات دٚلػة إ

 .سىكات 10-6الخبرة هف  كلمهعمهٓف أصحاب

التعرؼ عمِ دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهات إلِ ٌدفت  (2012دراسة احميدة )

ة هف كجٍة ىظر هعمهات ٓراض اٖطفاؿ فْ اٖردف ،  ٓراض اٖطفاؿ فْ تىهٓة هٍارات اٖطفاؿ المغٓك

مٓـ الخاص فْ هحافظات هعمهة ٓراض أطفاؿ هف هدٓٓرات التع( 213كقد تككىت عٓىة الدراسة هف )

ربد، كتـ بىاء استباىة تككىت هف  فقرة هكزعة عمِ خهسة هجاٚت ، كأظٍرت (36) عهاف كالهفر ؽ كا 

ىتائج الدراسة أف درجة قٓاـ الهشرؼ التربكم بدكري فْ تحسٓف أداء هعمهات ٓراض اٖطفاؿ جاءت 

ىتائج عدـ كجكد فركؽ دالة كها أظٍرت ال ،هتدىٓة عمِ هعظـ الهجاٚت، كعمِ الهجاٚت هجتهعة

إحصائٓان بٓف رأم دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهات ٓراض اٖطفاؿ فْ تىهٓة هٍارات 

ؿ العمهْ كسىكات  ،اٖطفاؿ المغكٓة هف كجٍة ىظر الهعمهات فْ دكر الهشرؼ التربكم كتعزل لمهٌؤ

 . الخبرة، كالهكقع

تحسٓف ا٘شراؼ التربكم التطكرم لمههارسات ٌدفت التعرؼ إلِ درجة ( 2012دراسة الموح )

التدٓرسٓة لهعمهْ المغة العربٓة فْ هدارس ككالة الغكث الدكلٓة ، هع الكشؼ عف أثر هتغٓرات الدراسة 

عمِ آراء هعمهْ المغة العربٓة فْ درجة التحسف ىتٓجة لٙشراؼ التربكم التطكرم، كلتحقٓؽ ٌدؼ 

كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ، حٓث بمغت  ،عبارة ) 62الدراسة؛ تـ بىاء هقٓاس هككف هف )
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ـ بالطٓرقة العشكائٓة، ( 164عٓىة الدراسة ) هعمهان كهعمهة هف هعمهْ ككالة الغكث الدكلٓة، تـ اختٓاٌر

كقد تكصمت الدراسة إلِ ىتائج هف أٌهٍا: أف ا٘شراؼ التربكم التطكرم ٓحسف الههارسات التدٓرسٓة 

بدرجة كبٓرة جدان، ٚك تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ درجة التحسٓف تعزل  لهعمهْ المغة العربٓة

 . لهتغٓر: الجىس كالهرحمة التعمٓهٓة، بٓىها تكجد فركؽ دالة إحصائٓان تعزل لهتغٓر سىكات الخدهة

 الدراسات األجنبية:

إلِ تقدٓـ كصؼ كتحمٓؿ لعهمٓة ا٘شراؼ عمِ  ٌدفت (Liu & Miller, 2018) ليو وميمر دراسة

فٓة. كلتحقٓؽ  ٓة الغرب اٖكسط فْ الهدارس الٓر الهعمهٓف الطٛب فْ كمٓة التربٓة فْ جاهعات ٚك

أغراض الدراسة، اتبع الباحث طٓرقة دراسة الحالة اٚستكشافٓة. كطبؽ الباحث هٛحظات الكتركىٓة 

هارسات لكؿ هف الطالب الهعمـ، كالهعمـ الهتعاكف، كالهشرؼ هتزاهىة كفٓدٓك غٓر هتزاهف قائـ عمِ اله

لجهع البٓاىات اٖكلٓة لمدراسة هف عٓىة الدراسة الهؤلفة هف هجهكعة هف الطٛب الهعمهٓف فْ كمٓة 

ٓة الغرب. كقد أظٍرت الىتائج أف العكاهؿ الهٍهة لتىفٓذ ا٘شراؼ تتضهف هشاركة  التربٓة فْ جاهعة ٚك

ر كبالتالْ، تعهؿ بشكؿ تعاكىْ عمِ تط K-12د فْ براهج التعمٓـ كهدارس العدٓد هف اٖفرا ٓك

كقد أظٍرت الىتائج أٓضان أف ا٘شراؼ اٚلكتركىْ ٓهثؿ أداة لمطٛب ،  اٌٖداؼ كا٘جراءات كالىكاتج

فٓة.  الهعمهٓف كهحفز لمعدالة التعمٓهٓة فْ الهدارس كالهقاطعات الٓر

ّٚ ٌدفت ٌذي ا (Fasasi, 2011دراسة ) ساسٓة لدراسة إلِ الكشؼ عف تصكرات هعمهْ الهرحمة ا

اتجاي اٖدكار التْ ٓؤدٍٓا الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أدائٍـ فْ ضكء بعض الهتغٓرات الدٓهغرافٓة 

( هعمها كهعمهة هف هعمهْ 330)الجىس، سىكات الخبرة، هكقع الدراسة(، كتككىت عٓىة الدراسة هف )

ٓة  الهرحمة  ـ بالطٓرقة العشكائٓة، كاستخدـ ااٖساسٓة فْ ٚك ا تـ اختٓاٌر لهىٍج أكسكف فْ ىٓجٓٓر

جهع البٓاىات الٛزهة لمدراسة، ٌداؼ الدراسة استخدهت اٚستباىة لالكصفْ التحمٓمْ، كلتحقٓؽ أ

ساسٓة لٗدكار التْ ٚلة فْ تصكرات هعمهْ الهرحمة اٖظٍرت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فرؽ ذم دكأ
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لتربكم ٓعزل لهتغٓر الجىس، فْ حٓف أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ تعزل لهتغٓر ٓؤدٍٓا الهشرؼ ا

سىكات الخبرة كهكقع الدراسة حٓث جاءت لصالح الهعمهٓف ذكم الخبرة اٖكبر كالهعمهٓف الذٓف ٓدرسكف 

 فْ هدارس الهدف.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 من حيث األىداف

ّْ فّعاؿ هعرفة (2020دراسة الطردة ) كاف الٍدؼ هف ، كدراسة د كُر الُهشرؼ الّتربكّم لتكفٓر ُهىاخ  صّف

التربكم، كدراسة الشدٓفات  ا٘شراؼ ضكء فْ لمهعمهٓف الهٍىْ تىاكلت اٖداء (2020صٛح الدٓف)

( تىاكلت دكر Fasasi, 2011دراسة )ك  ،(2012دراسة احهٓدة ) ،(2014(، دراسة اهبٓض )2014)

دراسة ( ك 2020دراسة السعٓدم )أف فْ حٓف  تحسٓف أداء الهعمهٓفالهشرؼ التربكم فْ 

ٓف لٗسالٓب ا٘شرافٓة الهعاصرةتىاكلت  (2014الىكالة) دراسة المكح ، أها كاقع ههارسة الهشرفٓف التربٓك

 لٓك كهٓمر دراسةلمهعمهٓف، ك  التدٓرسٓة لمههارسات التطكرم التربكم ا٘شراؼ ( تىاكلت تحسٓف2012)

(Liu & Miller, 2018)  كصؼ كتحمٓؿ لعهمٓة ا٘شراؼ عمِ الهعمهٓفتىاكلت. 

 من حيث األدوات:

دراسة ك (، 2014دراسة الشدٓفات )ك  ( 2020( كدراسة السعٓدم )2020استخدهت دراسة الطردة )

دراسة ك ( 2012دراسة المكح )ك  (2012دراسة احهٓدة )ك (، 2014دراسة اهبٓض )ك ، (2014الىكالة)

(Fasasi, 2011 )( 2020صٛح الدٓف)، بٓىها استخدهت دراسة اٚستباىة أداة لجهع البٓاىات 

 (Liu & Miller, 2018) لٓك كهٓمر دراسةٌدافٍا، بٓىها استخدهت الهقابمة كاٚستباىة لتحقٓؽ أ

 الهٛحظة كأداة لتحقٓؽ أٌدافٍا.
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 من حيث العينة

 (،2014دراسة الشدٓفات )ك  ،(2020)الدٓف صٛح دراسة ك  ،(2020استٍدفت دراسة الطردة )

، أها دراسة الهعّمهٓف( Fasasi, 2011دراسة )ك  ،(2012دراسة المكح )ك  ،(2012دراسة احهٓدة )ك 

ٓف( 2020السعٓدم ) رفٓف كالهعمهٓف، أها شاستٍدفت اله (2014)الىكالة دراسة ، ك الهشرفٓف التربٓك

( 2014، كدراسة اهبٓض )الطٛبك الهعمهٓف  استٍدفت (Liu & Miller, 2018) لٓك كهٓمر دراسة

 كالهعمهٓف. ٓٓرفتككىت عٓىتٍا هف الهد

 من حيث النتائج 

أف درجة ههارسة الهشرؼ الّتربكّم لدكري فْ تكجًٓ هعّمهْ المغة (، إلِ 2020تكصمت دراسة الطردة )

أظٍرت ك العربٓة فْ الهدارس الثّاىكّٓة فْ تربٓة كتعمٓـ الخمٓؿ لتكفٓر هىاخ صّفْ فّعاؿ كاىت هتكّسطة، 

( كجكد ارتباط إٓجابْ بٓف ههارسة ا٘شراؼ التربكم الهدهج كاٖداء 2020) صٛح الدٓفدراسة 

بأف لٙشراؼ التربكم دكران کبٓران لتطكٓر التىهٓة الهٍىٓة ( 2020دراسة السعٓدم ) أظٍرتك الهٍىْ، 

 (2012دراسة احهٓدة )ك (، 2014دراسة اهبٓض )ك  ،(2014دراسة الشدٓفات )بٓىت  بٓىها، لمهعمهٓف

ر اٖداء الهٍىْ ٌك بدرجة هتكسطة،  ٓف فْ تطٓك دراسة  أظٍرتك أف دكر الهشرفٓف التربٓك

ٓف باٖسالٓب ا٘شرافٓة الهعاصرةبأثر  كجكد   (2014كالة)الىّ  ، بٓىها تكصمت هدل التزاـ الهشرفٓف التربٓك

ا٘شراؼ التربكم التطكرم ٓحسف الههارسات التدٓرسٓة لهعمهْ المغة  إلِ أفّ ( 2012دراسة المكح )

أظٍرت أف ا٘شراؼ فقد  (Liu & Miller, 2018) لٓك كهٓمر دراسةأها العربٓة بدرجة كبٓرة جدان، 

 .الهعمهٓف كهحفز لمعدالة التعمٓهٓةك اٚلكتركىْ ٓهثؿ أداة لمطٛب 

استفدت الباحثة هف الدراسات السابقة فْ اٚطٛع عمِ الجٍكد السابقة التْ تىاكلت هكضكع الدراسة 

ف صكرة كاضحة عف ىتائج هف  أجؿ كاٚستفادة هىٍا فْ إثراء ا٘طار الىظرم بالهادة العمهٓة كتكٓك
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اٚستفادة هىٍا فْ هىاقشة ىتائج ٌذي الدراسة، ككذلؾ تـ اٚستفادة هف الدراسات السابقة هف خٛؿ 

 اٚطٛع عمِ أدكات تمؾ الدراسات لبىاء أداة ٌذي الدراسة.

تهٓز ٌذي الدراسة هف خٛؿ أداتٍا كالهجتهع الذم طبقت عمًٓ حٓث ٓعتبر هعمـ المغة العربٓة الركٓزة 

 لجهٓع الهكاد اٖخرل، فهف خٛؿ هادة المغة العربٓة ٓستطٓع الطمبة فٍـ الهكاد اٖخرل.اٖساسٓة 
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 الفصل الثالث

جراءاتيامنيجي    ة الدراسة وا 

 الدراسة منيج :أواًل  -

 الدراسة مجتمع :نًياثا -

 الدراسة نةعي   :ثالثًا -

 الدراسة أدوات :رابًعا -

 الدراسة أدوات صدق :خامًسا -

 الدراسة أدوات ثبات :سادًسا -

 الدراسة إجراءات :سابًعا -

 الدراسة متغيرات :ثامًنا -

 اإلحصائية المعالجات :تاسًعا -

 التصحيح مفتاح :عاشرًا -
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جراءاتيا الدراسة ةمنيجي    وا 

 ٖداة كصػػؼ إلػػِ إضػػافة ،كعّٓىتٍػػا كهجتهعٍػػا الدراسػػة هػػىٍج هػػف لكػػؿ   كصػػؼ عمػػِ الفصػػؿ ٌػػذا ٓشػػتهؿ   

ّْ  حمٓػػػؿكالتّ  كهتغٓراتٍػػػا، الدراسػػػة ٘جػػػراءات اكصػػػػفن  فٓتضػػػهّ  ككػػػذلؾ كثباتٍػػػا، كصػػػدقٍا الدراسػػػة  ا٘حصػػػػائ

 .الهستخدـ

: منهج الدراست  أوًلا

زهػػة لهكضػػكع الدراسػػةكالهعمكهػػات ال لطبٓعػػة البٓاىػػات ىظػػران  ّْ  الهػػىٍج الباحثػػة تاتبعػػفقػػد ّٛ  فػػْ  الكصػػف

ػػػّحة هػػػف كالتأكػػػد الدراسػػػة، أسػػػئمة عػػػف كا٘جابػػػة كتصػػػىٓفٍا ،الهعمكهػػػات جهػػػع خػػػٛؿ هػػػف الدراسػػػة ٌػػػذي  ص 

ا أجؿ هف تحمٓمٍا ثـّ  كهف ،فرضّٓاتٍا ا تفسٓرنا تفسٌٓر  الحقػائؽ عمػِ الّتعػرؼ فػْ الهػىٍج ٌػذا ٓساعدك  ،هٛئهن

 دكر عمػػِ كالكقػكؼ ،كتشخٓصػػً الكاقػع فٍػـ فػػْ تسػٍـ خاّصػػة اسػتىتاجات إلػِ كالكصػػكؿ الراٌىػة كالظػركؼ

ر فْ التربكم ا٘شراؼ  .الخمٓؿ تربٓة فْ العربٓة المغة هعمهْ أداء تطٓك

 الدراست مجتمعثانياا: 

 اٖساسػٓة الحككهٓػة الهػدارس فػْ كتعمػٓـ تربٓػة فػْ العربٓػة المغػة هعمهػْ جهٓع هف الدراسة هجتهع ف  تككّ    

 خػٛؿ هعمهػة، (348ك) ،اهعمهػ (214) بكاقػع كهعمهػة، هػاهعم (562) عددٌـ كالبالغ الخمٓؿ فْ (5-10)

 رقػـ جػدكؿكال الخمٓػؿ،  تربٓة هدٓٓرة ٘حصائٓات كفقان  كذلؾ ـ،2021/2022 لمعاـ الثاىْ الدراسْ الفصؿ

 لمجىس. كفقان  الدراسة هجتهع أفراد تكٓزع ٓبٓف (1)

 الجنس حسب الدراسة مجتمع خصائص (:1) رقم جدول
 المئوي ة النسبة العدد المستوى
 %38.1 214 هعمـ
 %61.9 348 هعمهة
 %100 562 الهجهكع
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 ثالثاا: عينت الدراست

 بمغػت حٓػث الجىس عمِ بىاءن  ا٘حصائْ الهجتهع أفراد هف %(20) بىسبة طبقٓة عشكائٓة عٓىة أخذ تـّ    

 ـ،2021/2022 الثػػاىْ الدراسػػْ لمفصػػؿ هعمهػػة (70ك) ،اهعمهػػ (42) هػػىٍـ كهعمهػػة هعمػػـ (112) العٓىػػة

ػػػػع الباحثػػػػة كقاهػػػػت  اسػػػػتباىة، (112) الهسػػػػتردة اٚسػػػػتباىات عػػػػدد بمػػػػغ حٓػػػػث إلكتركىٓػػػػان، الدراسػػػػة أداة بتكٓز

 الدٓهغرافٓة: العٓىة خصائص ٓبٓف (2) رقـ كالجدكؿ

 .لعينة الدراسةخصائص الديموغرافية ال(: 2جدول )

 رابعاا: أداة الدراست

ر عمِ الباحثة عهمت   دراسػة  (2014دراسػة اهبػٓض ) عمػِ باٚعتهػاد الهعمكهػات، لجهع اٚستباىة تطٓك

 اّطٛعٍػػا خػػٛؿ هػػف كذلػػؾ ؛هجػػاٚت   خهػػس شػػهمت حٓػػث( Fasasi, 2011( دراسػػة )2012احهٓػػدة ) 

 هعمهػْ أداء تحسػٓف فػْ التربػكم الهشػرؼ دكرالػذم ٓتهحػكر حػكؿ ك بالدراسػة ؽالهتعمّػ التربكمّ  اٖدب عمِ

 .العربٓة المغة

 :هاٌ ،ٓفرئٓسٓ قسهٓف هف اٚستباىة تككىت كقد

ؿ ،الجىس) دٓهكغرافّٓةال راتالهتغّٓ  ِعم ٓشتهؿ :اٖكؿ القسـ  .(الخدهة سىكات العمهْ، الهٌؤ

 أتٓة: هجاٚتال عمِ ُهكّزعةن  فقرة (39) عمِ اٚستباىة اشتهمت الثاىْ: القسـ

 فقرات. (8) كشهمت ،لمتدٓرس التخطٓط اٖكؿ: الهجاؿ

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجىس
 37.5 42 ذكر
 62.5 70 أىثِ

ؿ العمهْ  الهٌؤ
 77.7 87 بكالكٓركس فأقؿ
 22.3 25 هاجستٓر فأعمِ

 الخدهة سىكات 
 46.4 52 سىكات 5أقؿ هف 

 22.3 25 سىكات 5-10
 31.3 35 سىكات 10أكثر هف 
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ـ الثاىْ: الهجاؿ  فقرات. (8) كشهمت ،التقٓك

 .فقرات (8) كشهمت ،الهحمْ كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات الثالث: الهجاؿ

 .فقرات (7) كشهمت ،الصفٓة الٓزارات الرابع: الهجاؿ

 .فقرات (8) كشهمت ،التدٓرس كطرؽ كأسالٓب الهىٍج الخاهس: الهجاؿ

ّْ  لٓكرت هقٓاس الباحثة استخدهت كقد     .اٚستباىة فقرات هف فقرة لكؿّ  العاـ التقدٓر درجة لتحدٓد الخهاس

 خامساا: صدق أداة الدراست

ػػا (11) عمػػِ اٖكلٓػػة صػػكرتٍا فػػْ اٚسػػتباىة عػػرض تػػـّ  اٖداة صػػدؽ هػػف لمتحقّػػؽ     الخبػػرة ذكم هػػف ُهحّكهن

ؿ كاٚختصاص ّْ  كالهٌؤ  إبػداء هػٓفالهحكّ  هػف بم ػطُ  كقػد  (3رقػـ) همحػؽ اىظػر الّدراسػة، هجاؿ فْ اٖكادٓه

 اإّهػػ ،فٓػػً ضػػعتكُ  ذمالػػ لمهجػػاؿ هىاسػػبتٍا كهػػدل الفقػػرات، صػػٓاغة حٓػػثُ  هػػف الدراسػػة أداة فقػػرات فػػْ رأٍٓػػـ

 بعػض كأضػافكا هػكفالهحكّ  كعػّدؿ   لكجػكدي، ٓػةأٌهّ  ٚ هػا حذؼ أك ،تعدٓمً ٓمـز ها بتعدٓؿ أك عمٍٓا بالهكافقة

 صػػكرتٍا فػػْ اٚسػػتباىة كأصػػبحت بػػرأٍٓـ، اٖخػػذ تػػـّ ك  ،الدراسػػة كأٌػػداؼ اٚسػػتباىة ٖبعػػاد الهىاسػػبة الفقػػرات

 (.2) رقـ همحؽ اىظر ،الىٍائٓة

غراض التكصؿ إلػِ صػدؽ الهقٓػاس بتطبٓػؽ الهقٓػاس عمػِ عٓىػة اسػتطٛعٓة تككىػت ك  قاهت الباحثة ٖك

تػػػـ حسػػػاب صػػػدؽ ٌػػػذا الهقٓػػػاس ، حٓػػػث هػػػف خػػػارج عٓىػػػة الدراسػػػة هعمهػػػْ المغػػػة العربٓػػػةهػػػف ( 30هػػف )

 (.3لفقرات اٖداة، كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ )صدؽ اٚتساؽ الداخمْ بحساب 
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العربية  المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دورلفقرات مقياس  االتساق الداخمي(: نتائج 3جدول )

 .المعممين نظر وجية من الخميلفي  والتعميم التربية بمديرية

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

مستوى الداللة 
 (.Sig)اإلحصائية 

 المجال األول: التخطيط لمتدريس

1.  
التربكم الهعمـ فْ التخطٓط لمدركس الٓكهٓة كالفصمٓة ٓساعد الهشرؼ 

ة  0.000 0.675 كالسىٓك

2.  
ٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ كضع خطة إثرائٓة لمطٛب ذكم 

 التحصٓؿ العالْ
0.68 0.000 

 0.000 0.42 ٓركز الهشرؼ التربكم عمِ هراعاة الهعمـ لمكقت فْ عهمٓة التخطٓط  .3
 0.000 0.51 ىهكذجٓة لمهعمهٓف حدٓثْ التخرج كالتعٓٓفٓعد الهشرؼ التربكم خطة   .4

5.  
ٓتعاكف الهشرؼ التربكم هع الهعمـ فْ صٓاغة اٌٖداؼ التعمٓهٓة بطٓرقة 

 صحٓحة
0.49 0.001 

 0.000 0.53 ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ التخطٓط لمىشاطات الهدرسٓة  .6
 0.000 0.63 ٓحتاجٍا الهعمـٓخطط الهشرؼ التربكم لمدكرات التدٓربٓة التْ   .7

8.  
ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ إعداد جدكؿ زهىْ لتىفٓذ الكحدات 

 الدراسٓة لمهىٍج
0.64 0.000 

 المجال الثاني: التقويم
 0.000 0.42 ٓؤكد الهشرؼ التربكم عمِ تفعٓؿ سجؿ الهتابعة  .9

10.  
ـ الحدٓثة  ٓطمب الهشرؼ التربكم هف الهعمهٓف تكظٓؼ استراتٓجٓات التقٓك

 0.000 0.38 كأدكاتً

 0.000 0.37 ٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ بىاء اٚختبارات  .11

12.  
ٓدكف الهشرؼ التربكم هٛحظاتً عمِ دفاتر تحضٓر الدركس الخاصة 

 بالهعمهٓف
0.32 0.000 

13.  
ٓتابع الهشرؼ الهٛحظات التْ ٓدكىٍا عمِ سجؿ الٓزارات ا٘شرافٓة 

 الخاص بالهعمهٓف
0.40 0.000 

 0.000 0.40 .هراعاة الفركؽ الفردٓة فْ إعداد اٚختباراتٓدرب الهشرؼ الهعمـ عمِ   .14
 0.000 0.49 ٓدرب الهشرؼ الهعمـ عمِ تحمٓؿ اٚختبارات.  .15
ر أداء الهعمـ  .16 ـ هف أجؿ تطٓك  0.000 0.43 ٓعهؿ الهشرؼ عمِ بىاء ىهاذج لمتقٓك

 المحمي المجال الثالث: العالقات مع الزمالء والمجتمع
 0.000 0.42 ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ هعرفة فمسفة الهجتهع كاتجاٌاتً  .17
 0.000 0.47 ٓعهؿ الهشرؼ التربكم عمِ تكعٓة الهعمـ بهشكٛت الهجتهع كقضآاي.  .18
 0.000 0.69هىاسباتً ك ٓكجً الهشرؼ الهعمـ إلِ ضركرة هشاركة الهجتهع الهحمْ   .19
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 التعمٓهٓة.كاحتفاٚتً الهختمفة لخدهة العهمٓة 

20.  
ٓشجع الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ التكاصؿ هع أفراد الهجتهع الهحمْ 

 لتحقٓؽ أٌداؼ الهدرسة.
0.43 0.000 

 0.000 0.37 ّٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ هٍارات التكاصؿ الهتعددة.   .21
 0.000 0.47 ٓشجع الهشرؼ التربكم عمِ العهؿ بركح الفٓرؽ  .22
 0.000 0.34 الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ التعاكف هع الهعمهٓف.ٓحث   .23
 0.000 0.42 ٓشجع الهشرؼ تبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف   .24

 المجال الرابع: الزيارات الصفية
 0.000 0.37 هف الٓزارة الصفٓة هسبقان  التربكم الٍدؼٓحدد الهشرؼ   .25

26.  
الٓزارة كخركجً هف الغرفة ٓعزز  الهشرؼ التربكم الهعمـ بعد اٚىتٍاء هف 

 الصفٓة
0.43 0.000 

 0.000 0.43 التربكم هٛحظتً عف الٓزارة داخؿ الغرفة الصفٓة ٓكتب الهشرؼ  .27
 0.000 0.38 بهضهكف الٓزارة الصفٓة التربكم الهعمـٓىاقش الهشرؼ   .28
 0.000 0.47 ٓتابع الهشرؼ التربكم هٛحظاتً التْ ٓدكىٍا لمهعمـ  .29

30.  
ٍا الخطة الفصمٓة التْ ىالتربكم عمِ سجٛت الهعمـ كهٓ ّطمع الهشرؼ 
 أعدٌا الهعمـ

0.47 0.000 

 0.000 0.51 هدٓر الهدرسة عمِ هضهكف الٓزارة الصفٓة   طٛعابٓقـك الهشرؼ التربكم   .31
 المجال الخامس: المنيج وأساليب وطرق التدريس

 0.000 0.43 ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ أٌداؼ الهىٍاج  .32

33.  
ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ ٚستخداـ هصادر أخرل غٓر الكتاب 

 الهدرسْ
0.44 0.000 

 0.000 0.51 ٓتابع الهشرؼ التربكم خطة تىفٓذ الهىٍاج هع الهعمـ كا٘دارة الهدرسٓة  .34
 0.000 0.43 ٓكجً الهشرؼ التربكم الهعمـ إلِ ضركرة استخداـ دلٓؿ الهعمـ  .35

36.  
الهعمـ فْ بعض الهفآٌـ كالهصطمحات الكاردة ٓىاقش الهشرؼ التربكم 

 فْ الكتاب الهدرسْ هفسران لٍا
0.68 0.000 

37.  
ٓقـك الهشرؼ بالتىسٓؽ هع الهعمـ عمِ تحمٓؿ هحتكل الكتاب الهدرسْ 

 لهعرفة هدل هٛءهتً لٌٗداؼ
0.56 0.000 

 0.000 0.63 ٓعزز الهشرؼ التربكم استخداـ الهعمـ لٛتجاٌات الحدٓثة فْ التدٓرس  .38

39.  
ىشطة كالكسائؿ ستراتٓجٓات كآٖساعد الهشرؼ الهعمـ فْ تحدٓد ا٘

 التعمٓهٓة الهىاسبة لتىفٓذ الدرس
0.44 0.000 

أف جهٓع قٓـ هصفكفة ارتباط كؿ فقرة هف فقرات كؿ بعد ( إلِ 3تشٓر الهعطٓات الكاردة فْ الجدكؿ )

ىٍا تشترؾ هعان فْ قٓاس أ، ك قكة اٚتساؽ الداخمْهع الدرجة الكمٓة لمبعد دالة إحصائٓان، هها ٓشٓر إلِ 
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 هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر

 .الهعمهٓف ىظر كجٍة

 أداة الدراست ثباثسادسا: 

 ألفا كركىباخ ثبات هعادلة كبحساب اٚستطٛعٓة العٓىة عمِ التطبٓؽ بعد باتالثّ  الباحثة حسبت   

(Cronbach Alpha)،  ّ(.4ح فْ الجدكؿ )كذلؾ كها ٌك هكض 

 الكميةمجاالت الدراسة والدرجة (: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات 4جدول )

 معامل الثبات  عدد الفقرات مجاالت الدراسة
 0.89 8 لمتدٓرس. التخطٓط اٖكؿ: الهجاؿ

ـ. الثاىْ: الهجاؿ  0.87 8 التقٓك

 0.92 8 الهحمْ. كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات الثالث: الهجاؿ

 0.83 7 الصفٓة. الٓزارات الرابع: الهجاؿ

 0.88 8 التدٓرس. كطرؽ كأسالٓب الهىٍج الخاهس: الهجاؿ

 0.96 39 يةالدرجة الكم  
-% 83تراكحػت بػٓف )الدراسػة هجػاٚت ٓـ ثبػات ق ػ أفّ إلػِ ( 4تشٓر الهعطٓات الكاردة فْ الجػدكؿ )   

 ع اٖداة )اٚسػػتباىة( بدرجػػػة  %(، كبػػػذلؾ تتهتّػػ96ٓػػة )ت عىػػد الدرجػػة الكمّ بػػػا%(، كهػػا بمغػػت قٓهػػة الث92

 .كقابمة ٚعتهادٌا لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة ،هف الثبات عالٓة  

 سابعاا: إجراءاث الدراست

 هعمهػْ أداء تحسػٓف فػْ التربػكم الهشػرؼ دكر عمػِ عػرؼالتّ  فػْ ؿالهتهثّػ الدراسػة هكضػكع تحدٓد  -1

 .الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿ فْ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة

 الدراسة. عٓىة أفراد كاختٓار الدراسة، هجتهع تحدٓد -2

ر تػػـّ  حٓػػث الدراسػػة، تاأداك  إعػػداد -3  الدراسػػة هػػع ٓػػتٛءـ بهػػا كتعػػدٓمٍا كتحكٓهٍػػا اٚسػػتباىة أداة تطػػٓك

 الحالٓة.
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 بشػػػكؿ كُكزِّعػػػت ،ان إلكتركىٓػػػ سػػػتباىةن ٚا  تصػػػهٓـ تػػػـ (اٚسػػػتباىة) الدراسػػػة أداة صػػػدؽ هػػػف التأكػػػد بعػػػد -4

 .الخمٓؿ فْ كالتعمٓـ التربٓة بهدٓٓرة العربٓة المغة عمهْه عمِ إلكتركىْ

زهة ا٘حصائٓة الهعالجات ُأجٓرت اٚستجابات هف ؽحقّ التّ  تـّ  ذلؾ كبعد  -5 ّٛ  .لمدراسة ال

 التكصٓات كصكغ الىتائج كهىاقشة تفسٓر -6

 راث الدراستمتغي  ثامناا: 

 أتٓة: الهتغّٓرات عمِ الدراسة اشتهمت

ؿ ،الجىس :مستقمة راتمتغي   -1  .الخدهة سىكات العمهْ، الهٌؤ

ػةب العربٓػة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر :تابعة راتمتغي   -2  الخمٓػؿ  تربٓػة هدٓٓر

 .الهعمهٓف ىظر كجٍة هف

  اإلدصائيتلمعالجاث اتاسعاا: 

ػػػػة، الىّ ك ت الهعالجػػػػة ا٘حصػػػػائٓة لمبٓاىػػػػات باسػػػػتخراج اٖعػػػػداد، قػػػػد تّهػػػػ         طات الهتكّسػػػػك سػػػػب الهئٓك

 (ت)اختبػار ك (، Pearson correlationهعاهؿ اٚرتباط بٓرسػكف )ك ة، اٚىحرافات الهعٓارّٓ ك ة، الحسابّٓ 

(t-test ّكاختبػار تحمٓػؿ التبػآف اٖحػػادم ،) (one way ANOVA analysis of variance ،)

ـز ا٘حصائٓة كذلؾ باستخداـ برىاهج الرّ  ؛عدٓةكهعادلة الثبات كركىباخ ألفا، كاختبار شٓفً لمهقارىات البُ 

 (.SPSSلمعمكـ اٚجتهاعٓة )

ا  مفتاح التصذيخ: عاشرا

 تحسػػٓف ْفػػ التربػػكم الهشػػرؼ دكركتحدٓػػد درجػػة الهكافقػػة حػػكؿ  ،ىػػةعػػرؼ إلػػِ تقػػدٓرات أفػػراد العّٓ لمتّ      

ػػػةب العربٓػػػة المغػػػة هعمهػػػْ أداء ، كفػػػؽ قٓهػػػة الهعمهػػػٓف ىظػػػر كجٍػػػة هػػػف الخمٓػػػؿ فػػػْ كالتعمػػػٓـ التربٓػػػة هدٓٓر

ّْ الهتكّسػػ ( لمحصػػكؿ عمػػِ طػػكؿ 3تقسػػٓهً عمػػِ ) (، ثػػـ تػػـّ 4= 1-5حسػػاب الهػػدل ) ، فقػػد تػػـّ ط الحسػػاب

قٓهػة فػْ الهقٓػاس )أك بدآػة  إضافة ٌذي الدرجة إلِ أقػؿّ  (، كبعد ذلؾ تـّ 1.33=3÷4حٓح )الصّ  ة  الخمّٓ 

ْ الكاحد الصحٓح(  (:5اٖعمِ لٍذي الخمٓة، كذلؾ كها فْ الجدكؿ ) كذلؾ لتحدٓد الحدّ  ،الهقٓاس ٌك
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 (: مفاتيح التصحيح5جدول )

 

 

 

 

  

 الدرجة ط الحسابي  المتوس  
 هىخفضة 2.33 – 1.00
 طةهتكسّ  3.67 – 2.34
 هرتفعة 5.00 – 3.68
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 الفصل الرابع 

 الن تائج وتحميميا()عرض 
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 النتائج وتحليلهاعرض 

ػػاالفصػػؿ عر  ف ٌػػذآتضػػهّ       ٛن  ضن ٛن كػػاه مت إلٍٓػػا الدراسػػة، كذلػػؾ هػػف تػػائج التػػْ تكّصػػالىّ  ٌٖػػـّ   كهفصػػ

 . اتٍا باستخداـ التقىٓات ا٘حصائٓة الهىاسبةة فرضّٓ ؽ هف صحّ حقّ أسئمة الدراسة، كالتّ  فخٛؿ ا٘جابة ع

 تربية  مديرية في العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور : ماالسؤال األولنتائج 

  المعممين؟ نظر وجية من الخميل

ػػة   كاٚىحرافػػات   الحسػػابٓة   الهتكّسػػطات   لٙجابػػة عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخراج     الهشػػرؼ دكرلػػ الهعٓآر

ػػػةب العربٓػػػة المغػػػة هعمهػػػْ أداء تحسػػػٓف فػػػْ التربػػػكم  ىظػػػر كجٍػػػة هػػػف الخمٓػػػؿفػػػْ  كالتعمػػػٓـ التربٓػػػة هدٓٓر

 .الهعمهٓف

 المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دورل ة طات الحسابية واالنحرافات المعياري  (: المتوس  6جدول )
 .المعممين نظر وجية من الخميل تربية مديريةفي   العربية

 المجال
المتوس ط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 النسبة % الدرجة

 73.2 هتكسطة 0.77 3.66 لمتدٓرس. التخطٓط

ـ.  74.6 هرتفعة 0.73 3.73 التقٓك

 72.8 هتكسطة 0.79 3.64 الهحمْ. كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات

 78.2 هرتفعة 0.69 3.91 الصفٓة. الٓزارات

 73.4 هتكسطة 0.73 3.67 التدٓرس. كطرؽ كأسالٓب الهىٍج

 74.4 هرتفعة 0.66 3.72 الدرجة الكمي ة 

ػػةب العربٓػػة المغػػة هعمهػػْ أداء تحسػػٓف فػػْ التربػػكم الهشػػرؼ دكر ( أفّ 6) رقػػـ جػػدكؿّٓتضػػح هػػف      هدٓٓر

ّْ ، حٓث بمػغ الهتكّسػهرتفعةبدرجة  تجاء الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ التربٓة  ط الحسػاب

ػاراتدرجػة  ت%(، ككاىػ74.4(، كبىسػبة بمغػت )0.66) هعٓػارمّ  ( هع اىحراؼ  4.72) ٌػْ  الصػفٓة الٓز
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(، 0.69( هع اىحراؼ هعٓارم )3.91ذلؾ بهتكسط حسابْ )ك  بدرجة هرتفعة فقد جاء ،عمِ الهجاؿ اٖ

ـتٌٛا ك  ّْ حسبهتكسط  التقٓك  كطػرؽ كأسػالٓب الهػىٍج تٌٛػاك ، (0.73) ( هع اىحػراؼ هعٓػارمّ 3.73) اب

ّْ حسػػط بهتكّسػػ التػدٓرس ط بهتكّسػػ لمتػػدٓرس التخطػػٓطتٌٛػػا ك  ( ،0.73) هعٓػػارمّ ( هػػع اىحػػراؼ 3.67) اب

ّْ حس  الهحمػْ كالهجتهػع الػزهٛء هػع العٛقػاتجػاءت ، كأخٓػران (0.77) ( هػع اىحػراؼ هعٓػارمّ 3.66) اب

ّْ حسط بهتكسّ   .(0.79) ( هع اىحراؼ هعٓارمّ 3.64) اب

 لفقرات األداة حسب مجاالتيا: ة  المعياري   ة واالنحرافات  طات الحسابي  ح المتوس  توض  اآلتية والجداول 

 :لمتدريس التخطيط -1

 لمتػػدٓرس التخطػػٓطلفقػػرات هجػاؿ ة طات الحسػابٓة كاٚىحرافػػات الهعٓارّٓػالهتكّسػػ( 7ٓبػٓف جػػدكؿ رقػـ )    

 تىازلٓا.بة ن رتّ هُ 

 تنازلًيابة ً رت  م   لمتدريس لفقرات مجال التخطيطة طات الحسابية واالنحرافات المعياري  (: المتوس  7جدول )

المتوس ط  الفقرات الترتيب
 الحسابي  

االنحراف 
 الدرجة النسبة % المعياري  

1.  
ٓركز الهشرؼ التربكم عمِ هراعاة الهعمـ لمكقت فْ 

 عهمٓة التخطٓط
 هرتفعة 81.6 0.89 4.08

2.  
ٓخطط الهشرؼ التربكم لمدكرات التدٓربٓة التْ 

 ٓحتاجٍا الهعمـ
 هرتفعة 76.8 0.87 3.84

3.  
التربكم هع الهعمـ فْ صٓاغة ٓتعاكف الهشرؼ 

 اٌٖداؼ التعمٓهٓة بطٓرقة صحٓحة
 هرتفعة 76.6 1.01 3.83

4.  
ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ التخطٓط لمدركس 

ة  الٓكهٓة كالفصمٓة كالسىٓك
 هرتفعة 73.8 1.07 3.69

5.  
عد الهشرؼ التربكم خطة ىهكذجٓة لمهعمهٓف حدٓثْ ُٓ 

 التخرج كالتعٓٓف
 هتكسطة 72.2 1.021 3.61

 هتكسطة 70.6 1.01 3.53ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ إعداد جدكؿ زهىْ   .6
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 لتىفٓذ الكحدات الدراسٓة لمهىٍج

7.  
ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ التخطٓط لمىشاطات 

 الهدرسٓة
 هتكسطة 67.2 1.01 3.36

8.  
 ٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ كضع خطة إثرائٓة

 لمطٛب ذكم التحصٓؿ العالْ
 هتكسطة 67 1.16 3.35

 هتكسطة 73.2 0.77 3.66 الدرجة الكم ية

كاىت هتكسطة، كقد  لمتدٓرس التخطٓطهجاؿ درجات اٚستجابة ل أفّ  ٓتضح هف  الجدكؿ السابؽ   

ْ هتكسطة كفؽ هقٓاس الدراسة هع اىحراؼ  هعٓارّم )3.66بمغت الدرجة الكّمٓة لٍا )  (.0.77( ٌك

كُرتّبت فقرات اٖداة ترتٓبنا تىازلٓنا حسب درجات اٖكساط الحسابّٓة، كقد جاء فْ هقدهة ٌذي     

(، بهتكّسط التخطٓط عهمٓة فْ لمكقت الهعمـ هراعاة عمِ التربكم الهشرؼ ٓركزالفقرات: فقرة )

( ّْ  لمدكرات التربكم الهشرؼ ٓخطط)(، ٓمٍٓا ها كرد فْ فقرة 0.89(، باىحراؼ هعٓارّم )4.08حساب

بٓة ّْ ( حٓث جاءت بهتكسّ الهعمـ ٓحتاجٍا التْ التدٓر (، 0.87) اىحراؼ هعٓارمّ ك (، 3.84) ط حساب

 بطٓرقة التعمٓهٓة اٌٖداؼ صٓاغة فْ الهعمـ هع التربكم الهشرؼ ٓتعاكف)فقرة فْ  ٓمٍٓا ها كرد

ّْ ءت بهتكسّ احٓث ج( صحٓحة  .(1.01) اىحراؼ هعٓارمّ ك (، 3.83) ط حساب

 إثرائٓة خطة كضع عمِ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓدرب)فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات ٌْ فقرة       

ّْ حٓث جاءت بهتكسّ ( العالْ التحصٓؿ ذكم لمطٛب  (1.16) هعٓارمّ اىحراؼ ك (، 3.35) ط حساب
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 التقويم -2

ـلفقرات هجاؿ  ة  الهعٓارّٓ  ة كاٚىحرافات  الحسابّٓ  طات  الهتكسّ ( 8ٓبٓف جدكؿ رقـ )      تىازلٓنا. بةن رتّ هُ  التقٓك

 

 تنازلًيا بةً رت  م   لفقرات مجال التقويم ةطات الحسابية واالنحرافات المعياري  (: المتوس  8جدول )

 الفقرات الترتيب
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 الدرجة النسبة % المعياري  

 هرتفعة 86.8 0.76 4.34 ٓؤكد الهشرؼ التربكم عمِ تفعٓؿ سجؿ الهتابعة 1

2 
ٓطمب الهشرؼ التربكم هف الهعمهٓف تكظٓؼ 

ـ الحدٓثة كأدكاتً  استراتٓجٓات التقٓك
 هرتفعة 83 0.81 4.15

3 
ٓتابع الهشرؼ الهٛحظات التْ ٓدكىٍا عمِ 
 سجؿ الٓزارات ا٘شرافٓة الخاص بالهعمهٓف

 هرتفعة 73.6 1.02 3.68

4 
ٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ بىاء 

 اٚختبارات
 هتكسطة 72.8 1.09 3.64

 هتكسطة 71.2 1.11 3.56 ٓدرب الهشرؼ الهعمـ عمِ تحمٓؿ اٚختبارات. 5

6 
التربكم هٛحظاتً عمِ دفاتر ٓدكف الهشرؼ 

 تحضٓر الدركس الخاصة بالهعمهٓف
 هتكسطة 70.2 1.08 3.52

7 
هراعاة الفركؽ الفردٓة ٓدرب الهشرؼ الهعمـ عمِ 

 فْ إعداد اٚختبارات
 هتكسطة 70.2 1.08 3.51

8 
ـ هف أجؿ  ٓعهؿ الهشرؼ عمِ بىاء ىهاذج لمتقٓك

ر أداء الهعمـ  تطٓك
 هتكسطة 69.6 1.07 3.48

 مرتفعة 74.6 0.73 3.73 الدرجة الكمية

ـهجاؿلدرجات اٚستجابة  أفّ  ٓتضح هف  الجدكؿ السابؽ     كاىت هرتفعة، كقد بمغت الدرجة  التقٓك

ْ هرتفعة كفؽ هقٓاس الدراسة هع اىحراؼ  هعٓارّم )3.73الكّمٓة لٍا )  (.0.73( ٌك

 اٖكساط الحسابّٓة، كقد جاء فْ هقدهة ٌذي الفقرات:كُرتّبت فقرات اٖداة ترتٓبنا تىازلٓنا حسب درجات 
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ّْ ( بهتكسّ الهتابعة سجؿ تفعٓؿ عمِ التربكم الهشرؼ ٓؤكد) فقرة اىحراؼ ك (، 4.34) هقداري ط حساب

ـ استراتٓجٓات تكظٓؼ الهعمهٓف هف التربكم الهشرؼ ٓطمب)فقرة ٍا ت(، تم0.76) هعٓارمّ   الحدٓثة التقٓك

ّْ ( بهتكسّ كأدكاتً  الهشرؼ ٓتابعٍا فقرة )ت(، كتم0.81) ىحراؼ هعٓارمّ كا (،4.15)هقداري  ط حساب

ّْ ( بهتكسّ بالهعمهٓف الخاص ا٘شرافٓة الٓزارات سجؿ عمِ ٓدكىٍا التْ الهٛحظات  هقداري ط حساب

 .(1.02) اىحراؼ هعٓارمّ ك  (،3.68)

ـ ىهاذج بىاء عمِ الهشرؼ ٓعهؿ)فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات ٌْ فقرة        ر أجؿ هف لمتقٓك  تطٓك

ّْ حٓث جاءت بهتكسّ ( الهعمـ أداء  (.1.07) اىحراؼ هعٓارمّ ك (، 3.48) ط حساب

 المحمي والمجتمع الزمالء مع العالقات -3

 هع العٛقاتلفقرات هجاؿ  ة  الهعٓارّٓ  ة كاٚىحرافات  الحسابّٓ  طات  الهتكسّ ( 9ٓبٓف جدكؿ رقـ )    

 تىازلٓنا. بةن رتّ هُ  الهحمْ كالهجتهع الزهٛء

 بةً رت  م   المحمي والمجتمع الزمالء مع لفقرات مجال العالقات ةطات الحسابية واالنحرافات المعياري  (: المتوس  9جدول )

 تنازلًيا

 الفقرات الترتيب
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 الدرجة النسبة % المعياري  

1 
ٓحث الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ التعاكف هع 

 الهعمهٓف.
 هرتفعة 78.6 0.92 3.93

 هرتفعة 78.6 0.91 3.92 ٓشجع الهشرؼ تبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف  2

 هرتفعة 78.2 0.91 3.91 ٓشجع الهشرؼ التربكم عمِ العهؿ بركح الفٓرؽ 3

4 
ّٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ هٍارات 

 التكاصؿ الهتعددة. 
 هتكسطة 73.2 1.01 3.66

5 
الهعمـ عمِ التكاصؿ هع ٓشجع الهشرؼ التربكم 

 أفراد الهجتهع الهحمْ لتحقٓؽ أٌداؼ الهدرسة.
 هتكسطة 69.8 1.03 3.49

 هتكسطة 68.6 1.06 3.43ٓكجً الهشرؼ الهعمـ إلِ ضركرة هشاركة  6
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الهجتهع الهحمْ هىاسباتً كاحتفاٚتً الهختمفة 
 لخدهة العهمٓة التعمٓهٓة.

7 
هعرفة فمسفة ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ 

 الهجتهع كاتجاٌاتً
 هتكسطة 68.2 1.01 3.42

8 
ٓعهؿ الهشرؼ التربكم عمِ تكعٓة الهعمـ 

 بهشكٛت الهجتهع كقضآاي.
 هتكسطة 68.2 1.07 3.41

 متوسطة 72.8 0.79 3.64 الدرجة الكمية

   

 الهحمْ كالهجتهع الزهٛء هع العٛقات هجاؿلدرجات اٚستجابة  أفّ  ٓتضح هف  الجدكؿ السابؽ   

ْ هتكسطة كفؽ هقٓاس الدراسة هع اىحراؼ  3.64كاىت هتكسطة، كقد بمغت الدرجة الكّمٓة لٍا ) ( ٌك

 (.0.79هعٓارّم )

 كُرتّبت فقرات اٖداة ترتٓبنا تىازلٓنا حسب درجات اٖكساط الحسابّٓة، كقد جاء فْ هقدهة ٌذي الفقرات:

ّْ ( بهتكسّ الهعمهٓف هع عاكفالت عمِ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓحث) فقرة (، 3.93) هقداري ط حساب

ّْ ( بهتكسّ الهعمهٓف بٓف الخبرات تبادؿ الهشرؼ ٓشجع)فقرة ٍا تتمك (، 0.92) اىحراؼ هعٓارمّ ك   ط حساب

 بركح العهؿ عمِ التربكم الهشرؼ ٓشجعٍا فقرة )ت(، كتم0.91) ىحراؼ هعٓارمّ كا (،3.92)هقداري 

ّْ ( بهتكسّ الفٓرؽ  .(0.91) اىحراؼ هعٓارمّ ك  (،3.91) هقداري ط حساب

 بهشكٛت الهعمـ تكعٓة عمِ التربكم الهشرؼ ٓعهؿ)فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات ٌْ فقرة       

ّْ حٓث جاءت بهتكسّ ( كقضآاي الهجتهع  (.1.07) اىحراؼ هعٓارمّ ك (، 3.41) ط حساب
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 الصفية الزيارات -4

 الصفٓة الٓزاراتلفقرات هجاؿ  ة  الهعٓارّٓ  كاٚىحرافات  ة الحسابّٓ  طات  الهتكسّ ( 10ٓبٓف جدكؿ رقـ )   

 تىازلٓنا. بةن رتّ هُ 

 تنازلًيا بةً رت  م   الصفية لفقرات مجال الزيارات ةطات الحسابية واالنحرافات المعياري  (: المتوس  10جدول )

 الفقرات الترتيب
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 الدرجة النسبة % المعياري  

1 
التربكم عمِ سجٛت الهعمـ  ٓ ّطمع الهشرؼ

 ٍا الخطة الفصمٓة التْ أعدٌا الهعمـىكه
 هرتفعة 83.2 0.88 4.16

2 
بهضهكف الٓزارة  التربكم الهعمـٓىاقش الهشرؼ 

 الصفٓة
 هرتفعة 82.8 0.97 4.14

3 
ٓقـك الهشرؼ التربكم باطٛع هدٓر الهدرسة 

 هرتفعة 81.2 0.88 4.06 عمِ هضهكف الٓزارة الصفٓة  

4 
تً عف الٓزارة االتربكم هٛحظ ٓكتب الهشرؼ

 داخؿ الغرفة الصفٓة
 هرتفعة 78.2 0.98 3.91

5 
التربكم الهعمـ بعد اٚىتٍاء هف  ٓعزز الهشرؼ

 الٓزارة كخركجً هف الغرفة الصفٓة
 هرتفعة 77.4 1.04 3.87

6 
ٓتابع الهشرؼ التربكم هٛحظاتً التْ ٓدكىٍا 

 لمهعمـ
 هرتفعة 75.6 0.99 3.78

7 
هف الٓزارة الصفٓة  التربكم الٍدؼٓحدد الهشرؼ 

 هسبقان 
 هتكسطة 70.2 1.21 3.51

 هرتفعة 78.2 0.69 3.91 الدرجة الكمية

   

كاىت هرتفعة، كقد بمغت  الصفٓة الٓزارات هجاؿلدرجات اٚستجابة  أفّ  ٓتضح هف  الجدكؿ السابؽ   

ْ هرتفعة كفؽ هقٓاس الدراسة هع اىحراؼ  هعٓارّم )3.91الدرجة الكّمٓة لٍا )  (.0.69( ٌك

 كُرتّبت فقرات اٖداة ترتٓبنا تىازلٓنا حسب درجات اٖكساط الحسابّٓة، كقد جاء فْ هقدهة ٌذي الفقرات:
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ط ( بهتكسّ الهعمـ أعدٌا التْ الفصمٓة الخطة كهٍا الهعمـ سجٛت عمِ التربكم الهشرؼ ٓ ّطمع) فقرة

 ّْ  التربكم الهعمـ الهشرؼ ٓىاقش)فقرة ٍا تتمك (، 0.88) اىحراؼ هعٓارمّ ك (، 4.16) هقداري حساب

ّْ ( بهتكسّ الصفٓة الٓزارة بهضهكف ٍا فقرة ت(، كتم0.97) ىحراؼ هعٓارمّ كا (،4.14)هقداري  ط حساب

ّْ ( بهتكسّ الصفٓة الٓزارة هضهكف عمِ الهدرسة هدٓر باطٛع التربكم الهشرؼ ٓقكـ)  هقداري ط حساب

 .(0.88) اىحراؼ هعٓارمّ ك  (،4.06)

( هسبقان  الصفٓة الٓزارة هف التربكم الٍدؼ الهشرؼ ٓحدد)فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات ٌْ فقرة       

ّْ حٓث جاءت بهتكسّ   .(1.21) اىحراؼ هعٓارمّ ك (، 3.51) ط حساب

 التدريس وطرق وأساليب المنيج.5

 كأسالٓب الهىٍجلفقرات هجاؿ  ة  الهعٓارّٓ  ة كاٚىحرافات  الحسابّٓ  طات  الهتكسّ ( 11ٓبٓف جدكؿ رقـ )   

 تىازلٓنا. بةن رتّ هُ  التدٓرس كطرؽ

 بةً رت  م   التدريس وطرق وأساليب لفقرات مجال المنيج ةطات الحسابية واالنحرافات المعياري  (: المتوس  11جدول )

 تنازلًيا

المتوسط  الفقرات الترتيب
 الحسابي  

االنحراف 
 الدرجة النسبة % المعياري  

1 
ٓعزز الهشرؼ التربكم استخداـ الهعمـ 

 لٛتجاٌات الحدٓثة فْ التدٓرس
 هرتفعة 77.4 0.87 3.87

2 
ٓتابع الهشرؼ التربكم خطة تىفٓذ الهىٍاج هع 

 الهعمـ كا٘دارة الهدرسٓة
 هرتفعة 75.4 0.85 3.77

3 
ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ ٚستخداـ هصادر 

 أخرل غٓر الكتاب الهدرسْ
 هرتفعة 75 0.91 3.75

4 

ٓساعد الهشرؼ الهعمـ فْ تحدٓد اٚستراتٓجٓات 
ىشطة كالكسائؿ التعمٓهٓة الهىاسبة لتىفٓذ كاٖ

 الدرس
 هرتفعة 75 1.01 3.75

 هتكسطة 73 0.99 3.65ٓكجً الهشرؼ التربكم الهعمـ إلِ ضركرة  5
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 الهعمـاستخداـ دلٓؿ 

6 
ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ أٌداؼ 

 الهىٍاج
 هتكسطة 72.6 0.99 3.63

7 

ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ بعض الهفآٌـ 
كالهصطمحات الكاردة فْ الكتاب الهدرسْ هفسران 

 لٍا
 هتكسطة 72.6 1.05 3.63

8 

تحمٓؿ ٓقـك الهشرؼ بالتىسٓؽ هع الهعمـ عمِ 
هحتكل الكتاب الهدرسْ لهعرفة هدل هٛءهتً 

 لٌٗداؼ
 هتكسطة 66.4 1.11 3.32

 هتكسطة 73.4 0.73 3.67 الدرجة الكمية

   

كاىت التدٓرس  كطرؽ كأسالٓب الهىٍج هجاؿلدرجات اٚستجابة  أفّ  ٓتضح هف  الجدكؿ السابؽ   

ْ هتكسطة 3.67هتكسطة، كقد بمغت الدرجة الكّمٓة لٍا ) كفؽ هقٓاس الدراسة هع اىحراؼ  هعٓارّم ( ٌك

(0.73.) 

 كُرتّبت فقرات اٖداة ترتٓبنا تىازلٓنا حسب درجات اٖكساط الحسابّٓة، كقد جاء فْ هقدهة ٌذي الفقرات:

ّْ ( بهتكسّ التدٓرس فْ الحدٓثة لٛتجاٌات الهعمـ استخداـ التربكم الهشرؼ ٓعزز) فقرة  هقداري ط حساب

 الهعمـ هع الهىٍاج تىفٓذ خطة التربكم الهشرؼ ٓتابع)فقرة ٍا تتمك (، 0.87) هعٓارمّ اىحراؼ ك (، 3.87)

ّْ ( بهتكسّ الهدرسٓة كا٘دارة  ٓىاقشٍا فقرة )ت(، كتم0.85) ىحراؼ هعٓارمّ كا (،3.77)هقداري  ط حساب

ّْ ( بهتكسّ الهدرسْ الكتاب غٓر أخرل هصادر ٚستخداـ الهعمـ التربكم الهشرؼ  هقداري ط حساب

 .(0.91) اىحراؼ هعٓارمّ ك  (،3.75)

 هحتكل تحمٓؿ عمِ الهعمـ هع بالتىسٓؽ الهشرؼ ٓقكـ)فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات ٌْ فقرة       

ّْ حٓث جاءت بهتكسّ ( لٌٗداؼ هٛءهتً هدل لهعرفة الهدرسْ الكتاب اىحراؼ ك (، 3.32) ط حساب

 .(1.11) هعٓارمّ 
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دور المشـرف التربـوي فـي تحسـين أداء معممـي ىل توجد فروق في متوسطات نتائج السؤال الثاني: 

تعـزى لمتغيـرات )الجـنس، المؤىـل مـن وجيـة نظـر المعممـين الخميل   تربيةفي مديرية  المغة العربية 

 العممي، سنوات الخبرة(؟

 سؤال الدراسة الفرضيات اآلتية:ال ىذا انبثق عن

 بـــين( α≤0.05داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )ال توجـــد فـــروق ذات  الف رضـــية األولـــى:

 الخميـل تربيـة  مديريـةفـي   العربيـة المغـة معممـي أداء تحسين في التربوي المشرف دور  طاتمتوس  

 الجنس. متغيرعزى إلى ت   المعممين نظر وجية من

ػػلمتحقّػػ      اسػػتخداـ اختبػػار)ت( لمفػػركؽ فػػْ  ، تػػـّ الجػػىسة السػػابقة حسػػب هتغٓػػر رضػػّٓ ة الف  حّ ؽ هػػف ص 

، كقػػػد حصػػػمت الباحثػػػة عمػػػِ الىتػػػائج كهػػػا ٌػػػْ الجػػػىسلهتغٓػػػر  الدراسػػػة عٓىػػػة أفػػػراد تقػػػدٓرات طاتهتكّسػػػ

 (.12حة فْ جدكؿ رقـ )هكضّ 

 الجنسلمتغير  الدراسة عينة أفراد تقديرات متوس طاتفي لمفروق  (ت)(: نتائج اختبار 12جدول )

 العدد الجنس المجال
المتوس ط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

درجات 
 الحري ة

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

التخطيط 
 لمتدريس

 0.77 3.54 42 ذكر
110 1.28 0.20 

 0.78 3.74 70 أىثِ

 التقويم
 0.69 3.63 42 ذكر

110 1.23 0.22 
 0.76 3.80 70 أىثِ

العالقات مع 
الزمالء والمجتمع 

 المحمي

 0.75 3.66 42 ذكر
110 0.11 0.90 

 0.83 3.64 70 أىثِ

 الزيارات الصفية
 0.56 3.91 42 ذكر

110 0.10 0.91 
 0.77 3.92 70 أىثِ

المنيج وأساليب 
 وطرق التدريس

 0.76 3.60 42 ذكر
110 0.85 0.39 

 0.72 3.72 70 أىثِ

 الدرجة الكم ية
 0.62 3.67 42 ذكر

110 0.75 0.45 
 0.69 3.77 70 أنثى
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فْ  (≥0.05) تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلةٚ ( أىً 12ضح هف جدكؿ )ٓتّ  

 العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرحكؿ  الدراسة عٓىة أفراد تقدٓرات طاتهتكسّ 

قٓهة  كذلؾ ٖفّ الجىس  هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب

ـّ قبكؿ  كبذلؾ (،0.05هف قٓهة ألفا ) أكبر ةٓهٌذي الق   أم أفّ  ،(0.45الدالة ا٘حصائٓة بمغت ) ت

 الف رضّٓة الّصفٓرة.

 بـــين( α≤0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) الف رضـــية الثانيـــة:

 الخميـل تربيـة مديريـةفـي  ب العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور  طاتمتوس  

 المؤىل العممي. متغيرعزى إلى ت   المعممين نظر وجية من

ػػلمتحقّػػ      اسػػتخداـ اختبػػار)ت( لمفػػركؽ فػػْ  ، تػػـّ الجػػىسة السػػابقة حسػػب هتغٓػػر رضػػّٓ ة الف  حّ ؽ هػػف ص 
ػػؿلهتغٓػػر  الدراسػػة عٓىػػة أفػػراد تقػػدٓرات طاتهتكّسػػ ، كقػػد حصػػمت الباحثػػة عمػػِ الىتػػائج كهػػا العمهػػْ الهٌؤ

 (.13حة فْ جدكؿ رقـ )ٌْ هكضّ 
 العممي المؤىللمتغير  الدراسة عينة أفراد تقديرات متوس طاتفي لمفروق  (ت)(: نتائج اختبار 13جدول )

المتوس ط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

درجات 
 الحري ة

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

التخطيط 
 لمتدريس

 0.76 3.62 87 بكالوريوس فأقل
110 1.19 0.23 

 0.83 3.83 25 ماجستير فأعمى

 التقويم
 0.70 3.75 87 بكالوريوس فأقل

110 0.31 0.75 
 0.86 3.70 25 ماجستير فأعمى

العالقات مع 
الزمالء 
والمجتمع 
 المحمي

 0.77 3.64 87 بكالوريوس فأقل

110 0.25 0.80 
 0.91 3.69 25 ماجستير فأعمى

الزيارات 
 الصفية

 0.66 3.95 87 بكالوريوس فأقل
110 0.81 0.41 

 0.81 3.82 25 ماجستير فأعمى
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المنيج 
وأساليب وطرق 

 التدريس

 0.72 3.67 87 بكالوريوس فأقل
110 0.26 0.79 

 0.81 3.71 25 ماجستير فأعمى

 الدرجة الكم ية
 0.64 3.72 87 بكالوريوس فأقل

110 0.15 0.87 
 0.77 3.75 25 ماجستير فأعمى

         

فْ  (≥0.05) تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلةٚ ( أىً 13ضح هف جدكؿ )ٓتّ  

 العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرحكؿ  الدراسة عٓىة أفراد تقدٓرات طاتهتكسّ 

ؿ هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب  كذلؾ ٖفّ  العمهْ الهٌؤ

ـّ قبكؿ  كبذلؾ (،0.05هف قٓهة ألفا ) أكبر ةٓهٌذي الق   أم أفّ  ،(0.87قٓهة الدالة ا٘حصائٓة بمغت ) ت

 الف رضّٓة الّصفٓرة.

 بين( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  الف رضية الثالثة: 

 الخميل تربية مديريةفي   العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور  متوس طات

 .الخدمةسنوات  عزى إلى متغيرت   المعممين نظر وجية من

 أفرادٚستجابة كاٚىحرافات الهعٓآرة تـ حساب الهتكسطات الحسابٓة  لٙجابة عمِ الفرضٓة الثاىٓة    

 كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر عمِالدراسة  هجتهع

 ( ٓكضح ذلؾ.14كالجدكؿ ) الخدهة سىكات هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ 

 التربوي المشرف دورفي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع الدراسة (:41)جدول 
 متغير إلى ت عزى المعممين نظر وجية من الخميل والتعميم التربية مديرية في العربية المغة معممي أداء تحسين في

 الخدمة سنوات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد برةسنوات الخ المجال

 التخطيط لمتدريس
 0.70 3.84 52 سىكات 5أقؿ هف 

 0.80 3.52 25 سىكات 5-10
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 0.84 3.51 35 سىكات 10أكثر هف 

 التقويم

 0.70 3.91 52 سىكات 5أقؿ هف 

 0.75 3.53 25 سىكات 5-10

 0.74 3.63 35 سىكات 10أكثر هف 

العالقات مع الزمالء 
 والمجتمع المحمي

 0.81 3.75 52 سىكات 5هف  أقؿ

 0.88 3.49 25 سىكات 5-10

 0.72 3.61 35 سىكات 10أكثر هف 

 الزيارات الصفية

 0.74 3.95 52 سىكات 5أقؿ هف 

 0.74 3.84 25 سىكات 5-10

 0.59 3.92 35 سىكات 10أكثر هف 

المنيج وأساليب وطرق 
 التدريس

 0.70 3.84 52 سىكات 5أقؿ هف 

 0.80 3.52 25 سىكات 5-10

 0.84 3.51 35 سىكات 10أكثر هف 

 الدرجة الكم ية

 0.70 3.91 52 سىكات 5أقؿ هف 

 0.75 3.53 25 سىكات 5-10

 0.74 3.63 35 سىكات 10أكثر هف 

 المغػة هعمهػْ أداء تحسػٓف فػْ التربػكم الهشػرؼ دكرفػْ ظآٌرة كجكد فركؽ  (41)ٓٛحظ هف الجدكؿ 

، الخدهػة سػىكات هتغٓػر إلػِ ُتعػزل الهعمهػٓف ىظػر كجٍػة هػف الخمٓػؿفػْ  كالتعمػٓـ التربٓة هدٓٓرةب العربٓة

ػػلمتحقّػػك  اسػػتخداـ اختبػػار تحمٓػػؿ التبػػآف  ، تػػـّ بػػرةالخ سػػىكاتة السػػابقة حسػػب هتغٓػػر رضػػّٓ ة الف  حّ ؽ هػػف ص 

 المغػػة هعمهػػْ أداء تحسػػٓف فػْ التربػػكم الهشػػرؼ دكر( لمفػػركؽ فػْ One Way ANOVA) اٖحػادمّ 

ػػػةفػػػْ   العربٓػػػة ، كقػػػد الخدهػػػة سػػػىكات هتغٓػػػر إلػػػِ ُتعػػػزلالهعمهػػػٓف  ىظػػػر كجٍػػػة هػػػف الخمٓػػػؿتربٓػػػة  هدٓٓر

 (.15ح فْ الجدكؿ رقـ )مت الباحثة إلِ الىتائج كها ٌك هكضّ تكصّ 

  



59 
 

 في التربوي المشرف دور ( لمفروق فيOne Way ANOVA) (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي  15جدول )
 عزى إلى متغيرت   المعممين نظر وجية من الخميلفي  والتعميم التربية مديريةب العربية المغة معممي أداء تحسين

 سنوات الخدمة

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المرب عات

درجات 
 الحري ة

متوس ط 
 قيمة ف المرب عات

الداللة 
 اإلحصائية

 التخطيط لمتدريس

 1.48 2 2.98 بٓف الهجهكعات
2.53 

 
0.08 

 
 580. 109 63.97 داخؿ الهجهكعات

 111 66.95 الهجهكع 

 التقويم

 1.52 2 3.04 بٓف الهجهكعات
2.89 

 
0.05 

 520. 109 57.23 داخؿ الهجهكعات 
 111 60.27 الهجهكع 

العالقات مع الزمالء 
 والمجتمع المحمي

 0.60 2 1.21 بٓف الهجهكعات
0.942 

 
0.39 

 
 640. 109 69.73 داخؿ الهجهكعات

 111 70.93 الهجهكع 

 الزيارات الصفية

 0.10 2 0.21 بٓف الهجهكعات
0.21 

 
0.80 

 
 480. 109 53.04 داخؿ الهجهكعات

 111 53.25 الهجهكع 

المنيج وأساليب وطرق 
 التدريس

 0.08 2 0.17 بٓف الهجهكعات
0.15 

 
0.86 

 
 550. 109 60.07 داخؿ الهجهكعات

 111 60.23 الهجهكع 

 الدرجة الكم ية

 0.55 2 1.11 بين المجموعات
1.26 

 
0.28 

 430. 109 47.88 داخل المجموعات 
 111 48.98 المجموع 

 فْ (≥0.05)الدٚلة  هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚ أىً( 15) جدكؿ هف ٓتضح

 العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرحكؿ  الدراسة عٓىة أفراد تقدٓرات طاتهتكسّ 
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 كذلؾ؛ ٖفّ الخدهة  سىكات هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب

ـّ قبكؿ  كبذلؾ (،0.05هف قٓهة ألفا ) أكبرٓـ ٌذي الق   أم أفّ  ،(0.288قٓهة الدالة ا٘حصائٓة بمغت ) ت

 الف رضّٓة الّصفٓرة
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  



62 
 

 نتائج الدراسةتفسير 

 المغػػػة هعمهػػػْ أداء تحسػػػٓف فػػػْ التربػػػكم الهشػػػرؼ دكرالدراسػػػة كالتػػػْ ٌػػػدفت إلػػػِ دراسػػػة بعػػػد إجػػػراء ٌػػػذي 

 أتْ:فإف الباحثة تفسر ىتائج الدراسة حسب أسئمتٍا عمِ الىحك  ،العربٓة

  العربيـة المغـة معممـي أداء تحسـين فـي التربـوي المشرف دورما  مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول:

  ؟المعممين نظر وجية من الخميل تربية  مديريةفي 

 الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتبٓف بأف 

أعمِ كاىت  الصفٓة درجة الٓزاراتكها تبٓف بأف  هرتفعة، بدرجة جاءت الهعمهٓف ىظر كجٍة هف

ٚن  ـ تٌٛا بدرجة هرتفعة، فقد جاء هجا  بدرجة كجاء ،التدٓرس كطرؽ كأسالٓب الهىٍج تٌٛاك  ،التقٓك

 الهحمْ كالهجتهع الزهٛء هع العٛقاتهتكسطة، كأخٓران  بدرجةكجاء  ،لمتدٓرس التخطٓطتٌٛا  ،هرتفعة

،(2020) السعٓدم دراسة، ك (2020)الدٓف صٛح دراسةهتكسطة، كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع  بدرجة جاء

التْ أظٍرت درجة  (2014) الشدٓفات دراسة، بٓىها تختمؼ ٌذي الىتٓجة هع (2012) المكح دراسةك 

ـ فْ الهرتبة هتكسطة لدكر الهشرؼ التربكم فْ تطكر أداء الهعمـ،  اٖكلِ، تٛي كقد جاء هجاؿ التقٓك

فػْ الهرتبة الثاىٓة هجاؿ الٓزارات الصفٓة، كجاء فْ الهرتبة الثالثة هجاؿ الهىاٌج كأسالٓب التدٓرس، 

 .كهجاؿ العٛقة هع الزهٛء كالهجتهع الهحّمْ، فْ حٓف جاء هجاؿ التخطٓط فْ الهرتبة اٖخٓرة

ستدؿ هف ٌذي الىتٓجة أف الهشرؼ التربكم ٓزكر الهعمـ هف أجؿ هٛحظة أدائً كتكجًٍٓ إلِ  ٓك

كساب الطمبة أفضؿ هستكل هف الهٍارات التعمٓهٓة، فىجد أف الٍدؼ إاٖسمكب اٖهثؿ هف أجؿ 

عهؿ الهعمـ خٛؿ لهشرؼ هف خٛؿ اٚطٛع عمِ سٓر اٖساسْ هف ٓزارة الهشرؼ ٌك تحسٓف أداء ا

تـ استعراض اٖعهاؿ التْ قاـ بٍا الهعمـ خٛؿ الفترة السابقة هف ٓزارة  فترة هف الزهف ٓزكري فٍٓا ٓك

اٖعهاؿ التْ ٓهارسٍا الهعمـ أثىاء عهمٓة التدٓرس هف أسالٓب ك بطٓرقة بىاءة  يالهشرؼ التربكم كىقد

تبادلٍا الحدٓث  كطرؽ تدٓرس ككذلؾ إعداد كبىاء الخطط ككؿ ذلؾ ٓككف هف خٛؿ عٛقات سمٓهة ٓتـ

ا.    فٍٓا بٓف الهعمـ كالهشرؼ هف أجؿ الكقكؼ عمِ بعض اٚىحرافات هف أجؿ تصحٓح هساٌر
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ادة ا٘شرافٓة لمهعمـ لذا  ٓف ٓعهمكف بشكؿ أساسْ عمِ تىظٓـ الٓز كترل الباحثة أف الهشرفٓف التربٓك
كتابة التقٓرر فٓككف  جاءت الٓزارات الصفٓة أعمِ درجة، ثـ ٓقكـ بعد ذلؾ هىاقشة الهعمـ هف أجؿ

التصكر اٖساسْ لدل الهعمـ كالهشرؼ ٌك تقٓٓـ العهؿ الذم زاري الهعمـ خٛؿ الحصة الصفٓة التْ 
شاٌدٌا، فٍىا ٓككف الحكـ عمِ الهىٍج كاٖسمكب الهتبع، كهراجعة اٖعهاؿ الكتابٓة التْ تضـ عهمٓة 

ع الهحمْ الزهٛء ىادران ها ٓتـ السؤاؿ عىٍا التخطٓط، كىجد اف العٛقات التْ ٓككىٍا الهعمـ هع الهجته
 لذا جاءت فْ الترتٓب اٖخٓر هف بٓف الهجاٚت.

 

 ي المغة العربيةمعمم دور المشرف التربوي في تحسين أداء أما فيما يتعمق بتفسير نتائج مجاالت

 :عمى حدةمجال كل فجاء 

 :لمتدريس التخطيطأواًل: 

 .كاىت هتكسطة لمتدٓرس التخطٓطجاؿ ه   هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتبٓف بأف 

، (التخطٓط عهمٓة فْ لمكقت الهعمـ هراعاة عمِ التربكم الهشرؼ ٓركزالفقرة ):د كاىت أعمِ الفقراتكق

 لمطٛب إثرائٓة خطة كضع عمِ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓدربفْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات: الفقرة )

 (. العالْ التحصٓؿ ذكم

كقد تعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهشرؼ التربكم ٓعهؿ عمِ هساعدة الهعمـ فْ تحسٓف هستكل التخطٓط 

كذلؾ هف خٛؿ هراعاة الكقت بحٓث ٓتابع هدل تقدـ الهعمـ بالهادة الدراسٓة كخاصة أف الدكاـ الهدرسْ 

، فىجد أف عمِ هستكل الحصة الكاحدة أكاف عمِ هستكل الفصؿ الدراسْ أـهحككـ بالكقت سكاء 

عهؿ عمِ تكجًٓ الهعمـ إذا كاف ٌىاؾ بعض اٚخفاقات فْ عهمٓة  الهشرؼ ٓتابع عهمٓة التخطٓط ٓك

التخطٓط، كقد ظٍر أف عهمٓة التخطٓط جاءت بدرجة هتكسطة لككف الظركؼ التْ تهر فٍٓا الهدارس 

ٌ   هف أزهات تؤثر بشكؿ كاضح عمِ عهمٓة التخطٓط  السىكات ر فْ الكقت فْ د  فىجد أف ٌىاؾ 

 هف فاعمٓة التخطٓط لدل الهعمهٓف. هها حدّ  ةاٖخٓر 
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 :التقويمثانيًا: 

ـ هجاؿ  هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتبٓف بأف  د كاىت أعمِ كقكاىت هرتفعة، التقٓك

 ، فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات: الفقرة(الهتابعة سجؿ تفعٓؿ عمِ التربكم الهشرؼ ٓؤكدالفقرة ):الفقرات

ـ ىهاذج بىاء عمِ الهشرؼ ٓعهؿ) ر أجؿ هف لمتقٓك  (. الهعمـ أداء تطٓك

كقد تعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهشرؼ التربكم لدًٓ قدرة عمِ ىقؿ الخبرات التعمٓهٓة بٓف الهعمهٓف هف 

د الهعمـ بأدكات  خٛؿ الٓزارات التْ ٓقـك فٍٓا لمهدارس كها أف الهشرؼ التربكم لدًٓ القدرة عمِ تزٓك

ـ الهٛئهة لكؿ د ىجد أف الهشرؼ التربكم ٓتابع اٖدكات التْ استخدهٍا الهعمـ رس هف الدركس، ك التقٓك

عهؿ عمِ هىاقشة الهعمـ  ـ الطمبة فٓتابع سجؿ الهتابعة كاٚختبارات التْ تـ تقدٓهٍا لمطمبة، ٓك فْ تقٓك

خبرة الهشرؼ التربكم فْ  فْ كٓفٓة تصحٓح كتقٓٓـ اٚهتحاىات، فىجد أف الهعمـ ٓكتسب الهٍارات هف

ـ.  إجراءات عهمٓة التقٓك

 :المحمي والمجتمع الزمالء مع العالقاتثالثًا: 

 الهحمْ كالهجتهع الزهٛء هع العٛقاتهجاؿ  هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتبٓف بأف 

د كاىت أعمِ الفقراتكقكاىت هتكسطة،   هع التعاكف عمِ الهعمـ التربكم الهشرؼ ٓحثالفقرة ):

 بهشكٛت الهعمـ تكعٓة عمِ التربكم الهشرؼ ٓعهؿ، فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات: الفقرة )(الهعمهٓف

 (. كقضآاي الهجتهع

كقد تعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهشرؼ التربكم ٓعهؿ عمِ ىقؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف فْ الهبحث 

ضٍا البعض هف أجؿ الهكاد الدراسٓة هع بع الكاحد، كها أىً ٓشجع التعمٓـ التكاهمْ هف خٛؿ ربط

كساب الهٍارات لمطمبة، لذا فالهشرؼ ٓتابع هادة المغة العربٓة فقط ٚك ٓتابع الهكاد اٖخرل لذا فٍك إ

ٓف هستكل العٛقات بٓف أفراد الهبحث الكاحد، ٚك ٓعهؿ عمِ هتابعة العٛقات اٖخرل سٓعهؿ عمِ تح

 ككذلؾ عٛقة الهعمـ بالهجتهع الهحمْ. بٓف الزهٛء هف الهباحث اٖخرل،
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 :الصفية الزياراترابعًا: 

 .كاىت بدرجة هرتفعة الصفٓة الٓزاراتهجاؿ  هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتبٓف بأف 

 التْ الفصمٓة الخطة ٍاىكه الهعمـ سجٛت عمِ التربكم الهشرؼ ٓ ّطمعالفقرة ):د كاىت أعمِ الفقراتكق

 الصفٓة الٓزارة هف الٍدؼ التربكم الهشرؼ ٓحدد، فْ حٓف كاىت أدىِ الفقرات: الفقرة )(الهعمـ أعدٌا

 (. هسبقان 

ٓقكـ بالٓزارات الصفٓة هف أجؿ هتابعة أداء الهعمـ فْ الغرفة  تعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهشرؼكقد 

ىاؾ تركٓز كبٓر هف قبؿ الهشرفٓف عمِ أداء الهعمـ فْ الغرفة الصفٓة لذا ىجد  أداء أّف الصفٓة ٌك

الهعمهٓف ٓتعرض لمىقد البىاء هف قبؿ الهشرؼ هف أجؿ تحسٓف أداء الهعمـ، كلكف الٓزارة الصفٓة تتأثر 

ككذلؾ هدل تقبؿ الطالب لمهشرؼ فْ الغرفة ،ظركؼ هىٍا هدل استعداد الطالب لمحصة بالعدٓد هف ال

ة هف أجؿ ر ٓزكر الحصة الصفٓة دكف هعرفة الطالب أك الهعمـ بهكعد الٓزا حٓف الصفٓة كخاصة 

ٓرة التْ ٓهكف أف ٓضٓفٍا الهشرؼ لمهعمـ هف  اٚستعداد، فىجد أف ٌىاؾ العدٓد هف الهٛحظات الجٌك

 ٓف أدائً. أجؿ تحس

 :التدريس وطرق وأساليب المنيجخامسًا: 

كاىت  التدٓرس كطرؽ كأسالٓب الهىٍجهجاؿ  هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرتبٓف بأف 

د كاىت أعمِ الفقراتكقهتكسطة،   الحدٓثة لٛتجاٌات الهعمـ استخداـ التربكم الهشرؼ ٓعززالفقرة ):

 تحمٓؿ عمِ الهعمـ هع بالتىسٓؽ الهشرؼ ٓقكـالفقرات: الفقرة )، فْ حٓف كاىت أدىِ (التدٓرس فْ

 (. لٌٗداؼ هٛءهتً هدل لهعرفة الهدرسْ الكتاب هحتكل

كقد تعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أف الهشرؼ التربكم ٓعهؿ عمِ تكجًٓ هعمـ المغة العربٓة فْ التركٓز عمِ 

اٖسالٓب الحدٓثة أثىاء عهمٓة التدٓرس، كها أف كاستخداـ الدراسْ، الهكاضٓع ذات اٌٖهٓة فْ الهىٍج 

لهعمـ هرة كاحدة ضهف درس هعٓف تـ االهعمـ فْ الفصؿ هرة كاحدة لذا فٍك ٓكجً  رالهشرؼ ٓزك 
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الهٛحظات التْ تخص ذلؾ الدرس، لذا ىجد أف هستكل فقط فٍك ٓعطْ  ،حضكري هف قبؿ الهشرؼ

 التدٓرس كاىت هتكسطة. ٖداء الهعمـ لهجاؿ الهىٍج كأسالٓب شرؼتحسٓف اله

  طاتمتوس  ( في α≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الثانيالسؤال 

 نظر وجية من الخميلتربية  مديريةفي  العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور

 تعزى لمتغيرات الجنس والمؤىل العممي وسنوات الخبرة؟ المعممين

 تحميل نتائج الفرضيات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثاني:

ــى التــي تــنص  عمــى: ــو  الف رضــية األول ــة أن ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ال توجــد فــروق ذات دالل

(α≤0.05 )مديريةفي  العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور  طاتمتوس   بين 

 الجنس. متغيرعزى إلى ت   المعممين نظر وجية من الخميل تربية

 تقدٓرات طاتهتكسّ فْ  (≥0.05) تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلةٚ تبٓف بأىً 

 التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرحكؿ  الدراسة عٓىة أفراد

 دراسةكتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع  الجىس هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ

كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع  ،(Fasasi, 2011) دراسةك ،(2014) اهبٓض دراسةك ،(2020) الطردة

 .التْ أظٍرت فركقان لصالح ا٘ىاثك  (2020) السعٓدم دراسة

ك  فٓزكدٌا الهشرفك جهٓع التعمٓهات التْ قد تعزل ٌذي الىتٓجة أف ك  تشهؿ  لهعمهْ المغة العربٓةف التربٓك

د الهعمهٓف كالهٍارات التْ ٓعهؿ الهشرفك الذككر كا٘ىاث عمِ حد سكاء، كأف الهعارؼ  ٍا بف عمِ تزٓك

ىاثان، فىجد أف الهشرفٓف ٓزكركف جهٓع الهد رس هف أجؿ تحسٓف هستكل اتشهؿ جهٓع الهعمهٓف ذككران كا 

 أداء الهعمهٓف فْ تمؾ الهدارس.

 بـــين( α≤0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )الفرضـــية الثانيـــة: 

 الخميـل  مديريةتربيـةفـي   العربيـة المغـة معممـي أداء تحسـين فـي التربـوي المشرف دور  طاتمتوس  

 المؤىل العممي. متغيرعزى إلى ت   المعممين نظر وجية من
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 تقدٓرات طاتهتكسّ فْ  (≥0.05) الدٚلةتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل ٚ تبٓف بأىً ك 

 التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرحكؿ  الدراسة عٓىة أفراد

ؿ هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ ، كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع العمهْ الهٌؤ

، كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع (2012) احهٓدة دراسةك ،(2014) الىكالة دراسةك ،(2020) الطردة دراسة

 .لصالح الدراسات العمٓاالتْ أظٍرت فركقان ك  (2014) الشدٓفاتدراسة

ؿ جكد فركؽ إحصائٓة بالىسبة ٚستجابات الهعمهٓف كفقان  عدـ فْقد تعزل ٌذي الىتٓجة ك    لمهٌؤ

فْ اٚشراؼ هف خٛؿ أثر التدٓرب الذم تقكـ بً  لٛتجاٌات الحدٓثةهكاكبة الهشرفٓف بسبب  ؛العمهْ

دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسف أداء الهعمـ  ٓجابْ فْثر ا٘لتْ تبرز اٖاكزارة التربٓة كالتعمٓـ لٍـ، ك 

مًبغض ا  .لىظر عف هٌؤ

 بين( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة: 

 الخميل  تربية مديريةفي   العربية المغة معممي أداء تحسين في التربوي المشرف دور  متوس طات

 سنوات الخدمة. عزى إلى متغيرت   المعممين نظر وجية من

 تقدٓرات طاتهتكسّ  فْ (≥0.05)الدٚلة هستكل عىد إحصائٓة دٚلة ذات فركؽ تكجد ٚتبٓف بأىً ك  

 التربٓة هدٓٓرةب العربٓة المغة هعمهْ أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكرحكؿ  الدراسة عٓىة أفراد

كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع  ،الخدهة سىكات هتغٓر إلِ ُتعزل الهعمهٓف ىظر كجٍة هف الخمٓؿفْ  كالتعمٓـ

 (2014) الشدٓفات، كتختمؼ ٌذي الىتٓجة هع دراسة(2012) احهٓدة دراسة، ك (2014) الىكالة دراسة

، كها تختمؼ ٌذي (10اقؿ هف  -6)كبٓف  (6اقؿ هف  – 1)لصالح كّؿ هف فئتْ التْ أظٍرت فركقان 

 التْ أظٍرت فركقان لصالح ذكم الخبرة اٖكثر. (Fasasi, 2011) دراسةالىتٓجة هع 

كقد تعزل ٌذي الىتٓجة إلِ أّف الهشرؼ التربكم ٓعهؿ عمِ ىقؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف عمِ اختٛؼ 

عهؿ عمِ ىقؿ  ،ة جهٓع الهعمهٓفر أف الهشرؼ التربكم ٓعهؿ عمِ ٓزاىجد خبراتٍـ، لذلؾ سىكات  ٓك



68 
 

الخبرات بٓف الهعمهٓف، فٍك ٓقكـ بتهٓرر الهٍارات كالخبرات كاٖفكار بٓف الهعمهٓف لذا ىجد أف هستكل 

 تحسٓف اٖداء لدل الهعمـ تأثر بفعؿ الهشرؼ عمِ اختٛؼ الخبرة.

  



69 
 

 التوصيات

 الفقرات الحاصمة عمِ تقدٓر هتكسط تكصْ الباحثة بها ٓمْ:فْ ضكء ىتائج الدراسة كخاصة 

 أف ٓقـك لهشرؼ التربكم بتقٓـ عٛقة الهعمـ هع زهٛءي كالهجتهع الهحمْ. .1
أف ٓقكـ الهشرؼ بالعهؿ عمِ بىاء عٛقات اىساىٓة هبىٓة عمِ التعاكف بٓىً كبٓف الهعمـ هف  .2

ر هٍارات الهعمـ  أجؿ تطٓك
 .الهعمـ فْ إعداد جدكؿ زهىْ لتىفٓذ الكحدات الدراسٓة لمهىٍجٓساعد الهشرؼ التربكم أف  .3
 .لمطٛب ذكم التحصٓؿ العالْ إثرائٓةٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ كضع خطة  أف .4
ر أداء الهعمـ أف .5 ـ هف أجؿ تطٓك  ٓعهؿ الهشرؼ عمِ بىاء ىهاذج لمتقٓك
الهحمْ لتحقٓؽ أٌداؼ  ٓشجع الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ التكاصؿ هع أفراد الهجتهع أف .6

تكعٓة ، هشاركة الهجتهع الهحمْ هىاسباتً كاحتفاٚتً الهختمفة لخدهة العهمٓة التعمٓهٓةك  ،الهدرسة
 الهعمـ بهشكٛت الهجتهع كقضآاي.

ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ بعض الهفآٌـ كالهصطمحات الكاردة فْ الكتاب الهدرسْ  أف .7
 .هفسران لٍا

ٓقكـ الهشرؼ بالتىسٓؽ هع الهعمـ عمِ تحمٓؿ هحتكل الكتاب الهدرسْ لهعرفة هدل هٛءهتً  أف .8
 .لٌٗداؼ

 

 

 هقترحات

 إجراء دراسة بعىكاف دكر الهشرؼ فْ بىاء العٛقات ا٘ىساىٓة بٓف الهعمـ كالهجتهع الهحمْ. .1

ٓف عمِ بىاء عٛقات اجتهاعٓة هعإجراء دراسة بعىكاف  .2    الهعمهٓف. قدرة الهشرفٓف التربٓك
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 المصادر والمراجع

 المراجع: 

 المشرفين نظر وجية من اإللكتروني اإلشراف لتفعيل مقترح تصور(، 2021أبك جبٓف، أهؿ ) -

، رسالة الخميل جنوب وتعميم تربية مديرية مدارس في كورونا جائحة ظل في والمعممين التربويين

 هاجستٓر، جاهعة القدس.

ر2018ٌالة )أحهد، أحهد كعهار،  -  اٚتجاٌات ضكء التربكم عمِ ا٘شراؼ أسالٓب (، تطٓك

 .6، جزء116، العددمجمة كمية التربية ببنياالهعاصرة،  العالهٓة

 اٖطفاؿ ٓراض هعمهات أداء تحسٓف فْ التربكم الهشرؼ دكر ،(2011) كآخركف فتحْ احهٓدة، -

ة اٖطفاؿ هٍارات تىهٓة فْ  جامعة مجمة اٖردف، فْ اٖطفاؿ ٓراض هعمهات ىظر كجٍة هف المغٓك

 سكٓرا اٖكؿ، العدد ،27 الهجمد ،دمشق

مجمة دكر الهشرؼ التربكم فْ تحسٓف أداء هعمهات ٓراض اٖطفاؿ، (، 2012، )احهٓدة، فتحْ -

 65- 30 ،25، جامعة دمشق

دور المشرف التربوي في تحسين أداء المعممين في مدارس القدس (، 2014اهبٓض، ٓسرل ) -

 ، رسالة هاجستٓر، جاهعة بٓرٓزت.الحكومية من وجية نظر المعممين والمديرين

 بالمؤسسة الموظفين أداء تحسين في ودوره الخدمة ثناءأ التكوين (.2014. )هحهكد قطؼ، بك -

 .الجزائر بسكرة، – خىصر هحهد جاهعة هىشكرة، غٓر هاجستٓر رسالة الجامعية،

 .اٖردف عّهاف، كالتكٓزع، لمىشر أساهة دار. البشرية الموارد ىندسة إعادة(. 2018. )أحٛـ خاف،-
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(. اسباب ضعؼ اداء الهعمهٓف كالهعمهات فْ تعمـ اسالٓب كطرائؽ 2019خمؼ، هٍىد كآخركف )-

 .مجمة الدراسات المستدامةتعمٓهٓة جدٓدة ككضع الحمكؿ كالهعالجات لً، 

 لتعمٓـ دٓبكىك هركز: اٖردف. المعاصرة واتجاىاتو التربوي اإلشراف(. 2016. )طارؽ الدلٓهْ، -

 .التفكٓر

(. درجة التزاـ الهعمـ الفمسطٓىْ بالهعآٓر الهٍىٓة التعمٓـ، 2016ربآعة، سائد كزكارىة، سىاء ) -

 .6(، العدد 30، الهجمد )مجمة جامعة النجاح لألبحاث

ر أ2016سالـ، حسىْ، ) - داء هعمهْ العمكـ فْ الهدارس (، درجة إسٍاـ الهشرؼ التربكم فْ تطٓك

 .1العدد 18، الهجمد المجمة األردنية لمعموم التطبيقيةاٖساسٓة بهحافظة جرش، 

ٓف فْ اٖردف لٗسالٓب ا٘شرافٓة (، 2020) ، عٓدالسعٓدم - كاقع ههارسة الهشرفٓف التربٓك

 ، الجزء الخاهس عشر.21، العددمجمة البحث العممي في التربية، الهعاصرة

ٓف الهشرفٓف استخداـ( 2015) حسٓف القطٓش،ك  سالـ السكالهة، -  ا٘شراؼ فْ لٙىترىت التربٓك

 ،(1) العدد ،التربوية العموم دراسات ،الهفرؽ هحافظة فْ كالتعمٓـ التربٓة هدٓٓرات فْ لكتركىْا٘

 .183-171 ص ،(42) الهجمد

ر اٖداء الهٍىْ لهعمهْ الدراسات 2014الشدٓفات، باسؿ ) - ٓف فْ تطٓك (، دكر الهشرفٓف التربٓك

مجمة جامعة اٚجتهاعٓة فْ هدٓٓرة التربٓة كالتعمٓـ لمكاء البادٓة الشهالٓة الغربٓة فْ هحافظة الهفرؽ، 

 .2، العدد 30هجمد  دمشق،

 .مجمة رصين(، كاقع اٚشراؼ التربكم فْ كزارة التربٓة كالتعمٓـ، 2014شقٓرات، جهٓؿ ) -
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شراف التربوي تجاه العممية التعميمية في المرحمة الثانوية مشكالت اإل (،2015صالح، هٓسكف، ) -

 جٓا.، رسالة هاجستٓر، جاهعة السكداف لمعمكـ كالتكىكلك والية الخرطوم -دراسة حالة محمية أمدرمان–

 اٖردىٓة الجاهعات فْ التدٓرسٓة الٍٓئات أعضاء لدل الكظٓفْ اٖداء(. 2011. )خالد الصرآرة، -

 ص ،2ع+1ع ،27 هج ،دمشق جامعة مجمة. فٍٓا اٖقساـ رؤساء ىظر كجٍة هف الرسهٓة

 .652-601ص

 اٖساسْ التعمٓـ هدارس فْ لمهعمهٓف الهٍىْ اٖداء تحسٓف(. 2020) ىسٓرف الدٓف، صٛح -

 عٓف جاهعة: التربية في العممي البحث مجمة. الهدهج التربكم ا٘شراؼ ضكء فْ عهاف بسمطىة

 .92-27 ،(21)9 شهس،

دور المشرف التربوي في توجيو معممي المغة العربية لتوفير مناخ صفي (، 2020الطردة، هحهد ) -

، تحسينو من وجية نظر المعممين فعال في المدارس الثانوية في مديرية تربية وتعميم الخميل وسبل

 جاهعة الخمٓؿ.

 الهرحمة فْ ا٘لكتركىْ التربكم ا٘شراؼ تطبٓؽ هعكقات( 2017) العاطْ عبد العٓزز، عبد -

اج بهحافظة ا٘عدادٓة ٓف الهشرفٓف ىظر كجٍة هف سٌك  التعميم في دراسات ،هٓداىٓة دراسة: التربٓك

 .327-190ص ،(35) العدد ،الجامعي

المشكالت الي تواجو عممية االشراف التربوي من وجية نظر مديري (، 2010العبد، خالد، ) -

 ، جاهعة القدس.لحم والخميل تمحافظتي بي–المدارس الثانوية الحكومية ومعممييا في فمسطين 

الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدى المشرفين التربويين كما يراىا (. 2011عطا اهلل، أحهد. ) -

ر، غزة.مو مدارس وكالة الغوث الدولية بغزةممع  ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة اٌٖز



73 
 

ٓف الهشرفٓف تكاجً التْ التربكم ا٘شراؼ هعٓقات(. 2020. )سحر غىٓـ، -  هدٓٓرات فْ التربٓك

ـ كجٍة هف الٍاشهٓة اٖردىٓة الههمكة جىكب فْ كالتعمٓـ التربٓة : والنفسية التربوية العموم مجمة. ىظٌر

 .18-1 ،(10)4 غزة، لمبحوث القومي المركز

(، عهاف، اٚردف: 1ط ) ،التخطيط التربوي: المفيوم والواقع والتطبيق(.  2009هٓرٓزؽ، ٌشاـ. ) -

  .دار جٓرر لمىشر كالتكٓزع

(، عهػاف، اٚردف: دار الهٓسػرة لمىشر 5، ط )عمم النفس التربوي(. 2006أبك جادك، صالح. ) -

 كالتكٓزع.

(، 1، ط )استراتيجيات التدريس والتقويم: مقاالت في تطوير التعميم(. 2009الشقٓرات، طافش. ) -

 عهاف، اٚردف: دار الفرقاف لمىشر كالتكٓزع.

(، عهػاف، اٚردف: دار حهكرابْ 1، ط )اساليب وطرق التدريس الحديثة(. 2008طربٓة، هحهد. ) -

 لمىشر كالتكٓزع.

ط ، القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص فـي التربيـة الخاصة(. 2003ر. )ككافحة، تٓسٓ -

 .كالطباعة(، عهاف، اٚردف: دار الهٓسرة لمىشر كالتكٓزع 1)

(، هعكقات اٚشراؼ التربكم لبراهج صعكبات التعمـ الهحمقة بهدارس الهرحمة 2017، ىكرة )الكٓثرم -

ري بهىطقة الٓراض فْ ضكء بعض الهتغٓرات،  ، مجمة البحث العممي في التربيةاٚبتدائٓة كسبؿ تطٓك

 العدد الثاهف.

التدٓرسٓة لهعمهْ المغة  لمههارساتدكر تحسٓف اٚشراؼ التربكم التطكرم  (،2012) أحهد،المكح،  -

، والنفسيةالتربوية لمدراسات مجمة الجامعة اإلسالمية كالة الغكث الدكلٓة. ك العربٓة فْ هدارس 

20(1.) 
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 الىفٓس ابف دار: اٖردف. األطفال رياض في التربوي واإلشراف اإلدارة(. 2018. )لٓىا هحهد، -

 .كالتكٓزع لمىشر

(. الهعآٓر الهستخدهة لتقٓٓـ أداء هعمـ التعمٓـ العاـ 2019) .هحهد، هحهد كعثهاف، إبرآٌـ -

ٓة القضارؼ ىهكذجان،  مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية بالهدارس الحككهٓة السكداىٓة، ٚك

 .43، العدد واإلنسانية

المعاصرة من  اإلشرافية لألساليب التربويين المشرفين ممارسة واقع ،(2014)، عبد الحْ الىكالة -

رم ،دكتكرايرسالة  وجية نظر التربويين والمعممين باألردن،  ، السكداف.جاهعة الزعٓـ اٌٖز

درجة ممارسة المشرفين التربويين لدورىم في تقويم أداء معممي المرحمة (. 2013ٌاركف، هىٓرة ) -

 غزة. ، رسالة هاجستٓر، الجاهعة ا٘سٛهٓة،الثانوية في محافظات غزة وسبل تفعيميا

 هحافظات فْ ا٘لكتركىْ التربكم ا٘شراؼ تطبٓؽ هتطمبات تكافر هدل( 2020) عمْ ٌزآهة، -

ٓف، الهشرفٓٓف ىظر كجٍة هف اٖردف شهاؿ  العدد ،والدراسات لألبحاث فمسطين جامعة مجمة التربٓك

 .136-114ص ،(10) الهجمد ،(1)

 ، فمسطٓف.اإلشراف التربويدليل (، 2016كزارة التربٓة كالتعمٓـ العالْ، ) -

 المراجع األجنبية:

 Basith, A. & Fitriyadi, S.(2017). Analysis of the implementation of guidance and 

counseling supervision at state senior high schools of Singkawang city. Jambore 

Konselor. 3, 9-13. 

 Das, A. (2020). Educational Supervision: A Theoretical Perspective. International 

Journal of Management. 11(12), 982-987. 
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 Fasasi, Y (2011). Teachers Perception Of Supervisory Roles In Primary 

Schools In Osun State Of Nigeria. Academic Research International, 1(1). 

 Rohmatika, R .Kholid, I. (2019). Integrated clinical supervision model: Efforts to 

increase teacher’s performance of Madrasah Aliyah. Journal of Physics: 

Conference Series, 1155, 012091. 

 Liu, K. & Miller, R. (2018). Virtual Supervision of Student Teachers as A Catalyst 

of Change for Educational Equity in Rural Areas. Journal of Formative Design in 
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 بصكرتٍا اٖكلٓة اٚستباىة( 1ممحق رقم )

 الرحٓـ بسـ اهلل الرحهف

 جاهعة الخمٓؿ                     

 كمٓة الدراسات العمٓا

 برىاهج ا٘دارة التعمٓهٓة

/ة  حضرة الدكتكر/ة الفاضؿ/ة .................................................الهحتـر

 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

ر أداء هعمهْ المغة العربٓة فْ تربٓة    تقـك الباحثة بإجراء دراسة حكؿ" دكر ا٘شراؼ التربكم فْ تطٓك
" كذلؾ لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ ا٘دارة التعمٓهٓة، كهف أجؿ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف الخمٓؿ
ر أداء هعمهْ المغةتـ  ذلؾ  ر استباىة لمتعرؼ عمِ دكر ا٘شراؼ فْ تطٓك  العربٓة. تطٓك

تكـ فْ تحكٓـ ٌذي اٚستباىة، لذا أرجك هىكـ اكىظرنا لخبرتكـ العمهٓة كالعهمٓة فإىً ٓشرفىْ هساٌه  
صالحة أك غٓر صالحة، كاىت التكـر بإبداء رأٓكـ السدٓد كهقترحاتكـ بشأف فقرات اٚستباىة فٓها إذا 

م تعدٓٛت أخرل، كذلؾ لتحقٓؽ الٍدؼ كهدل اىتهاء كؿ فقرة لمهجاؿ الهحدد لٍا، كبىائٍا المغكم، أك أ
هف ٌذي الدراسة، عمها أف بدائؿ ا٘جابات عف فقرات اٚستباىة ٌْ: )هكافؽ بشدة، هكافؽ، هحآد، 

 هعارض، هعارض بشدة(.

 هع فائؽ اٚحتراـ

 حثة: إٓهاف الزغؿاالب
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/ة.  حضرة الهعمـ/ة الهحتـر

 تحٓة طٓبة كبعد، 

 

ر أداء هعمهْ المغة العربٓة فْ تربٓة تقـك الباحثة بإجراء دراسة ح كؿ " دكر ا٘شراؼ التربكم فْ تطٓك
" كذلؾ لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ ا٘دارة التعمٓهٓة هف جاهعة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف الخمٓؿ
 الخمٓؿ.

، ـأرجك هف حضرتكـ التكـر بقراءة اٚستباىة كاٚجابة عمِ جهٓع فقراتٍا بها ٓعبر عف كجٍة ىظرك
مها بأف جهٓع ا٘جابات ستستخدـ لغرض البحث العمهْ فقط، كسكؼ تعاهؿ بسٓرة تاهة، كأف ع

 إجاباتؾ عمِ جهٓع الفقرات بدقة سٓككف لً أكبر اٖثر عمِ ىتائج الدراسة 

 شاكرة كهقدرة حسف تعاكىكـ.....

 الباحثة: إٓهاف الزغؿ

 إشراؼ: الدكتكر كهاؿ الهخاهرة
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 الهعمكهات الشخصٓةالقسـ اٖكؿ: 

 ٓرجِ هف حضرتكـ كضع إشارة )( فْ الهكاف الهخصص فٓها ٓمْ:

 الىكع اٚجتهاعْ:-1

 ذكر)(  أىثِ)(

ؿ العمهْ:-2  الهٌؤ

 دبمكـ )(  بكالكٓركس)(  هاجستٓر فأكثر)(

 سىكات الخبرة:-3

 سىكات فأكثر)( 10سىكات)(        10-5سىكات فها دكف)(      5
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ر أداء هعمهْ المغة العربٓة  القسـ الثاىْ: دكر  ا٘شراؼ فْ تطٓك

رجِ التكـر بكضع إشارة 5ٓتككف ٌذا القسـ هف ) ( هجاٚت ككؿ هجاؿ ٓتككف هف عدة فقرات، ٓك
 (فْ الهستكل الهىاسب بجاىب كؿ فقرة.√)

      الفقرة الرقـ
      هجاؿ التخطٓط 
      تمبٓة الحاجات الفعمٓة لمهعمهٓف 
      التخطٓط لىجاح العهمٓة التعمٓهٓةإبراز أٌهٓة  
      إبراز قٓهة اٌٖداؼ التْ ٓعهؿ الهعمهكف عمِ تحقٓقٍا  
      هساعدة الهعمـ فْ إىجاز الخطة الٓكهٓة 
      اٌٚتهاـ بالهعمهٓف الجدد كرعآتٍـ 
      هشاركة الهعمهٓف فْ التخطٓط السىكم كالٓكهْ 
د الهعمهٓف بىهاذج         لخطط هتىكعة كهتهٓزةتزٓك
      ٓساعدىْ فْ بىاء خطة عٛجٓة  
ة        ٓساعدىْ فْ تحدٓد اٖىشطة الهىاسبة لٌٗداؼ التربٓك
      ٓىاقشىْ فْ طٓرقة صٓاغة اٌٖداؼ السمككٓة 
      ٓساعدىْ فْ اعداد الخطط الفصمٓة  
ة         ٓشركىْ التخطٓط لمكرشات التربٓك
ة         ٓطمعىْ فْ الدكرات التدٓربٓة عمِ الهستجدات التربٓك
      هجاؿ الهىٍاج كالهادة العمهٓة 
      ٓىاقش الهشرؼ الهعمـ فْ أٌداؼ الهىٍاج  
ٓكجً الهشرؼ الهعمـ ٚستخداـ هصادر أخرل غٓر الكتاب  

 الهدرسْ ٘ثراء الهحتكل
     

دارة الهدرسةٓتابع الهشرؼ خطة تىفٓذ الهىٍاج هع         الهعمـ كا 
      ٓكجً الهشرؼ الهعمـ إلِ ضركرة استخداـ دلٓؿ الهعمـ 
ٓىاقش الهشرؼ الهعمـ ببعض الهفآٌـ كالهصطمحات الكاردة فْ  

 الكتاب الهدرسْ هفسرا لٍا 
     

ٓقـك الهشرؼ بالتىسٓؽ هع الهعمـ عمِ تحمٓؿ هحتكل الكتاب  
 لٌٗداؼالهدرسْ كهعرفة هدل هٛءهتً 

     

      ٓرفع الهشرؼ الكفآة العمهٓة كالهٍىٓة لمهعمـ 
      ٓىظـ دكرات تدٓربٓة حكؿ الهادة العمهٓة 
      ارشاد الهعمـ إلِ استراتٓجٓات جدٓدة لمتعمـ 
      حؿ هشكٛت الهحتكل 
دارة الصؼهجاؿ         الٓزارة الصفٓة كهٍارات التدٓرس كا 
      الٓزارة الصفٓة هسبقآحدد الٍدؼ هف  
      ٓتفؽ عمِ هكعد هعٓف لمٓزارة الصفٓة  
      ٓقـك باطٛع الهدٓر عمِ هضهكف الٓزارة الصفٓة 
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      ٓعزز الهعمـ بعد اٚىتٍاء هف الٓزارة كخركجً هف الغرفة الصفٓة 
      ٓكتب هٛحظاتً عف الٓزارة داخؿ الغرفة الصفٓة 
      ٓىاقش لهعمـ بهضهكف الٓزارة الصفٓة  
      ٓرشدىْ إلِ ربط هكضكع الدرس الجدٓد بالخبرات السابقة لمطمبة 
      ٓشجعىْ عمِ استخداـ أسالٓب تدٓرس تىهْ التفكٓر  
      تصهٓـ أىشطة تعمٓهٓة هىاسبة لٌٗداؼ 
 ٓكجٍىْ إلِ استخداـ طرائؽ كاستراتٓجٓات التدٓرس الهىاسبة 

 لمٍدؼ
     

      تكٓزع زهف الحصة عمِ عىاصر الدرس 
      ٓرشدىْ إلِ أسالٓب تراعْ الفركؽ الفردٓة بٓف الطمبة 
      ٓكجٍىْ لقراءات إثرائٓة تفٓدىْ فْ تدٓرس الطمبة  
      ٓحثىْ عمِ استخداـ التعمـ التعاكىْ  
      ٓىهْ لدم الهقدرة عمِ استخداـ التغذٓة الراجعة  
      ٓحثىْ عمِ تكفٓر هىاخ صفْ هٛئـ لحدكث التعمـ  
      ٓرشىْ ٚستخداـ لغة الجسد فْ اٚتصاؿ الصفْ 
      ٓىاقشىْ فْ طرؽ الحفاظ عمِ الىظاـ فْ الصؼ  
      ٓىهْ لدم هٍارات التعاهؿ هع التٛهٓذ 
      ٓرشدىْ إلِ صٓاغة قكاىٓف الصؼ هف خٛؿ إشراؾ الطمبة  
د الطمبة عمِ اٚىضباط الداخمْ بعٓدا عف   ٓحثىْ عمِ تعٓك

 استخداـ العقاب 
     

      ٓكجٍىْ إلِ اعتهاد الىهط الدٓهقراطْ فْ إدارة الصؼ  
      ٓحثىْ إلِ استخداـ التعٓزز اٚٓجابْ أثىاء التفاعؿ الصفْ  
      ٓكجٍىْ إلِ اٌٚتهاـ بسجٛت الطمبة  
      ٓىهْ لدم هٍارات التعاهؿ هع التٛهٓذ  
ـ        هجاؿ التقٓك
      ٓكضح أٌهٓة التغذٓة الراجعة بالىسبة لمطمبة 
      ٓكضح كٓفٓة اٚستفادة هف ىتائج الطمبة فْ تحسٓف هستكل أدائٍـ 
قٓـ طرؽ إعداد الهعمـ لٗسئمة         ٓتابع ٓك
      ٓدقؽ جداكؿ الهعمهٓف الهتعمقة بعٛهات الطمبة   
      ٓتابع دفتر حضكر الطٛب كغٓابٍـ 
      ٓكشؼ لمهعمهٓف عف هكاطف القكة كالضعؼ لدٍٓـ 
      ٓتابع دفاتر تحضٓر الهعمهٓف لمدركس 
      ٓدربىْ عمِ إجراء اٚختبارات الهتىكعة  
      ٓعرفىْ بطرؽ التقٓٓـ الهختمفة هف حٓث هزآاٌا كعٓكبٍا  
      ٓحثىْ عمِ هراعاة الفركؽ الفردٓة بٓف الطمبة  
      ٓكسبىْ هٍارة تحمٓؿ ىتائج اٚختبارات  
      ٓزكدىْ بالتغذٓة الراجعة عف أدائْ  
      ٓساعدىْ فْ إعداد الخطط العٛجٓة  
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ـ البىائْٓٓزد هف قدرتْ عمِ         استخداـ التقٓك
ىْ   ـ الختاهْ كالقبمْ كالتكٓك       ٓرشدىْ إلِ أٌهٓة التقٓك
      ٓؤكد عمِ تفعٓؿ سجؿ الهتابعة  
ـ   ع باستخداـ أدكات التقٓك       ٓساعدىْ فْ التىٓك
ر العٛقة هع الهجتهع كالزهٛء        هجاؿ تطٓك
      فمسفة الهجتهع كاتجاٌاتًٓساعد الهشرؼ الهعمـ عمِ هعرفة  
      ٓعهؿ الهشرؼ عمِ تكعٓة الهعمـ بهشكٛت الهجتهع كقضآاي 
ٓكجً الهشرؼ الهعمـ إلِ ضركرة هشاركة الهجتهع الهحمْ  

 كهىاسباتً كاحتفاٚتً 
     

      ٓشجع عمِ التكاصؿ هع أفراد الهجتهع الهحمْ  
      ٓدرب عمِ هٍارات التكاصؿ الهتعددة  
ة لمهعمـ        ٓعهؿ عمِ رفع الركح الهعىٓك
      ٓعزز قٓـ العهؿ التعاكىْ هع الزهٛء 
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 نة بصورتيا النيائيةااالستب (2ممحق رقم )

 بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ

 
 كمٓة الدراسات العمٓا

 تحٓة طٓبة كبعد،،،

أداء معممي المغة العربية في مديرية تربية  دور المشرف التربوي في تحسين حكؿ "  الباحثة دراسةن  ُتجرم

ا٘دارة "، كذلؾ استكهاٚ لهتطمبات الحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ الخميل من وجية نظر المعممين

التعمٓهٓة، كىظران لخبرتكـ العمهّٓة كالعهمّٓة فْ ٌذا الهجاؿ، ٓسّر الباحثة أف تضع بٓف أٓدٓكـ ٌذي اٚستباىة؛ 

 هرة، كتضهٓف خبراتكـ كهقترحاتكـ لٍا، عف طٓرؽ كضع هٛحظاتكـ حكؿ ٌذي اٖداة. ٘بداء آرائكـ الهث

 قدٓر كالتّ  الّشكربكؿ فائؽ مكا بق  كتفضّ 

 إٓهاف الزغؿ :الباحثة
 

 القسم األول: المعمومات العامة

 .أىثِ )   (    ذكر )   (  الجنس: 

  .(    )    (     هاجستٓر فأعمِ )فأقؿ بكالكٓركس المؤىل العممي: 

 سىكات )   (. 10سىكات )    (     أكثر هف  10-5سىكات )   (   5أقّؿ هف : دمةسنوات الخ
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 /ائرة حول رمز اإلجابة التي تراىا، واإلجابة عنيا بوضع درجى قراءة الفقرات بعناية: ي  القسم الثاني
 ترينيا مناسبة.

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 لمتدريس مجال التخطيط
ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ التخطٓط لمدركس الٓكهٓة   .1

ة  كالفصمٓة كالسىٓك
     

ٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ كضع خطة إثرائٓة لمطٛب ذكم   .2
 التحصٓؿ العالْ

     

      ٓركز الهشرؼ التربكم عمِ هراعاة الهعمـ لمكقت فْ عهمٓة التخطٓط  .3
      الهشرؼ التربكم خطة ىهكذجٓة لمهعمهٓف حدٓثْ التخرج كالتعٓٓفٓعد   .4
ٓتعاكف الهشرؼ التربكم هع الهعمـ فْ صٓاغة اٌٖداؼ التعمٓهٓة   .5

 بطٓرقة صحٓحة
     

      ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ التخطٓط لمىشاطات الهدرسٓة  .6
      ٓحتاجٍا الهعمـٓخطط الهشرؼ التربكم لمدكرات التدٓربٓة التْ   .7
ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ إعداد جدكؿ زهىْ لتىفٓذ الكحدات   .8

 الدراسٓة لمهىٍج
     

 مجال التقويم
      الهتابعة سجؿ تفعٓؿ عمِ التربكم الهشرؼ ٓؤكد  .9

ـ استراتٓجٓات تكظٓؼ الهعمهٓف هف التربكم الهشرؼ ٓطمب  .10  التقٓك
 كأدكاتً الحدٓثة

     

      الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ بىاء اٚختبارات ٓدرب  .11
ٓدكف الهشرؼ التربكم هٛحظاتً عمِ دفاتر تحضٓر الدركس   .12

 الخاصة بالهعمهٓف
     

ٓتابع الهشرؼ الهٛحظات التْ ٓدكىٍا عمِ سجؿ الٓزارات ا٘شرافٓة   .13
 الخاص بالهعمهٓف

     

      بأىكاعٍا.اٚختبارات ٓدرب الهشرؼ الهعمـ عمِ إعداد   .14
      اٚختبارات.تحمٓؿ  عمِ الهعمـ الهشرؼ ٓدرب  .15
ر أداء الهعمـ  .16 ـ هف أجؿ تطٓك       ٓعهؿ الهشرؼ عمِ بىاء ىهاذج لمتقٓك

 ات مع الزمالء والمجتمع المحميمجال العالق
      ٓساعد الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ هعرفة فمسفة الهجتهع كاتجاٌاتً  .17
التربكم عمِ تكعٓة الهعمـ بهشكٛت الهجتهع ٓعهؿ الهشرؼ   .18

 كقضآاي.
     

     ٓكجً الهشرؼ الهعمـ إلِ ضركرة هشاركة الهجتهع الهحمْ هىاسباتً   .19
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 ( 3ممحق رقم )

قائمة بأسماء 
 المحكمين: 

 مكان العمل االسم الرقم

 لخدهة العهمٓة التعمٓهٓة.كاحتفاٚتً الهختمفة 
ٓشجع الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ التكاصؿ هع أفراد الهجتهع   .20

 لتحقٓؽ أٌداؼ الهدرسة.الهحمْ 
     

      ّٓدرب الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ هٍارات التكاصؿ الهتعددة.   .21
      الفٓرؽ بركح العهؿ عمِ التربكم الهشرؼ ٓشجع  .22
      التعاكف هع الهعمهٓف.ٓحث الهشرؼ التربكم الهعمـ عمِ   .23
      ٓشجع الهشرؼ تبادؿ الخبرات بٓف الهعمهٓف   .24

 الزيارات الصفية
      هسبقان  الصفٓة الٓزارة هف التربكم الٍدؼ الهشرؼ ٓحدد  .25
 هف كخركجً الٓزارة هف اٚىتٍاء بعد الهعمـ التربكم ٓعزز الهشرؼ  .26

 الصفٓة الغرفة
     

      الصفٓة الغرفة داخؿ الٓزارة عف هٛحظتً التربكم ٓكتب الهشرؼ  .27
      الصفٓة الٓزارة بهضهكف التربكم الهعمـ الهشرؼ ٓىاقش  .28
      لمهعمـ ٓدكىٍا التْ هٛحظاتً التربكم الهشرؼ ٓتابع  .29
 الفصمٓة الخطة ٍاىكه الهعمـ سجٛت عمِ التربكم الهشرؼ ٓ ّطمع  .30

 الهعمـ أعدٌا التْ
     

 الٓزارة هضهكف عمِ الهدرسة هدٓر باطٛع التربكم الهشرؼ ٓقـك  .31
   الصفٓة

     

 يج وأساليب وطرق التدريسمجال المن

      التربكم الهعمـ فْ أٌداؼ الهىٍاجٓىاقش الهشرؼ   .32
ٓىاقش الهشرؼ التربكم الهعمـ ٚستخداـ هصادر أخرل غٓر الكتاب   .33

 الهدرسْ
     

ٓتابع الهشرؼ التربكم خطة تىفٓذ الهىٍاج هع الهعمـ كا٘دارة   .34
 الهدرسٓة

     

      ٓكجً الهشرؼ التربكم الهعمـ إلِ ضركرة استخداـ دلٓؿ الهعمـ  .35
الهشرؼ التربكم الهعمـ فْ بعض الهفآٌـ كالهصطمحات  ٓىاقش  .36

 الكاردة فْ الكتاب الهدرسْ هفسران لٍا
     

ٓقـك الهشرؼ بالتىسٓؽ هع الهعمـ عمِ تحمٓؿ هحتكل الكتاب   .37
 الهدرسْ لهعرفة هدل هٛءهتً لٌٗداؼ

     

ٓعزز الهشرؼ التربكم استخداـ الهعمـ لٛتجاٌات الحدٓثة فْ   .38
 التدٓرس

     

ىشطة كالكسائؿ ٓساعد الهشرؼ الهعمـ فْ تحدٓد اٚستراتٓجٓات كاٖ  .39
 التعمٓهٓة الهىاسبة لتىفٓذ الدرس
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