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والشخصية التي يعتقد المشرف التربوي أنه يمتلكها من الكفايات المهنية والعلمية والتدريسية 

للصورة التي يراه فيها المعلمون ومديرو المدارس الذين يتولى مهمة  نظره، واعتقادهوجهة 

 اإلشراف عليهم
 

 *صالح حسين علي طوالبة
 

التي يعتقد المشرف  الكفايات المهنية والعلمية والتدريسية والشخصيةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على : الملخص

التربوي أنه يمتلكها من وجهة نظره، وكذلك اعتقاده للصووورا التي يراه فيها المعلموو ومديري المدارا الذين يتولى 

تكوو مجتمع الدراسووووووة من جميع المشوووووورفين التربويين في متافظة اربد، ت  ا تيار عينة  مهمة اإلشووووووراف عليه ،

ولتتقيق أهداف الدراسة ت  تصمي  استبانة تكونت في صورتها النهائية من ( مشرفاً ومشرفة، 137(عشوائية عددها

( فقرا وتطبيقها على جميع أفراد العينة وذلك بعد إ ضاعها لعمليتي الصدق والثبات، وقد أظهرت نتائج الدراسة 20)

ية جاةت في المرتبة ااولى والكفايات العلمية في المرتبة اا يرا، وذل ك من  الل تقيي  إو الكفايات الشووووووخصوووووو

 دالةجود فروق ، ووالمشوووورفين انفسووووه ، ومن  الل اعتقاده  للصووووورا التي يراه  بها المعلموو ومديري المدارا

في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية وجاةت الفروق لصوووالح مسوووتوم تقيي  المشووورفين لكفاياته  المهنية  ااحصوووائي

ر الشووووهادا في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية باسووووتثناة الكفاية تعزم اث ااحصووووائي دالةوجود فروق ، وأنفسووووه 

 التدريسية وكانت الفروق لصالح الدراسات العليا، وعدم وجود فروق تعزم لسنوات الخبرا في جميع المجاالت.

 
  الكفاية، المشرف التربوي: الكلمات المفتاحية

 

The professional, scientific, teaching and personal competencies that 

the educational supervisor believes he possesses from his point of view 

and his belief in the image that teachers and school principals who 

supervise them have about him 

 

Saleh Hussein Ali Tawalbeh 
 
Abstract: This study aims to identify the professional, scientific, teaching and personal 

competencies that the educational supervisor believes he possesses from his point of view, 

as well as his belief in the image that teachers and school principals have about him. The 

study population consists of all the educational supervisors in Irbid Governorate, a nd a 

sample of (137) supervisors were chosen randomly. To achieve the study objectives a 

valid and reliable questionnaire was developed, consisting in its final version (20) items, 

and was answered by the sample. Results of the study showed the personal competencies 

ranked first, the and scientific competencies in the last rank, through the supervisors' 

evaluation of themselves, and by their belief in the image seen by teachers and principals 

whom they supervise, there were statistical differences in all the dimensions and in the 

total score. The differences were in favor of the level of supervisors' assessment of their 

professional competencies of them. In addition, there were statistical differences due to 

the impact of the certificate in all dimensions and in the total score, except for teaching 

efficiency, and the differences were in favor of the and no significant differences due to 

years of experience in all the dimensions. 
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 خلفية الدراسة

 مقدمة

تتعرض التربية والتعلي  إلى تتديات كبيرا نتيجة للتغيرات االقتصادية والتكنولوجية والعلمية  

يتوقف النظام  أالوالثقافية والسياسية التي يشهدها العال  منذ مطلع القرو التادي والعشرين؛ لذا يجب 

التعليمي أمام هذه التغيرات، وأنه يتتاج باستمرار إلى التطوير لكي يشمل جميع العمليات التربوية، 

 و اصة المناهج الدراسية. 

ونظراً للدور الكبير الذي تقوم به التربية في تشكيل شخصية اإلنساو، وانطالقاً من إيماو جاللة  

ثمار في التنمية البشرية إلعداد القوم المؤهلة فنياً وعلمياً وتدريباً الثاني بأهمية االست عبد هللاالملك 

عالياً، و اصة في ظل متدودية المصادر والثروات الطبيعية، فقد أولى جاللته النظام التعليمي جل 

اهتمامه سعياً إلحداث نقلة نوعية في هذا النظام بمكوناته كافة، من: مد الت وعمليات ونتاجات. 

من جاللته بأو التعلي  من أه  العوامل التاسمة في مواجهة التتديات، ومواكبة التطورات وإدراكاً 

المتسارعة التي يشهدها العال  المعاصر، وبدرجة عالية من التميز، فقد أكد على أهمية تطوير هذا 

ً ونوعاً، مما يمكن ااردو من التعايش الفاعل مع تتديات القرو التادي والعشري ن، القطاع كما

 (.2002ومستجداته بثقة واقتدار )أبو الراغب، 

كما أكد جاللته في أكثر من مناسبة بضرورا مراجعة الواقع التعليمي، لمواكبة التطورات  

التكنولوجية، وركز على أهمية أو تتواةم مخرجات التعلي  مع حاجات سوق العمل من  الل التركيز 

ارا المملكة ومؤسساتها التعليمية، وتدريس على إد ال تدريس مادا التاسوب في مختلف مد

اللغات، وتركيزه على تكنولوجيا المعلومات، وإنتاج البرمجيات، وضّمن ذلك في  طاباته السياسية 

ذات التوجيه اإلصالحي، باعتبار ذلك متطلبات أساسية للتعامل مع ثقافة العصر، بتيث يتمكن 

لمنافسة عربياً وعالمياً. وإيماناً من وزارا التربية النظام التعليمي من تتقيق نتاجات قادرا على ا

والتعلي  بتتمية ترجمة الخطاب السياسي الملكي إلى منجزات على أرض الواقع في ضوة رؤيتها 

المستقبلية التي جاةت تطبيقاً للتوجيهات الملكية، لتتقيق التميز والجودا واإلتقاو، شرعت بصياغة 

 طط تنفيذية وبرامج علمية، وباشرت تنفيذها بما يتقق مضامين هذه التوجيهات في صورا 

 (. 2007اإلصالح والتتديث في المجال التربوي والثقافي )السعيدين، 

ويعتبر اإلشراف التربوي أحد العناصر الهامة في تطوير العملية التعليمية، فتنفيذ السياسة التعليمية  

وجيه اإلمكانات البشرية والمادية فيها وحسن يتتاج إلى إشراف تربوي فعال يعمل على تتسينها، وت

 إستخدامها ويسه  في حل المشكالت التي تواجه تنفيذها بالصورا المرجوا ) ضر، ب ت(

 للقيام مشكالت من يعترضه  ما حل ومساعدته  في المعلمين لخدمة يوجه نشاط اإلشراف إو 

 جميع  دمة إلى ويهدف الراهن، دراسة الوضع على يعتمد أنه كما صورا، أكمل في بواجباته 

 يتقق بما والمهني الشخصي مستواه  قدراته  ورفع النطالق والتعلي ، التربية مجال في العاملين

 (Hismanoglu & Hismanoglu, 2010) .أهدافه  وتتقيق التعليمية العملية مستوم رفع

وإنما يهمه  معل  فتسب،إو مجال اهتمام المشرف التربوي حسب النظرا التديثة لإلشراف ليس ال 

الطالب، وجميع الظروف المتيطة والمؤثرا بعمليتي التعل  والتعلي ، وحيث أو اإلشراف التربوي 

عملية تجريبية تتليلية نقدية للمواقف التربوية ومدم ارتباطها بواقع العملية التربوية في المدرسة، 

ني المدرسية لتتقيق ومدم مناسبة الوسائل واادوات والتجهيزات في المدرسة وصالحية المبا

ااهداف المتددا، وهذا يتطلب قدرا كبيراً من التخطيط والتنظي  فل  تعد الزيارات الصفية المفاجئة 

لتصيد أ طاة المعل  تفي بالغرض فهي ال تؤدي إلى تتسين حقيقي في العملية التعليمية بقدر ما 

ال يطلع المشرف على نواحي تؤدي إلى فشل فيها، و لق مدرسين مخادعين ومخدوعين، وغالباً 

القصور التقيقية لديه نظراً النعدام الثقة المتبادلة بينهما وال تتاح الفرصة للمشرف ليطلع على 
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المستوم التقيقي لألداة، فتكوو تقديراته وبياناته غير دقيقة وال تعكس الواقع بأي حال من ااحوال، 

در على النهوض بالعملية التربوية وقد تطورت أساليب اإلشراف التربوي بتيث أصبتت أق

وبتتسين عمليتي التعل  والتعلي ، حيث ظهر اإلهتمام بالجانب اإلنساني للمعل ، وأصبح التوجيه 

واإلشراف عملية تعاونية يشارك فيها المعل  بصورا إيجابية فعالة، في وضع ااهداف والتخطيط 

رف التربوي بالمنهج المدرسي الذي هو ليس (، كما ويهت  المش2014لها والتنفيذ والتقوي  )عايش، 

مجرد مواد دراسية نظرية فتسب، وإنما هو فكر اامة وعقيدتها وتاريخها وتراثها، ويمتد ليشمل 

كما ويترص  ).Homana, 2007ودياناتها وأوجه النشاط اإلجتماعي فيها ) اام  اا رم وثقافاتها

اليها مديري المدارا، واقتراح الوسائل والبرامج  المشرف على تلمس التاجات التربوية التي يتتاج

الكفيلة بإشباعه، واقتراح البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير اإلدارا المدرسية، والمشاركة في 

إعداد البرامج التدريبية لمديري المدارا والتعرف على أثر البرامج التدريبية التي التتق بها مدير 

 Condon & Clifford, 2010) .المدرسة في عمله )

إو للمشرف التربوي كفايات متعددا كالكفايات العلمية المتمثلة بإستخدام طرق القياا لوظائف  

المدرسة، وبذلك يعتمد اإلشراف التربوي العلمي القياا الموضوعي للنشاطات والممارسات 

ك  واإلحاطة الواسعة والفعاليات التي تؤدم في المدرسة بدالً من اعتماد الرأي الشخصي في الت

بمجاالت اإلدارا التربوية واإلدارا المدرسية والقدرا على متابعة كل ما هو جديد في هذا 

وكفايات انسانية تقوم على االحترام والتعاوو  Cornforth. ( ,Claibome) 2008 &المجال

أمور، وكفايات المتبادل بين عناصر عملية اإلشراف من مشرفين ومديرين ومعلمين وطلبة وأولياة 

قيادية تتمثل في القدرا على التأثير في المعلمين والطلبة وأطراف العملية التعليمية من أجل تتسين 

العملية التربوية وتتقيق أهدافها، كما وأو اإلشراف عملية شاملة تعنى بجميع العوامل المؤثرا في 

وي االستمرارية وعدم اإلنتهاة تتسين العملية التعليمية وتطويرها، ومن كفايات اإلشراف الترب

بوقت متدد فهو متطور ومتجدد باستمرار إلحداث التغير المطلوب، وتلمس أوجه القصور على 

العملية التربوية والتعليمية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجتها، ومن الكفايات التي يجب 

واإلبتكار ومسايرا العصر، ويجب أو  أو يمتلكها المشرف التربوي اإلبتكارية والقدرا على التجديد

يمتاز بالمرونة في تعامله مع المعلمين والجهاز اإلداري او اإلشراف التربوي  دمة فنية تعاونية 

هدفها دراسة الظروف التي تؤثر في عمليتي التربية والتعلي ، واستخدام أساليب متنوعة بناة على 

(، كما ويجب أو يمتلك 2014)وصوص، ما تقتضيه ميول وحاجات وقدرات من يشرف عليه 

الكفاية التقويمية القائمة على أسس مقننة يتوفر فيها الصدق والموضوعية، بما في ذلك تقوي  الخطط 

والبرامج، والقدرا على قياا كفاةا اإلداريين حيث أو المشرف التربوي هو المقوم الرئيس اداة 

 .)Bailey,2006) مدير المدرا

 

  :مشكلة الدراسة

يهدف اإلشراف التربوي إلى تتسين العملية التعليمية التعلمية، من  الل التتك  الفاعل بجميع  

المتغيرات المؤثرا فيها، والتغير الوقائي والعالجي مع العناصر المكونة للنظام التعليمي وصوالً إلى 

ربوي هو الذي يقوم تطوير العملية التعليمية بمد التها وعملياتها ومخرجاتها، وبما أو المشرف الت

بهذه اادوار ومن  الل إطالع الباحث على الدراسات السابقة التي تؤكد دور المشرف التربوي في 

تنمية المعلمين وتطوره ، وضرورا امتالكه للمهارات والكفايات الالزمة لذلك، فقد ارتأم الباحث 

تي يعتقد المشرفوو التربويوو أنه  الكفايات المهنية والعلمية والتدريسية والشخصية ال أو يتعرف إلى

يمتلكونها من وجهة نظره ، وكذلك اعتقاده  للصورا التي يراها فيه  المعلموو والمدراة الذين 

 يتولوو مهمة اإلشراف عليه  من  الل اإلجابة عن ااسئلة اآلتية:
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 ما مستوم تقيي  المشرفين التربويين لكفاياته  المهنية؟ -1

ن والمدراة لكفايات المشرفين التربويين المهنية المسؤولين عنه  كما يعتقد ما مستوم تقيي  المعلمي -2

 المشرفوو انفسه ؟

هل توجد فروق دالة احصائيا بين مستوم تقيي  المشرفين لكفاياته  المهنية ومستوم تقيي  المعلمين  -3

 والمدراة له ؟

مشرفين من وجهة نظر بين مستوم التقيي  للكفايات المهنية لل دالة إحصائياهل توجد فروق  -4

 ادا وسنوات الخبرا؟هالمعلمين والمدراة تعزم لمتغيري الش

 

 : أهمية الدراسة

الكشف عن الكفايات المهنية والعلمية والتدريسية تأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تبتث في  

للصورا التي والشخصية التي يعتقد المشرف التربوي أنه يمتلكها من وجهة نظره، وكذلك اعتقاده 

 فيه  المعلموو ومديري المدارا الذين يتولى مهمة اإلشراف عليه . وتتركز أهميتها في أنها: يراها

 تبين الدور الذي يقوم به المشرف التربوي في تتسين العملية التعليمية.  -1

قد تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين في وزارا التربية والتعلي  في وضع  ططه  وبرامجه   -2

 .لمستقبلية بما يتقق توفر الكفايات الالزمة بالمشرف عند تعيين المشرفينا

 قد تكوو هذه الدراسة منطلقاً جديدا لدراسات أ رم حول كفايات المشرفين.  -3

ً  الدراسة هذه توفر -4  .الباحثين قبل من منهما اإلستفادا يمكن وأداا نظريًا أدبا

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

: هي إمتالك المشرف التربوي لمجموعة من المعارف واإلتجاهات والمهارات المطلوبة اداة الكفاية 

 مهمة ما, في حين تعني المهارات اإلتقاو والسرعة في ااداة.

 على المعلمين لإلشراف العالي والتعلي  التربية وزارا قبل من ُعيّن الذي الشخص التربوي: المشرف

 .اافضل نتو المعل  أداة في ويؤثر العلمي، تخصصه إطار في والمعلمات

 

 حدود الدراسة:

 .2017/  2016اقتصرت هذه الدراسة على المشرفين التربويين في متافظة اربد للعام الدراسي 

  

 ثانياً: الدراسات السابقة 

ااجنبية بعد مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة، يعرض الباحث بعض الدراسات العربية و 

 التي تناولت موضوع اإلشراف التربوي مرتبة حسب التسلسل الزمني من ااقدم إلى ااحدث.

 من جدا بتعلي  ( دراسة هدفت إلى معرفة واقع تنفيذ آلية اإلشراف التربوي2009أجرم مد لي ) 

 التدريسية، المعلمين تطوير مهارات في إسهامها والمعلمين ومدم التربويين نظر المشرفين وجهة

أهدافها، استخدم الباحث المنهج الوصفي، ولتتقيق أهداف الدراسة  تتقيق دوو تتول التي والمعوقات

 أهمية الدراسة ( معلماً ومشرفاً، أكدت430صممت استبانة طبقت على عينة الدراسة البالغ عددها )

 تدريبية دورات عقد روراوض المتددا، أهدافها التربوي وفق اإلشراف آلية لبرامج السلي  التخطيط

 .التربوي اإلشراف اساليب تنفيذه  لتتسين مستوم التربويين للمشرفين
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( هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة المشرفين التربويين 2010ي دراسة أجراها )لهلبت، وف 

الية ادواره  في تطوير اإلدارا المدرسية كما يراها مديرو المدارا التكومية في المتافظات الشم

( مديراً، ولتتقيق اهداف الدراسة صم  الباحث استبانة 258لوسط فلسطين، تكونت عينة الدراسة من )

طبقها على عينة الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أو دور المشرفين متوسط في تطوير اإلدارا 

عزم لمتغير الجنس المدرسية، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراة المديرين ت

في مجاالت )التخطيط، العالقات اإلنسانية، التنمية المهنية، اإلتصال، والتقوي  والتطوير( بينما وجدت 

 فروق تعزم لمتغير الجنس في مجال التنظي  اإلداري ولصالح الذكور.

( فقد هدفت إلى التعرف إلى دور المشرف التربوي في تنمية المعلمين 2011أما دراسة البلوي ) 

( مدرساً جديداً 612الجدد مهنياً في منطقة تبوك التعليمية من وجه نظره ، تكونت عينة الدراسة من )

المشرف طبقت عليه  استبانة البتث، أظهرت نتائج الدراسة أو دور  2009/2010للعام الدراسي 

التربوي في تنمية المعلمين الجدد كاو متوسط، كما وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة 

احصائية في دور المشرفين التربويين في تنمية المعلمين الجدد تعزم لمتغيرات النوع اإلجتماعي 

 والتخصص والدرجة الكلية.

ف على الممارسات اإلبداعية لدم المشرفين ( هدفت إلى التعر2011وفي دراسة أجراها عطا هللا ) 

التربويين كما يراها معلمو مدارا وكالة الغوث الدولية بغزا، لتتقيق أهداف الدراسة أعد الباحث 

( معلماً ومعلمة، واا رم  اصة بعينة المشرفين البالغ 450استبانتين، ااولى للعينة البالغ عددها )

أو الممارسات اإلبداعية للمشرفين كانت مرتفعة أثناة الدورات ( مشرفاً، أظهرت النتائج 65عددها )

التدريبية، تلتها أثناة الزيارات الصفية، وأ يرا تأتي الممارسات اإلبداعية أثناة القراةات، كما 

وأظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي تقديرات المعلمين والمعلمات في الدرجة 

عية للمشرف تبعاً للجنس ولصالح المعلمات، كما وأظهرت عدم وجود فروق مارسات اإلبدامالكلية لل

ذات داللة بين المتوسطات في جميع مجاالت الممارسات اإلبداعية وفي الدرجة الكلية للممارسات 

 الكلية تبعاً للتخصص. 

ارا ( فقد هدفت إلى تطوير معايير ا تيار المشرفين التربويين لدم وز2011دراسة )مصلح،  أما 

التربية والتعلي  العالي بمتافظات غزا في تجارب بعض الدول، ولتتقيق أهداف الدراسة اتبعت 

( مشرفاً 132الباحثة المنهج الوصفي التتليلي، في تطبيق استبانة على عينة الدراسة البالغ عددها )

معايير ا تيار المشرفين  تربوياً تابعاً لوزارا التربية والتعلي  العالي بمتافظة غزا، أظهرت النتائج أو

لدم وزارا التربية والتعلي  العالي بغزا بناة على المعايير اإلنتاجية مقبولة، وال تهت  بالبتوث التربوية 

التي ينجزها المرشح، وإو ا تيار المشرفين بناة على المعايير الشخصية هي جيدا، وأو هناك إهمال 

( a = 05ذات داللة احصائية عند مستوم الداللة )واضح في رأي زمالة المتقدم، وال توجد فروق 

 في معايير ا تيار المشرفين التربويين تعزم لمتغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرا.

( هدفت إلى التعرف على مدم فه  العالقة بين Thomas, 2013وفي دراسة أجراها توماا ) 

نمط اإلشرافي غير التقليدي على الممارسات الزيارات اإلشرافية المصغرا وأداة المعل ، وأثر ال

التربوية في تطوير العملية التعليمية، أجريت الدراسة في مدينة بوسطن اامريكية، اتبعت الدراسة 

( معلماً ومعلمة، ولقاةات فردية 47المنهج النوعي عن طريق استطالع للرأي على اإلنترنت شمل )

ت النتائج أو الزيارات اإلشرافية المتواصلة تبني عالقات لثالثة معلمين وثالثة إداريين، وقد أظهر

قوية بين المشرف والمعل ، وأو هناك نجاح في تطوير أداة المعل  واكتساب مهارات جديدا تساه  

 في تتسين العمل التربوي.

( فقد هدفت إلى التعرف إلى آراة معلمي Kweku & Eric, 2014أما دراسة كويكو وأريك ) 

اسية التكومية تجاه دور اإلشراف التربوي في تطوير نموه  المهني، أجريت الدراسة المرحلة ااس
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( 106في مدينة وينيبا بغانا، استخدم الباحثاو استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددها )

ن يروو معلماً ومعلمة في المدارا ااساسية، أظهرت نتائج الدراسة أو الغالبية العظمى من المعلمي

أو لإلشراف التربوي أثر ايجابي في تطور نموه  المهني، وفي تتديد احتياجاته ، وفي التعرف إلى 

 نقاط القوا في أداة المعلمين، ويساعده  في التغلب على التتديات التي تواجهه . 

هدفت إلى الكشف  Frederick & Benjamin, 2016)) وفي دراسة أجراها فريدريك وبنيامين 

عن معرفة المشرفوو باإلشراف العيادي واستخدامه في تعزيز أداة المعلمين بالمدارا ااساسية، 

اجريت هذه الدراسة في دولة غانا، استخدم الباحثاو اإلستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة، طبقت هذه 

( مشرفين، ورئيس منطقة 5يراً و )( مد22( معلماً، و )83اادوات على عينة الدراسة البالغ عددها )

تعليمية في اإلشراف، وقد أظهرت نتائج الدراسة أو معظ  مديري المدارا ااساسية على دراية 

باإلشراف العيادي، وقد استخدموه في مدارسه ، كما وأظهرت أو عالقة المشرفين مع المعلمين 

 عالقة غير ودية. 

التعرف إلى درجة ممارسة المشرفين التربويين  ( هدفت إلى2016وفي دراسة أجراها علواو ) 

لإلشراف التربوي القائ  على التاجات في المدارا الثانوية بمتافظات غزا وسبل تطويرها، استخدم 

( معلماً ومعلمة طبق عليه  استبانة البتث، 455الباحث المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من )

تربويين لإلشراف القائ  على التاجات كانت كبيرا، وأنه ال أظهرت النتائج أو ممارسة المشرفين ال

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقدير المعلمين لدرجة ممارسة المشرفين التربويين 

لإلشراف القائ  على التاجات في المدارا الثانوية بمتافظات غزا تعزم لمتغيري )الجنس، 

فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات تعزم لمتغري )عدد والمؤهل العلمي(، كما وأثبتت وجود 

 السنوات، والتخصص(.

 

  التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع اإلشراف التربوي، ت  تسجيل المالحظات 

 اآلتية:

 أهدافها التربوي وفق اإلشراف آلية لبرامج السلي  التخطيط أهمية الدراسات على أكدت بعض 

 اساليب تنفيذه  لتتسين مستوم التربويين للمشرفين تدريبية دورات عقد وضرورا المتددا،

 (.2009التربوي كدراسة )مد لي،  اإلشراف

  توصلت بعض الدراسات إلى أو دور المشرفين متوسط في تطوير اإلدارا المدرسية كدراسة

 (. 2011المعلمين الجدد كدراسة )البلوي،  (، ومتوسط في تنمية2010)لهلبت، 

  أظهرت نتائج بعض الدراسات أو الممارسات اإلبداعية للمشرفين كانت مرتفعة أثناة الدورات

التدريبية، تلتها أثناة الزيارات الصفية، وا يراً تأتي الممارسات اإلبداعية أثناة القراةات كدراسة 

 (.2011)عطاهلل، 

 عايير ا تيار المشرفين لدم وزارا التربية والتعلي  العالي بغزا بناة أظهرت بعض النتائج أو م

على المعايير اإلنتاجية مقبولة، وال تهت  بالبتوث التربوية التي ينجزها المرشح، وإو ا تيار 

المشرفين بناة على المعايير الشخصية هي جيدا، وأو هناك اهمال واضح في رأي زمالة المتقدم 

 (.2011كدراسة )مصلح، 

  ، وقد أظهرت النتائج أو الزيارات اإلشرافية المتواصلة تبني عالقات قوية بين المشرف والمعل

وأو هناك نجاح في تطوير أداة المعل  واكتساب مهارات جديدا تساه  في تتسين العمل التربوي 

 (.Thomas, 2013كدراسة )
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  أظهرت نتائج بعض الدراسات أو الغالبية العظمى من المعلمين يروو او لإلشراف التربوي اثر

ايجابي في تطور نموه  المهني، وفي تتديد احتياجاته ، وفي التعرف الى نقاط القوا في أداة 

 Kwekuالمعلمين، ويساعده  في التغلب على التتديات التي تواجهه . كدراسة كويكو وأريك )

& Eric, 2014) 

  أكدت بعض النتائج أو معظ  مديري المدارا ااساسية على دراية باإلشراف العيادي، وقد

كدراسة استخدموه في مدارسه ، كما وأظهرت أو عالقة المشرفين مع المعلمين عالقة غير ودية 

 . Frederick & Benjamin,2016) فريدريك وبنيامين )

 بقة في عينة الدراسة )المشرفين التربويين(، وفي التأكيد تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات السا

على الدور الكبير للمشرفين التربويين في تطوير العملية التعليمية، وضرورا دع  هذا الدور من 

  الل التاقه  بالدورات التدريبية التي تزيد من قدراته  ومهاراته .

 نة الدراسة )مشرفي متافظة اربد( تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في مجتمع وعي

إو استعراض الدراسات السابقة ومنهجياتها مكن وفي مستوم الداللة اإلحصائية، والجدير بالذكر 

الباحث من تعزيز وبناة الجانب النظري لهذه الدراسة، وساعده في بناة منهجية  اصة بدراستها 

راسة، إضافة إلى الفائدا في عملية التتليل تتالئ  مع أهدافها وطبيعة مجتمعها، وفي بناة أسئلة الد

 لهذه الدراسة.

 

  الطريقة واإلجراءات:

مجتمع الدراسة  يشتمل هذا الجزة من البتث على وصف لإلجراةات التي اتبعها الباحث في إ تيار 

وعينتها، وأداا الدراسة وكيفية التأكد من صدقها وثباتها، باإلضافة إلى المعالجة اإلحصائية التي 

 استخدمت في اإلجابة عن اسئلة الدراسة.

 

  مجتمع الدراسة:

تكوو مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين التابعين لوزارا التربية والتعلي  في متافظة اربد 

  .2016/2017لدراسي ا لعامل

 

 عينة الدراسة:

ً ومشرفة حيث ت  تطبيق 137ت  ا تيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغ عددها )  ( مشرفا

 اإلستبانة على جميع أفرادها.

 

 أداة الدراسة:

بإعداد  -وبعد مراجعة اادب الخاص بكفايات المشرفين التربويين-لتتقيق أهداف الدراسة قام الباحث  

( فقرا شملت مجاالت كفايات المشرف اآلتية: مجال 20استبانة تكونت في صورتها النهائية من )

يري المدارا، الكفايات العلمية، مجال الكفايات التدريسية، مجال كفاية العالقات مع المعلمين ومد

ستبانة نظام التدرج الخماسي )عالية جداً، عالية، متوسطة، ومجال الكفايات الشخصية، واعتمدت اال

 قليلة، قليلة جداً(.
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  صدق األداة:

للتتقق من صدق ااداا، قام الباحث بعرضها بصورتها ااولية على مجموعة من المتكمين من ذوي  

( وذلك إلبداة 10لتدريس في الجامعات ااردنية وبلغ عدده  )اإل تصاص والخبرا من أعضاة هيئة ا

آرائه  ومالحظاته  حول هذه القائمة من حيث وضوح الفقرات وانتمائها للمجال الذي تقيسه، 

وسالمتها اللغوية، وفي ضوة ذلك ت  اا ذ بمالحظاته  عن طريق حذف وتعديل وإضافة بعض 

 ( فقرا. 20وتكونت من ) الفقرات حيث استقرت في صورتها النهائية

 

 ثبات أداة الدراسة:

( test-retestللتأكد من ثبات أداا الدراسة، فقد ت  التتقق بطريقة اإل تبار وإعادا اإل تبار ) 

بتطبيق المقياا، وإعادا تطبيقه بعد أسووووووبوعين على مجموعة من  ارج عينة الدراسووووووة مكّونة من 

ارتباط بيرسوووو بين تقديراته  في المرتين، كما وت  أيضوواً ( مشوورفاً، ومن ث  ت  حسوواب معامل 30)

( يبين 1حسووواب معامل الثبات بطريقة االتسووواق الدا لي حسوووب معادلة كرونباا ألفا، والجدول رق  )

معامل االتسوواق الدا لي وفق معادلة كرونباا ألفا وثبات اإلعادا للمتاور وااداا ككل واعتبرت هذه 

 الدراسة. القي  مالئمة لغايات هذه

(1جدول )  

 معامل االتساق الدا لي كرونباا ألفا وثبات اإلعادا للمجاالت والدرجة الكلية

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.76 0.81 الكفاية العلمية

 0.73 0.84 الكفاية التدريسية

 0.70 0.80 كفاية العالقات مع المعلمين ومديري المدارا

 0.72 0.83 كفايات الشخصية

 0.87 0.88 الكفايات ككل

 المعالجة اإلحصائية:

  حساب اإلتساق الدا لي كرونباا ألفا وحساب معامل اإلرتباط بيرسوو لقياا ثبات ااداا. .1

ت  إستخراج المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية لمستوم لإلجابة عن السؤال ااول  .2

 المشرفين التربويين لكفاياته  المهنية. تقييي 

لمستوم لإلجابة عن السؤال الثاني ت  استخراج المتوسطات التسابية واالنترافات المعيارية  .3

 تقيي  المعلمين والمدراة لكفايات المشرفين التربويين المسؤولين عنه  كما يعتقد المشرفوو.

لإلجابة عن السؤال الثالث ت  استخراج المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية وا تبار  .4

 "ت" بين مستوم تقيي  المشرفين لكفاياته  المهنية ومستوم تقيي  المعلمين والمدراة له .

لإلجابة عن السؤال الرابع ت  استخراج المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية لمستوم  .5

يي  للكفايات المهنية للمشرفين من وجهة نظر المعلمين والمدراة المسؤولين عنه  حسب التق

متغيري الشهادا وسنوات الخبرا، ولبياو الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ت  استخدام ا تبار 

 "ت" لمتغير الشهادا، وتتليل التباين ااحادي لمتغير سنوات الخبرا. 

 

 المعيار إلحصائي:

اد سل  ليكرت الخماسي لتصتيح أدوات الدراسة، بإعطاة كل فقرا من فقراته درجة واحدا ت  اعتم 

، 2، 3، 4، 5متوسط، قليلة، قليلة جداً( وهي تمثل رقمياً ) ،من بين درجاته الخمس )عالية جداً، عالية

 ( على الترتيب، وقد ت  اعتماد المقياا التالي اغراض تتليل النتائج:1

 منخفض  2.33 -1.00من 
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 متوسط   3.67 -2.34من 

 مرتفع    5.00 -3.68من 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 يتناول هذا الجزة عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، وهي كاآلتي: 

 

 السؤال األول: ما مستوى تقييم المشرفين التربويين لكفاياتهم المهنية؟

مستوم المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال ت  استخراج المتوسطات التسابية واإلنترافات  

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،تقيي  المشرفين التربويين لكفاياته  المهنية

 (2جدول )

 مستوم تقيي  المشرفين التربويين لكفاياته  المهنيةالمتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية ل

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات التسابية

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 المستوى

 عالي 433. 4.60 كفايات الشخصية 4 1

 عالي 408. 4.51 الكفاية التدريسية 2 2

 عالي 433. 4.49 كفاية العالقات مع المعلمين ومديري المدارا 3 3

 عالي 502. 4.36 الكفاية العلمية 1 4

 عالي 350. 4.49 الكفايات ككل  

  

كفايات  حيث جاة، (4.60-4.36المتوسطات التسابية تراوحت مابين )أو ( 2يبين الجدول )

في المرتبة  الكفاية العلمية، بينما جاة (4.60في المرتبة ااولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) الشخصية

(، وقد يعزم 4.49)للكفايات ككل (، وبلغ المتوسط التسابي 4.36اا يرا وبمتوسط حسابي بلغ )

حصول الكفاية الشخصية على المرتبة ااولى إلى أو اإلتجاهات التديثة في اإلشراف التربوي تركز 

على ضرورا امتالك المشرف التربوي للكفايات الالزمة للتعامل اامثل مع المعلمين، وقد تفسر 

لى العالقات اإلنسانية مع المعلمين والمدراة وذلك حتى يتقبلوا برغبة المشرفين في التركيز ع

التعليمات وينفذوها بقناعة، أما بالنسبة لتصول الكفايات العلمية على المرتبة اا يرا فقد تفسر النتيجة 

بأو المعل  هو ااساا في التصة الصفية وهو الذي يجب أو يتمكن من المادا العلمية، وأو المشرف 

ً بالمادا الدراسة حيث أو المشرف يعنى بالطريقة ليس من ا ً تاما ً الماما لضروري أو يكوو ملما

واإلجراةات أكثر من المادا الدراسية، وقد يفسر ذلك بعدم قيام المشرفين بالتدريس وابتعاده  عن 

 المادا العلمية، وعدم اإلطالع عليها بشكل مستمر ومباشر.

 

السؤال الثاني: ما مستوى تقييم المعلمين والمدراء لكفايات المشرفين التربويين المسؤولين عنهم 

 كما يعتقد المشرفون أنفسهم؟ 

لمستوم المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال ت  استخراج المتوسطات التسابية واإلنترافات  

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،ولين عنه تقيي  المعلمين والمدراة لكفايات المشرفين التربويين المسؤ

 (3جدول )

لمستوم تقيي  المعلمين والمدراة لكفايات المشرفين المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات التسابية التربويين المسؤولين عنه 

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 عالي 528. 4.40 كفايات الشخصية 4 1
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 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 عالي 541. 4.33 الكفاية التدريسية 2 2

 عالي 518. 4.29 كفاية العالقات مع المعلمين ومديري المدارا 3 3

 عالي 544. 4.21 الكفاية العلمية 1 4

 عالي 417. 4.31 الكفايات ككل  

  

كفايات  حيث جاة، (4.40-4.21بين ) تراوحت ماالمتوسطات التسابية قد أو ( 3يبين الجدول )

في  الكفاية العلمية، بينما جاةت (4.40في المرتبة ااولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )الشخصية 

وقد  (،4.31) ككللكفايات ل(، وبلغ المتوسط التسابي 4.21المرتبة اا يرا وبمتوسط حسابي بلغ )

على المرتبة ااولى إلى أو الوزارا تضع معايير هذه النتيجة في حصول كفايات الشخصية  تفسر

متكمة وقوية عند ا تيارها للمشرفين التربويين، وقد تفسر أيضاً أو المشرفين ومن  الل الجلسات 

الودية مع المعلمين والمدراة يعتقدوو أو المعلمين والمدراة ينظروو اليه  إلى أنه  يمتلكوو غالب 

بالمعاملة الجيدا التي تت  بين المعلمين والمشرفين، أما فيما يخص  الكفايات الشخصية، كما وقد تفسر

الكفاية العلمية وحصولها على المرتبة اا يرا فقد يفسر في أو المشرفين عمله  ميداني إشرافي 

 ارجي ال يمس صلب المادا العلمية بشكل مباشر كما هو المدرا، لذا فمهما بلغت معرفة المشرفين 

 فإنها لن تصل إلى مستوم معرفة المدرا من وجهة نظره . دا العلمية مابال

 

بين مستوى تقييم المشرفين لكفاياتهم المهنية  0.05>هل توجد فروق ذات داللة  السؤال الثالث:

 ؟ومستوى تقييم المعلمين والمدراء لهم

المعيارية لكل من  ت  استخراج المتوسطات التسابية واإلنترافاتلإلجابة عن هذا السؤال ا 

، ولبياو الفروق مستوم تقيي  المشرفين لكفاياته  المهنية ومستوم تقيي  المعلمين والمدراة له 

، والجدول أدناه اإلحصائية بين المتوسطات التسابية ت  استخدام ا تبار "ت" للبيانات المترابطة

 يوضح ذلك.

 (4جدول )

وا تبار "ت" بين مستوم تقيي  المشرفين لكفاياته  المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية 

 المهنية ومستوم تقيي  المعلمين والمدراة له 
 

 العدد 
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 001. 136 3.471 502. 4.36 137 تقيي  المشرف العلمية الكفاية

    544. 4.21 137 تقي  المعل  والمدير

 الكفاية

 التدريسية

 000. 136 4.783 408. 4.51 137 تقيي  المشرف

    541. 4.33 137 تقي  المعل  والمدير
 مع العالقات كفاية

 ومديري المعلمين

 المدارا

 000. 136 5.300 433. 4.49 137 تقيي  المشرف

    518. 4.29 137 تقي  المعل  والمدير

 كفايات

 - الشخصية

 000. 136 5.171 433. 4.60 137 تقيي  المشرف

    528. 4.40 137 تقي  المعل  والمدير

 000. 136 5.978 350. 4.49 137 تقيي  المشرف لكك الكفايات

    417. 4.31 137 تقي  المعل  والمدير

  

في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية  0.05>تبين من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية 

وجاةت الفروق لصالح مستوم تقيي  المشرفين لكفاياته  المهنية أنفسه ، وربما تفسر النتيجة بأو 
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المشرفين لديه  القدرا على تقيي  أنفسه  وقدراته  من  الل أعماله  اليومية، وأو تقييمه  لمستوم 

 عات وآراة واجتهادات شخصية.تقيي  المعلمين والمدراة له  مبني على توق

 

بين مستوى التقييم للكفايات المهنية للمشرفين  0.05>هل توجد فروق ذات داللة  السؤال الرابع:

 ادة وسنوات الخبرة؟همن وجهة نظر المعلمين والمدراء تعزى لمتغيري الش

المعيارية لمستوم  استخراج المتوسطات التسابية واإلنترافاتت   لإلجابة عن هذا السؤال 

التقيي  للكفايات المهنية للمشرفين من وجهة نظر المعلمين والمدراة المسؤولين حسب متغيري الشهادا 

لمتغير  ولبياو الفروق اإلحصائية بين المتوسطات التسابية ت  استخدام ا تبار "ت"وسنوات الخبرا، 

 لجداول أدناه يوضح ذلك.الشهادا وتتليل التباين ااحادي لمتغير سنوات الخبرا، وا

 أوالً: الشهادة

 (5جدول )

الشهادا على مستوم التقيي  اثر المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية وا تبار "ت" 

 للكفايات المهنية للمشرفين في وجهة نظر المعلمين والمدراة المسؤولين

 العدد الشهادا الكفايات
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 262. 135 1.126- 605. 4.11 28 دبلوم عال فأقل الكفاية العلمية

    526. 4.24 109 دراسات عليا

 005. 135 2.862- 665. 4.08 28 دبلوم عال فأقل الكفاية التدريسية 

    486. 4.40 109 دراسات عليا
كفاية العالقات مع 

ومديري المعلمين 

 المدارا

 326. 135 987.- 439. 4.20 28 دبلوم عال فأقل

    536. 4.31 109 دراسات عليا

 860. 135 176.- 573. 4.39 28 دبلوم عال فأقل كفايات الشخصية

    518. 4.41 109 دراسات عليا

 102. 135 1.644- 409. 4.19 28 دبلوم عال فأقل الكفايات ككل 

    415. 4.34 109 دراسات عليا

  

في جميع  الشهاداتعزم اثر  0.05>( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5يتبين من الجدول )

وجاةت الفروق لصالح الدراسات العليا، قد الكفاية التدريسية المجاالت وفي الدرجة الكلية، باستثناة 

تفسر هذه النتيجة في عدم وجود فروق اثر الشهادا إال في الكفاية التدريسية إلى أو جميع المشرفين 

لديه  القدرا على التعامل الجيد مع المعلمين، وأنه  يمتلكوو الكفايات الشخصية وكفاية العالقات 

ل لإلشراف، أما بالنسبة لوجود أثر للشهادا في الكفاية التدريسية الجيدا التي قد تكوو من شروط القبو

لصالح الدراسات العليا إلى أو هذه الكفاية ت  دراساتها وأ ذ مساقات علمية فيها والتدرب عليها أثناة 

 الدراسة. 

 سنوات الخبرة ثانياً:

 (6جدول )

كفايات المهنية للمشرفين من وجهة المتوسطات التسابية واإلنترافات المعيارية لمستوم التقيي  لل

 نظر المعلمين والمدراة المسؤولين حسب متغير سنوات الخبرا

 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 

 482. 4.35 33 20اقل من   الكفاية العلمية

 523. 4.06 39 25اقل من -20من   

 570. 4.23 65 فأكثر 25من   

 544. 4.21 137 المجموع  
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 481. 4.44 33 20اقل من   الكفاية التدريسية

 587. 4.22 39 25اقل من -20من   

 537. 4.35 65 فأكثر 25من   

 541. 4.33 137 المجموع  

كفاية العالقات مع 

المعلمين ومديري 

 المدارا

 536. 4.23 33 20اقل من  

 299. 4.27 39 25اقل من -20من 

 608. 4.33 65 فأكثر 25من 

 518. 4.29 137 المجموع

 400. 4.50 33 20اقل من   كفايات الشخصية

 388. 4.33 39 25اقل من -20من   

 644. 4.39 65 فأكثر 25من   

 528. 4.40 137 المجموع  

 392. 4.38 33 20اقل من   الكفايات ككل

 345. 4.22 39 25اقل من -20من   

 463. 4.32 65 فأكثر 25من   

 417. 4.31 137 المجموع  

  

ً في المتوسطات التسابية واإلنترافات6يبين الجدول ) ً ظاهريا المعيارية لمستوم التقيي   ( تباينا

للكفايات المهنية للمشرفين من وجهة نظر المعلمين والمدراة المسؤولين بسبب ا تالف فئات متغير 

سنوات الخبرا، ولبياو داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات التسابية ت  استخدام تتليل التباين 

 (.7ااحادي حسب الجدول )

 (7جدول )

مستوم التقيي  للكفايات المهنية للمشرفين في على  اين ااحادي اثر سنوات الخبراتتليل التبنتائج 

 وجهة نظر المعلمين والمدراة المسؤولين

 المصدر 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 073. 2.671 770. 2 1.541 بين المجموعات الكفاية العلمية

   288. 134 38.645 المجوعاتدا ل 

    136 40.186 الكلي

 231. 1.481 430. 2 860. بين المجموعات الكفاية التدريسية

   290. 134 38.922 دا ل المجوعات

    136 39.782 الكلي

كفاية العالقات مع 

المعلمين ومديري 

 المدارا

 665. 410. 111. 2 222. بين المجموعات

   270. 134 36.242 دا ل المجوعات

    136 36.464 الكلي

 390. 949. 264. 2 529. بين المجموعات كفايات الشخصية

   279. 134 37.351 دا ل المجوعات

    136 37.880 الكلي

 249. 1.407 243. 2 486. بين المجموعات الكفايات ككل

   173. 134 23.139 دا ل المجوعات

    136 23.624 الكلي

  

( تعزم 0.05=وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوم الداللة )عدم  (7يتبين من الجدول )

في جميع المجاالت، وقد تعزم هذه النتيجة إلى أو جميع المشرفين بغض النظر عن  لسنوات الخبرا

سنوات الخبرا يخضعوو عند تعيينه  لمعايير متددا  اصة بالكفايات الشخصية، والعالقات مع 
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المعلمين، والكفايات التدريسية والعلمية، وقد تعزم إلى الورش التدريبية التي يخضع لها المشرف 

 التربوي أثناة الخدمة.

 

 التوصيات:

  في ضوء النتائج يوصي الباحث باآلتي:
بينت النتائج حصول الكفاية العلمية للمشرفين على المرتبة اا يرا في الكفايات، لذا يوصي  .1

 الباحث بتأكيد الوزارا على ضرورا امتالك المشرفين للكفاية العلمية كل حسب تخصصه. 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية اثر الشهادا على الكفاية التدريسة لصالح  .2

لعليا، لذا يؤكد الباحث على ضرورا التتاق المشرفين التربويين بالدراسات العليا الدراسات ا

 المتالك هذه الكفاية. 

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة تعزم لسنوات الخبرا في جميع الكفايات، لذا يوصي  .3

بشكل دائ  الباحث بتأكيد الوزارا على معايير ا تيار المشرفين، والقيام بالورش التدريبية 

 ومستمر.
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