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ج  

  رـوتقدير ـشك
 صـلى اهللا عليـه      -الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد          

  .وسلم رسول المحبة المبعوث رحمة للعالمين
   

، فإنه من  " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا         : " - صلى اهللا عليه وسلم      –قال رسول اهللا      
 اًالجزيل والعرفان الجميل لكل من كان عون      كلمات ألتقدم بالشكر    خط هذه ال  أدواعي سروري أن    

محمد األغا ؛ لرعايتـه لـي   /  في إخراج هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر الدكتور      اًلي وسند 
في دراستي وبحثي، ولمساعدته في التغلب على العقبات من خالل التواصل الفعال، ولتوجيهاتـه              

  .ا العمل في صورته الحاليةالقيمة التي أدت إلى إخراج هذ
  

كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية فـي كليـة                 
التربية بالجامعة اإلسالمية وأخص بالذكر قسم أصول التربية ؛ لما قدموه من جهد كبيـر وعلـم           

ذة المحكمين لالسـتبانة لمـا   نافع خالل سنتي الدراسة، كما أتقدم بالشكر العميق إلى جميع األسات          
  .قدموه من نصائح وتعديالت مهمة

كما أتقدم بالشكر إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة لتعـاونهم معـي                 
كما أتقدم بالشكر إلى المـسئولين      . والسماح بتوزيع االستبانة بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة      

الة الغوث بغزة لتعاونهم معي والسماح بتوزيع االستبانة بمـدارس          في دائرة التربية والتعليم بوك    
وكالة الغوث الدولية، كما أشكر جميع المشرفين التربويين بوكالة الغوث الدولية لمساعدتي فـي              

كم أتقدم بالشكر والتقدير والعرفـان لنـاظرة مدرسـة          . جمع المعلومات الالزمة لعمل االستبانة    
زينب الدرح ؛ وأعضاء الهيئة التدريسية الكرام لما قـدموه لـي       / يدة  الس) ب(الشاطئ اإلعدادية   

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمدرسـة بنـات رفـح       . من تسهيالت ومساعدة في إنجاز عملي بإتقان      
ناظرة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية الكرام وخاصة مدرسات اللغة اإلنجليزية          ) أ(اإلعدادية  

وأشكر كل من قـدم لـي    . في ترجمة العديد من المصطلحات األجنبية     لما قدموه لي من مساعدة      
  .المساعدة من قريب أو من بعيد

وال أنسى أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى زوجي العزيز ووالدتي               
ووالدي وبناتي وإخوتي وأخواتي وأقاربي وأقارب زوجي وصديقاتي الـذين مـدوا يـد العـون      

  .الجهد والعناءوشاركوني 
  واهللا ولى التوفيق

                                                 
  نجالء السيد العكر/                     الباحثة 
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ز  

  قائمة الجداول
رقم 
  الجدول

  الصفحةرقم   عنوان الجدول

  94  توزيع مجتمع الدراسة حسب جهة العمل والتخصص  1
  95  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  2
  95  توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي   3
  96  دراسة حسب سنوات الخبرة الوظيفيةتوزيع عينة ال  4
  96  توزيع عينة الدراسة حسب جهة العمل   5
  96 توزيع عينة الدراسة حسب جهة التخصص  6
دور  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول  7

اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت 
  ية لفقراتهوالدرجة الكل) المتعلقة بمهنته

99  

دور  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني  8
اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت 

  والدرجة الكلية لفقراته) المتعلقة بالطلبة

100  

دور  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث  9
ة المعلم على مواجهة المشكالت اإلشراف التربوي في مساعد

  والدرجة الكلية لفقراته) المادة العلميةبالمتعلقة 

101  

دور  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع  10
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102  

دور  (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس  11
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  والدرجة الكلية لفقراته) المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

103  
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107  



ح  
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دور اإلشراف التربوي في : (الخامسنتائج تحليل فقرات المجال   20
  باألجهزةمساعدة المعلم علي مواجهة المشكالت المتعلقة

 واإلمكانيات

126  

  129  نتائج تحليل مجاالت الدراسة   21
  132  لقياس الفروق طبقا لمتغير الجنس T  تباراخ  22
  134  جهة العمللقياس الفروق طبقا لمتغير  T  اختبار  23
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  العلمي 
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141  

اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات طبقا لمتغير سنوات   28
  الخبرة

141  

لقياس الفروق ) One Way ANOVA (تحليل التباين األحادي  29
واقع ممارسة القيادة (في استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

  التخصصتعزى لمتغير ) التحويلية

144  



ط  

توسط الحسابي الستجابات أفراد العينة  حسب متغير الم  30
  التخصص

145  

اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات طبقا لمتغير   31
  التخصص  

145  

  
  
  
  

  قائمة المالحق
رقم 
  الملحق

  رقم الصفحة  عنوان الملحق

  160  االستبانة قبل التحكيم  1
  169  االستبانة  2
  177  نةأعضاء لجنة تحكيم االستبا  3
  178  تسهيل مهمة الباحثة  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ي  

  الملخص
 دور اإلشراف التربوي في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمي

   محافظات غزةبمدارس التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
  
  

  :هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي
ى المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيـا والعلـوم    ما دور اإلشراف التربوي في التغلب عل      

  ؟  غزةمحافظاتالتطبيقية في مدارس 
  :وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما درجة تقدير معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية لدور اإلشراف التربوي فـي التغلـب               -1 
  ؟ ق التكنولوجياعلى المشكالت التي تواجههم في تدريس مسا

درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب علـى    ل هل تختلف تقديرات عينة الدراسة       -2
جهـة   المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية تعزى لمتغير الجنس، ولمتغير          

  ؟  والتخصص، المؤهل العلمي)وكالة الغوث / حكومة ( العمل
قترحة لتفعيل دور اإلشراف التربوي في مواجهة المـشكالت التـي تواجـه              ما الحلول الم   -3 

  ؟  غزةمحافظاتمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في مدارس 
  

ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت الباحثة بتصميم اسـتبانة       
  :فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي ) 50(مكونة من 

  .مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنتهدور اإلشراف التربوي في  -1
  .بالطلبةمساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة دور اإلشراف التربوي في  -2
بالمـادة  مساعدة المعلم على مواجهة المـشكالت المتعلقـة         دور اإلشراف التربوي في      -3

  .العلمية
بأوليـاء  مساعدة المعلم على مواجهة المـشكالت المتعلقـة          دور اإلشراف التربوي في    -4

  .األمور والمجتمع المحلي
بـاألجهزة  مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقـة        دور اإلشراف التربوي في      -5

  .واإلمكانيات
  

  االسـتبانة  وتم التأكد من صدق االستبانة بعرضها على محكمين وخبراء، كما تم التأكد من ثبات             
  )0.8754(لغ معامل الثبات لها حيث ب



ك  

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الذين يدرسون مادة التكنولوجيا والعلوم التطبيقيـة              
للمرحلة األساسية العليا، والبـالغ عـددهم       ) حكومة ، ووكالة الغوث   (في مدارس محافظات غزة     

  .معلما ومعلمة) 881(
لمعلمين الذين يدرسون مـادة التكنولوجيـا والعلـوم         من ا ) 300(وقد تكونت عينة الدراسة من      

  .للمرحلة األساسية العليا) حكومة ، ووكالة الغوث(في مدارس قطاع غزة التطبيقية 

 SPSS  (Statistical Package for Social Science)ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج 
  .اإلحصائي واالختبارات اإلحصائية المناسبة

  
  : الدراسة إلى النتائج التاليةوقد توصلت

 بلغ الوزن النسبي لتقدير معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية لدور اإلشراف التربـوي فـي               -1
وهو أعلى قلـيال    %) 62و7(التغلب على المشكالت التي تواجههم في تدريس مساق التكنولوجيا          

  ).α≥0.05(مستوى داللة وهو دال عند %) 60(من الوزن النسبي المحايد 
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت         ( وقد جاء المجال الخامس      -2

، يليه المجـال الثالـث   %)66و7(في المرتبة األولى بوزن نسبي ) المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات  
) علقـة بالمـادة العلميـة     دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المت         (

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلـم علـى         (، ثم جاء المجال األول      %)66(بوزن نسبي   
، بينما جـاء المجـال      %)65(في المرتبة الثالثة بوزن نسبي      ) مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته   

فـي  ) علقة بالطلبة دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المت         (الثاني  
دور اإلشراف التربـوي فـي      (، وأخيرا جاء المجال الرابع      %)61(المرتبة الرابعة بوزن نسبي     

فـي المرتبـة    ) مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي         
  %).54(األخيرة بوزن نسبي 

فـي درجـة ممارسـة       )α≥0.05(لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال         -3
اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمـي التكنولوجيـا والعلـوم               

  . التطبيقية  تعزى لمتغير الجنس
في درجة ممارسة اإلشراف   )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -4
تعزى  التكنولوجيا والعلوم التطبيقية     تربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمي        ال

  . لصالح معلمي الحكومة)وكالة الغوث/ حكومة (جهة العمل لمتغير 
فـي درجـة ممارسـة       )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -5

وره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمـي التكنولوجيـا والعلـوم             اإلشراف التربوي لد  
  .المؤهل العلميالتطبيقية  تعزى لمتغير 



ل  

متوسط درجات المجال   في   )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -6
بـين  ) كالت المتعلقة بمهنته  دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المش        (األول  
  .سنوات) 10-5(سنوات لصالح الفئة ) 10-5(والفئة )  سنوات5(الفئة 

في باقي المجـاالت وال  ) α≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      بينما ال توجد    
  .في الدرجة الكلية لالستبانة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

متوسـط درجـات   فـي   )α≥0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      توجد فروق  ال   -7
 دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته          (المجال األول   
فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة      ، بينما تبين وجود   التخصصتعزى لمتغير   

)0.05≤α (            في باقي المجاالت وال في الدرجة الكلية لالستبانة تعزى لمتغير التخصص ولصالح
  .معلمي الحاسوب

  
  : الباحثة ما يليتوصيوبناء على النتائج سالفة الذكر في هذه الدراسة 

  ". بتكنولوجيا التعليم "  يفضل وجود مسمي وظيفي جديد باسم مشرف متخصص -1
لتـدريس مـساق    " تربية تكنولوجيـة وتكنولوجيـا التعلـيم        " صصه   يفضل اختيار معلم تخ    -2

  . التكنولوجيا
 إنشاء مركز تكنولوجي بكل مدرسة مزود بكل اإلمكانيات، والمـواد الـسمعية والبـصرية،               -2

واألجهزة، والقرطاسية، وأدوات ولوحات خاصة بالرسم الهندسـي، إلنتـاج البـرامج والمـواد           
  .علمية والرزم التعليمية المتنقلةالتعليمية وتوفير الحقائب ال

  . إعطاء دورة لمعلمي التكنولوجيا الجدد وتعريفهم بطبيعة المادة وأساليب تدريسها-3
 العمل على حوسبة المادة العلمية لكي يتمكن الطلبة من دراسة وحدات المنهج التكنولـوجي               -4

  . في أي مكان سواء بالمدرسة أو خارجها
بتقديم برامج تعليمية تعلمية، لخدمة وتعليم المادة العلمية التكنولوجية          توظيف وسائل اإلعالم     -5

عبر شاشات التلفاز وعرض المعلومات التي يصعب مشاهدتها بسبب بعـدى الزمـان والمكـان            
  .وتطبيق األنشطة التعليمية الموجودة بمنهاج التكنولوجيا
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ABSTRACT 
 

The Role of Educational Supervision in Overcoming 
The Problems Facing Technology and Applied 

 Sciences in Gaza Governorates Schools 
 

             The aim of this study was to find answers to the following major 
question : " What is the role of educational supervision in overcoming 
the problems that teacher of technology and applied science face in 

Gaza governorates Schools " ?                            
                                                                     

 The following questions are derived from the major question :                       
     1-  What is the estimated degree by technology teachers, and applied      
           science in Gaza governorates, about the role of educational               
           supervision in overcoming the problems facing them?  
     2-  Do the estimated degree by technology teachers, and applied             
           science in Gaza governorates, about the role of educational               
           supervision in overcoming the problems facing them differ                
           according to the variables of sex, administrative authority                  
          (Governmental or UNRWA, Qualifier scientific and Specialization? 

                 3- What are the suggested solutions for enhance the role of          
          educational supervisory in solving the problems facing teachers of     
          technology and applied science in Gaza governorates?                        
                       
   The descriptive analytical method was used in this study , while the data  
   collection tool was a questionnaire which consisted of (50) items              
   distributed to following five domains :                                                         
          1- The role of educational supervision in helping teacher to solve the 
               Problems related to his profession.                                                   
          2- The role of educational supervision in helping teacher to solve the 
               Problems related to his students. 
         3- The role of educational supervision in helping teacher to solve the 

               Problems related to his course material.        
          4- The role of educational supervision in helping teacher to solve the 
               Problems related to his students. guardians and the community. 
          5- The role of educational supervisory in helping teacher to solve the 
               Problems related to teaching aids and tools.        
   Its content validity was judged by a group of educational experts , and its                         

reliability was calculated, which was ( 0.875). 
 
                                                                                                                                                        



ن  

    The Society of Study consisted of all teachers who teach technology   
    and applied science in Gaza governorates schools (Governmental and 
    UNRWA)for high Primary levels accounted (881) students.                  
    Sample of studying consisted of (300) teachers who teach   
    technology subject and applied science in Gaza governorates schools   
    (governmental and UNRWA) for high Primary Grade.                         
                                         
For the analysis of data has been used (Statistical package for Social 
Science) (SPSS) program and Suitable Statistical tests.    

  
  

The results of this Study were summarized as follows :  
       1- The relative weight technology and applied sciences for (the        
            role of educational supervision to overcome the faced problems  
            in teaching the filed of technology is (62,7%). That is little  

0.05≤α             higher than the neutral relative weight at the level of  
      2- The fifth field (the role of educational supervision could help the  
           technology and applied sciences in facing the problems which      
           were related with the equipments in the first rank at (66.7%)        
           relative weight. Next the third field (the role of educational          
           supervision to overcome problem that teachers face related with  
           educational material) at (66%) related weight –Then, the first (the 
           role of educational supervision in helping the teacher to face the  
           problems related with job). In the third rank with (65%) relative   
           weight. While the second field come (the role of educational        
           supervision in helping the teacher to face the problems related     
           with students at (61%) relative weight. Last, the fourth field came 
           (the role of educational supervision in helping the teacher to face 
           the problems related with parents and local community in the last 
           rank at (54%) relative weight.                                                         

).    0.05≤α       3- There are differences with Statistical at level signs (                                               
           in a degree of practicing of educational supervision as it plays a   
           great role in overcoming problems that face the teachers of           
           technology and the applied Sciences that refers to sexual change. 

         4- There are differences with Statistical sign at the level sing in  
play a great role in overcoming the problems that          ) 0.05≤α(            

           face the teachers of technology and the applied Sciences that        
          refers to a  change for the side of work  (governmental and            
          UNRWA) favored to governmental teachers. 
     

  
  
  



س  

 
       5- There aren’t any differences that are Statistical at the level sign 

in the degree Practicing of educational supervision         )0.05≤α               (  
            as it plays a great role in overcoming the problems that face        
            the teachers of technology and the applied Sciences that refer to  
            a change of scientific qualifications.                                               
       6- There are differences with Statistical signs under the level sign  

in the average grades of the first field ( the role of          )( 0.05≤α              
           educational supervision in helping teachers to face the problems  
           related with job) between the category (5 years) and the category 
           (5-10) years, favored to the category (5-10) years. While, there    
           are no differences with statistical signs at level sign 

) fields or in the total degree of the questionnaire in the       0.05≤α  (    
other refers to the change of the experience years.                                

       7- There aren’t any differences with Statistical signs at the level  
in the average grades of the first field ( the role of         0.05≤α sign            

           educational supervision in helping teachers to face the problems  
            related with job). Due to specialized variable, While, there          
           are no differences with statistical signs at level sign 

 in the other fields and the total degree of the                         0.05≤α 
           questionnaire due to specialized variable and favored to computer     
            teachers..                                          

  
  
  

  

According to the previous results in this study the researcher 
suggests the following: 
        1- It is prefered to find anew Proffered name , the name a  specialized  
            supervisor under the name (Educational Technology). 
        2- It is prefered to choose a specialized teacher Technology                  
            Educational and (Educational Technology) for teaching Technology 
             material. 
        3- Establishing a Technology centre in each School that provided with                                                                                                                                                                                                                                                                                      

all Possibilities Audio - Visual mediums', Devices, Stationery,   
Special tools and paintings used engineering. For producing 
programmers Educational materials and Providing educational 
scientific pouches, and Packing educational mobile. 

       4- Giving training course for the new teachers of Technology to 
explain the nature of the course and its methods. 

 
 
 



ع  

 
 
        5- To work well on computing the scientific material in order to 

enable students to study the units of Technology curriculum in any 
place either in school or outside. 

        6- Employing the advertisement means by introducing Learning 
Educational programs for serving and teaching Technology and 
scientific material through TV sets also presenting information that 
are difficult to be watched according to Time and place Also 
applying the Educational Activities that are found in Technology 
curriculum.   
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  الفصل األول
  للدراسةاإلطار العام 

  :مقدمة 
يعيش العالم المعاصر ثورة علمية وتكنولوجية هائلة، نتيجـة االنفجـار والتـضخم             

ر وتكدس المعلومات، حيث شهد العالم تطورات وتغيرات متالحقة ومتسارعة فـي            المعرفي الكبي 
جميع جوانب الحياة العصرية، ونشط البحث العلمي في التكنولوجيا القائمة على أساس الكـشف              
العلمي والتطبيقي وحل المشكالت التي تواجه البشرية المعاصرة، وامتدت تلك التطورات حتـى             

  . دول العالم سواء المتقدمة منها أو الناميةالقرى النائية في معظم
  

وظهرت التكنولوجيا الحديثة التي منحت البشر قدرات ضخمة، منذ أن عـرف العـالم الثـورة                
الصناعية األولى وفي نهاية القرن الثامن عشر في بريطانيا ثم في فرنسا وبلجيكا ثم اتجهت فـي             

وفي أوائل القرن العـشرين ظهـرت       .  واليابان القرن التاسع عشر إلى ألمانيا والواليات المتحدة      
وبعد انتهاء القرن العشرين ظهرت ثورة صـناعية ثالثـة تمثلـت فـي     . الثورة الصناعية الثانية  

األشكال الجديدة للطاقة، وثورة االتصاالت والمواصالت، ونشاطات تعتمـد علـى المعلومـات             
جيا االتـصال، ومعالجـة المعلومـات       المتمثلة باستخدام الحاسبات اإللكترونية، وتطوير تكنولو     

وتتوج التقدم التكنولوجي في نهاية القرن بالتكنولوجيا الحيوية فظهرت         . وانتشار شبكات اإلنترنت  
 الزعـانين ( تطورات هائلة في الهندسة الوراثية والتي من أبرزها عمليات االستنساخ وغيرهـا           

،2001  :1(.   
  

في القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين أثـر         وكان للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل      
كبير في تقدم الحياة البشرية وتطورها في كافة ميادين الحياة، ومن أهمها ميدان التربية والتعلـيم           

  .وما يتعلق بهذا الميدان من أمور عديدة سواء في أهدافه أو وسائله أو طرائق تدريسه أو مناهجه
بية التكنولوجية في مناهج التعليم العام يمثل أحـد محـاور التجديـد             وفي الواقع فإن إدخال التر    

 في أي نظام تربوي حديث في المجتمعـات  اً أساسياًالتربوي لألمم حيث أصبحت هذه التربية ركن 
النامية، كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة سواء في التعليم النظامي أو غير النظامي وداخـل      

يستوعب هذا كله استخدام التطبيـق العلمـي والتكنولـوجي واسـتخدام             و ،المدرسة أو خارجها  
الحاسوب في التعليم في كافة المراحل التعليمية في المدارس وعدم االقتصار على مرحلة معينـة         

،  سـعادة ( لألهمية الكبيرة التي تتمتع بها التكنولوجيا بـين العلـوم األخـرى            اًوذلك نظر . فقط
  .)26-25  :2001،  السرطاويو

وال شك أن النظام التعليمي هو أهم المؤثرات على شرائح كبيرة من البشر وهي القـادرة علـى                  
تفعيل دور العنصر البشري وتنمية قدراته على مواجهة تلك التطـورات والتغيـرات وتهيئـتهم               

   .للتعايش معها
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 عـدد مـن     ثقافةالألهمية التربية التكنولوجية فقد دعت منظمة اليونسكو للتربية والعلوم و          اًونظر
العلماء والمربين من مختلف قارات العالم، حيث عرضوا اتجاهات التربيـة التكنولوجيـة مـن               

) B.Wanjala Kerre)( : 1994وانجـاالكير (مختلف الزوايا والمناظير ومن أبرزها ما قدمه
ي يعتمد  عندما عرف التربية التكنولوجية على أنها تلك الحاجات اإلنسانية المعرفية والمهارية الت           

 بمعنى أن   .عليها الفرد في حياته وهى ذاتها تعتمد بدورها على نظم التربية وأساليب التكنولوجيا            
اإلنسان في هذا العصر المليء بالمواقف المعقدة من أنظمة وإضاءة وقوى واتصاالت وصناعات             

 التـي مـن   دقيقة ومأكل وملبس وغيرها في حاجة للمزيد من التكنولوجيا لحل المشكالت المعقدة   
على التربية التكنولوجية كلمة المهنيـة      ) Gray : 1994 ( جراي أطلقكما  . المتوقع أن تصادفه  
 إياها أنها خطة لتنفيذ أوامر المجتمع ومتطلباته بدايـة مـن التـدريب علـى                اًأو التمهينية معرف  

 بتحقيق أهداف   اً بعمليات التطوير المهارات المطلوبة لقوة العمل وانتهاء       اًمهارات التفكير ومرور  
الفرد والمجتمع على اعتبار أن التربية التكنولوجية وسيلة اقتـصادية للفـرد والمجتمـع وأنهـا                

  .)64 : 2001،  الزعانين(مسئولية الجامعات والمؤسسات التربوية لمواجهة التنمية البشرية
  

كنولوجيـة، و    تم للبحوث العلمية التي أنجزت حـول التربيـة الت          اًويشير الفرجاني إلى أن مسح    
   NCRVEإسهامات المؤتمرات التي عقدت من خالل الجمعية الوطنية األمريكية للتربية المهنية

الدراسات التي أجريت في اليابان وألمانيا والسويد وإنجلترا وكندا باإلضافة إلى دوريات أخرى             و
ولوجيـة، واهتمـت   بعيدة عن ميدان التربية المهنية لكنها نشرت دراسات هامة في التربيـة التكن   

بعالقة التربية التكنولوجية وقضايا مدرس التربية التكنولوجية ودور اإلدارة المدرسية واتجاهات            
  .)26 : 1997،  الفرجاني(المديرين نحو التربية التكنولوجية

  
ومن خالل اآلراء السابقة التي اهتمت بالتربية التكنولوجية كأسلوب لحل المشكالت المتعددة، إذا             

ستغلت بالطرق المثلى وبفاعلية عالية تقدم للعملية التعلمية التعليمية، فقد بادرت العديـد مـن           ما ا 
 في النظام التعليمي من خالل البحث عن المعيقـات التـي   اًالدراسات في تحديد تلك األهمية أيض    

ـ       ل تحول دون االستفادة من موضوعات التكنولوجيا، وكيفية وضع البرامج والطرائق المختلفة لح
  .تلك المشاكل بما يتناسب مع حجم المشكلة ووضع أكثر من بديل لحلها

   

تعلم التكنولوجيا لـدى طلبـة      خاصة ب صعوبات  وجود  على  ) 2006:  الحناوي(فقد أكدت دراسة  
برنـامج لتـدريب معلمـي      ) 2004:  غبـاين (كما اقترحـت دراسـة    . الصف التاسع األساسي  

وأكدت . م التدريبية  على احتياجاته  اًلعليا في فلسطين بناء   التكنولوجيا في مرحلة التعليم األساسي ا     
أهم المعوقات لتطبيق كتاب التكنولوجيـا للـصف الـسادس          إبراز  على  ) 2002:  مسلم(دراسة

  .األساسي بغزة
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ـ          ) 2005:  حسن( كذلك دراسة   اًالذي تناول أهم الصعوبات التي تواجه المعلمة الطالبـة مقترح
   .العروض العلمية في تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمةبرنامج تقني لتنمية مهارة 

وغيرهم العديد الذين التمسوا أهمية التكنولوجيا في حياتنا ومن ثم إيجاد أفضل الطرق والحلـول               
 بـالطرق   ووضع البرامج المختلفة لعالج الصعوبات والمعوقات التي قد تعيق مـن اسـتخدامها            

لتقنية لدى المعلمين وأسلوب التفكير الواعي لدى الطلبة وخدمـة           وذلك بتنمية المهارات ا    ،المثلى
  .المدرسية ومواكبة العصر بكل ما فيه من تطورات وتغيرات عالميةاإلدارة اإلدارة التربوية و 

ورغم أهمية التكنولوجيا ودخول عناصرها إلى مجتمعنا الفلسطيني لم تحظ باهتمام كبير في ظل              
 ولـم تعـالج تلـك    ،طاع غزة والمناهج األردنية في الضفة الغربيةوجود المناهج المصرية في ق  

 وظلت المناهج المصرية واألردنية حتى بعـد االحـتالل          ،المناهج القضايا والمشاكل المعاصرة   
اإلسرائيلي لمدن الضفة والقطاع التي اقتصرت فقط على الحفظ واالستذكار دون التطرق للقضايا             

وظلت المشكلة قائمة حتى مجيء السلطة      . ا لدى الطلبة الفلسطينيين   اإلبداعية واالبتكارية وتنميته  
  .م1994الوطنية الفلسطينية عام 

  

مما دفع وزارة التربية والتعليم العالي إقرار مناهج جديدة منهـا منهـاج التكنولوجيـا والعلـوم                 
 إلـى  الـصف الخـامس األساسـي   ( سطيني ألول مرة كمادة إجبارية منالتطبيقية في واقعنا الفل 

الحاسوب، الطاقة، الرسم واإلشـارات، التفكيـك   : والذي يتناول المحاور التالية)  العاشرالصف
الـصف الحـادي    (الخ، ومادة تكنولوجيا المعلومات من       ... والتركيب، التصميم والخيال العلمي   

   .)1999،  مركز تطوير المنهاج()عشر إلى الصف الثاني عشر
 ًال فـاع ًا عصرهم واستيعاب نتاجات التكنولوجيا وجعلهم عنصر     وذلك لتمكين طالبنا من مواكبة    

  .)3 : 2005 ، حسن( التنمية البشريةمدخالتمن 
  

وتظهر أهمية منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في تطوير قدرات الطلبة اإلبداعيـة، وتعزيـز     
علوم المختلفة وواقـع    حب اكتساب المعرفة العلمية لديهم واستيعابها، وتوفير فرصة للربط بين ال          

الطلبة، وتحقيق التكامل المنشود بين معارف العلوم من جهة، وبينها وبين التكنولوجيا من جهـة               
  .)30 :2003وهبة ، (أخري

  

وعلى اعتبار أن التكنولوجيا والعلوم التطبيقية منهاج جديد في واقعنـا الفلـسطيني كـان علـى              
دة التعليمية الموجودة داخل المنهـاج وتـوفير المـواد          القائمين على العملية التعليمية تنظيم الما     

واألجهزة والتقنيات المساعدة لتطبيق األنشطة المختلفة بالمنهاج والتوسـع الـشامل للمعلومـات             
كذلك تهيئة الطلبة السـتقبال المنهـاج الجديـد         . ومواكبتها للمجتمع الفلسطيني وتلبية احتياجاته    

  .لمصدر الوحيد للمعرفة المتاحة للطالبوإعداد الكادر البشري الذي يعتبر ا
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ويعتبر المعلم الركيزة األساسية في العملية التربوية، فهو الميسر للتعليم والتعلم، وتهيئة المواقف             
التعلمية التي تنمي مهارات التفكير العلمي الناقد الخالق، وهو الوسيط الحي في توصيل المعرفة              

يعول في بناء شخصية الطالـب الـسوية والمتكاملـة فـي             وعليه   ،ونقل التراث وثقافة المجتمع   
جوانبها كاملة، وفي عصر التغيرات ال يستطيع المعلـم وحـده مواكبـة التغيـرات واإللمـام                 
بالمستجدات واالطالع على كل مستحدث وجديد، وال يستطيع دائما التطور بجهده الذاتي فقط بل              

تحسين أدائه والقيام بالمسئولية الملقـاة علـى        بحاجة إلى من يساعده من قبل المؤسسة التربوية ل        
  .)3:  2004  ،غباين(عاتقه

  

 أن عمل المشرف التربوي يقوم أساساً على مساعدة المعلمين في تحـسين             )وبرزة ناتامد(ويرى
اه كل محب لبلـده     خالتدريس وتطوير المنهاج ووضع الكتب المقررة التي تفي بالغرض الذي يتو          

المعلم والمشرف لتـسيير العمليـة      : قة عالقة تفاعلية بين قطبي التعليم     وال بد من أن تكون العال     
  .)9: 2002 ،وبرزة  مدانات(التربوية التعليمية

  

ولعل من أهم مسئوليات اإلشراف التربوي هي تنمية وتشجيع القيادة السليمة عند اآلخرين فـإذا               
د لنا من اعتماد آرائهم وأفكارهم      أردنا أن نحمل المعلمين على بذل الجهود في أداء واجباتهم ال ب           

واكتشاف القدرات القيادية لديهم من خالل التعامل اإلنساني وخلق الجو المناسـب بـدفع جميـع          
 2003،  األسـدي (تقديم الجهود واألفكار في تطوير العملية التربوية داخـل المدرسـة        لالعاملين  

:91(.  
  

لمشرف من وجهة نظر المعلمـين مثـل        فلذلك ركزت العديد من الدراسات على الدور المهني ل        
التي هدفت إلى التعرف على الدور المهنـي الـذي يجـب أن يمارسـه               ) 2003 : البنا( دراسة

: علمية وذلك من خالل دوره تجاه عناصرها وهـم        تالمشرف التربوي لتحسين العملية التعليمية ال     
البيئة المحلية وذلك مـن وجهـة   المعلمون والمتعلمون والمنهاج وبيئة التعلم واإلمكانات المادية و   

 : محمـود (كذلك ركـزت دراسـة    . نظر المعلمين الذين يشرف عليهم في مدارس محافظة غزة        
في محافظات غزة فـي مجـال تنميـة          والتي هدفت إلى تحقيق واقع اإلشراف التربوي      ) 1997

  لحـد مـن    هاماً في ا   اً فنجد أن لإلشراف التربوي دور     .كفايات المعلمين وذلك من وجهة نظرهم     
 .دةقد تحول دون تحقيق األهداف التربوية المنشو الكثير من المعوقات التي

 
 لمادة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحظت أن       علمةومن خالل عمل الباحثة في مهنة التدريس كم       

كثيراً من معلمي التكنولوجيا يواجهون مشكالت متعددة في تدريس مـادة التكنولوجيـا والعلـوم           
الذي أكـد علـى أن      ) 2005  :عودة( وقد أكدت على ذلك دراسات سابقة منها دراسة        ،بيقيةالتط

  .معلمي التكنولوجيا بحاجة إلى تدريب على كفايات تصميم وإنتاج التقنيات التربوية
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مؤكداً على أن هناك صعوبات فـي منهـاج الـصف التاسـع           ) 2006  :الحناوي( كذلك دراسة 
على أنه يوجد صعوبات بتطبيق منهـاج التكنولوجيـا          مؤكداً) 2002 : مسلم(األساسي، ودراسة 

اً ويواجه معلمي التكنولوجيـا     جديد وباعتبار منهاج التكنولوجيا منهاجاً      .للصف السادس األساسي  
اإلشراف التربوي متابعـة المنهـاج      جهاز   يقع على عاتق      فإنه والعلوم التطبيقية مشاكل عديدة،   
لوم التطبيقية، كما يعتبر اإلشراف التربوي أهم عناصر العمليـة          الجديد وخاصة التكنولوجيا والع   

التعليمية التي تهتم بتطوير أداء المعلم والعملية التعليمية بشكل عـام وأداء معلمـي التكنولوجيـا       
تـشخيص  وومـن خـالل إبـراز       . بشكل خاص من أجل التغلب على المشكالت التي تواجههم        

 بفعالة وتحد من تحقيق األهداف المرجـوة، باعتبـار أن         المشكالت التي تحد من عملية التدريس     
معرفة المشكالت الخطوة األولى في العالج، وتمكن اإلشراف التربوي من مساعدة المعلـم فـي        

  .وضع الحلول واالقتراحات المناسبة
ي فمن هنا جاءت هذه الرسالة إلبراز دور اإلشراف التربوي في حل المشكالت التي تواجه معلم              

  :، وبذلك تمثلت هذه الدراسة في السؤال الرئيس التاليوجيا والعلوم التطبيقيةالتكنول
 ما دور اإلشراف التربوي في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلـوم              

  ؟  غزةمحافظاتالتطبيقية في مدارس 
  
   :شكلة الدراسةم

  : التاليتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس
ما دور اإلشراف التربوي في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيـا والعلـوم          

  ؟  غزةمحافظاتالتطبيقية في مدارس 
  :وقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

لتغلـب  ما درجة تقدير معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية لدور اإلشراف التربوي فـي ا             -1 
  ؟ على المشكالت التي تواجههم في تدريس مساق التكنولوجيا

درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب علـى    ل هل تختلف تقديرات عينة الدراسة       -2
جهـة   المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية تعزى لمتغير الجنس، ولمتغير          

  ؟، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة  والتخصص) وكالة الغوث / حكومة ( العمل
 ما الحلول المقترحة لتفعيل دور اإلشراف التربوي في مواجهة المـشكالت التـي تواجـه                -3 

  ؟  غزةمحافظاتمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في مدارس 
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  :فرضيات الدراسة
بيقية لدور اإلشراف التربـوي فـي    معلمي التكنولوجيا والعلوم التط    من قبل     تقدير يوجدهل   -1

عنـد مـستوى داللـة      التغلب على المشكالت التي تواجههم في تـدريس مـساق التكنولوجيـا             
)05.0=α.(  
فـي درجـة ممارسـة     )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     هل -2

 التكنولوجيـا والعلـوم     لى المشكالت التي تواجه معلمـي     اإلشراف التربوي لدوره في التغلب ع     
  .تعزى لمتغير الجنسالتطبيقية 

فـي درجـة ممارسـة     )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     هل -3
 التكنولوجيـا والعلـوم     اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمـي          

  .)وكالة الغوث/ حكومة (يقية تعزى لمتغير جهة العمل التطب
فـي درجـة ممارسـة     )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     هل -4

التكنولوجيـا والعلـوم    اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمـي            
  .ميالمؤهل العلتعزى لمتغير التطبيقية 

فـي درجـة ممارسـة     )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     هل -5
ـ           ي التكنولوجيـا والعلـوم     اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلم

  .سنوات الخبرة تعزى لمتغير التطبيقية
فـي درجـة ممارسـة     )α≥0.05( داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    هل -6

 التكنولوجيـا والعلـوم     اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمـي          
  .التخصصتعزى لمتغير التطبيقية 

  
  :أهداف الدراسة

ي معرفة درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدور في التغلب على المشكالت التي تواجه معلم             -1
  .  غزةمحافظاتالتكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدارس 

 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية لدور اإلشـراف  يممعلالتعرف على داللة الفروق في تقديرات      -2
ـ  التربوي في التغلب على المشكالت التي تواجههم من خالل تدريس مـساق التكنولوجيـا               اً تبع

  ).، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة التخصصالجنس، جهة العمل،( لمتغيرات الدراسة
تفعيل دور اإلشراف التربوي في مواجهة المشكالت التي يعاني         ل مجموعة من الحلول      اقتراح -3

  . غزةمحافظاتفي مدارس  التكنولوجيا والعلوم التطبيقية منها معلمي
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  :أهمية الدراسة
من خـالل  العملية التعليمية التعلمية  دور اإلشراف التربوي في تطوير      تقدم الدراسة رؤية عن    -

   .لهامساعدة المعلمين في معرفة مواطن الضعف التي يواجهونها وتقديم الحلول المناسبة 
قد تساعد القائمين على تخطيط المناهج وخاصة منهاج التكنولوجيا والعلـوم التطبيقيـة فـي                -

 المقترحات فـي إعـادة صـياغة        التعرف على المشكالت المتعلقة بطبيعة المادة، واالستفادة من       
  .المادة وتطويرها

التكنولوجيا على معلمي   (الدراسة في توجيه انتباه الموجهين والمشرفين التربويين      هذه  تساهم   قد   -
إلى تحديد بعض المهارات التي من الضروري توافرها في معلمي التكنولوجيا           ) والعلوم التطبيقية 
 . المشكالت التي تواجههم في عملهممن أجل التغلب على والعلوم التطبيقية 

لحـل  والمفيـدة   الحلول واالقتراحـات الالزمـة      ب معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية   د   تزو -
  .يواجهونهاالمشكالت التي 

  
  :حدود الدراسة

فـي  بدوره  اإلشراف التربوي درجة قيام الدراسة على التعرف على     اقتصرت: الحد الموضوعي 
 التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية من وجهة نظر المعلمـين   التغلب على المشكالت  

  .أنفسهم
  . الدراسة على محافظات غزةتم إجراء : الحد المكانـي
  ).، وكالة الغوث حكومة(المدارس األساسية العليا: الحد المؤسسي
يقيـة للمرحلـة     الدراسة علي معلمي مادة التكنولوجيا والعلـوم التطب        اقتصرت: الحد البشـري 
  .)881( والبالغ عددهم األساسية العليا
  .م2007 – 2006لعام الدراسي ا: الحد الزماني

  
  

  :مصطلحات الدراسة
   :الدور

الوظيفة في المنظمة التي يقوم بها الفرد ويحمل معه توقعات معينة لسلوكه كمـا يـراه      "   
  .)109 :1992نشوان ، ( " نواآلخر
   :الدور

ات والفعاليات واألنشطة المتوقع من المشرفين التربـويين القيـام بهـا     مجموعة اإلجراء   
بحكم وظيفتهم من أجل مساعدة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في محافظات غـزة، علـى          

  .التغلب على المشكالت التي تواجههم
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   :اإلشراف التربوي
م، وبيئة العمـل، وتنظـيم الطـالب،    عملية تفاعل متعددة األبعاد تتضمن تطوير المنهاج والتعل      " 

  .)26 :2005  وآخرين ،، عطاري( "وتوظيف طاقات المدرسين وتطوير أدائهم
  :إلشراف التربويا

المنهـاج  (العملية التي يتم من خاللها تحسين العملية التربوية وتطوير جميع عناصـرها             
 الصعوبات والمعوقـات التـي   ورفع مستواها والحد من)  وبيئة التعلم والطالب والمعلمين   والتعلم

 .لمستوى المطلوبللوصول باتحول دون تحقيق األهداف التربوية المنشودة 

  : المشكالت
هي المعيقات التي تواجه معلمي مساق التكنولوجيا والعلـوم التطبيقيـة، مـن توصـيل                 

 ،ل سـليم  المفاهيم والمعارف وممارسة األنشطة التكنولوجية التي يشملها مقرر التكنولوجيا بـشك          
  .والتي تحول دون تحقيق األهداف المرجوة وتحد من تقدم وتطور العملية التعليمية التعلمية

  : معلمو ومعلمات التكنولوجيا
هم المعلمون والمعلمات الذين يقومون بتدريس مـادة التكنولوجيـا لـصفوف المرحلـة             

 ( غير متخصـصين وجيا أو بمادة التكنول سواء كانوا متخصصين      بمحافظات غزة  األساسية العليا 
  .) علوم – كمبيوتر تعليمي –تخصص تكنولوجيا التعليم 

   :Technologyالتكنولوجيا 
 وهي كلمة يونانية بمعنى حرفة أو صـفة         Technoوهو مصطلح مركب من مقطعين      "   
 Technologyكلمـة   ويوجد من يعتبر الجزء األول من . وهى الحقة بمعنى علمLogyأو فن و

 بمعنى التقنية أو العلـم الـذي يهـتم بتحـسين األداء             Techniqueلكلمة اإلنجليزية   مشتق من ا  
  ).23: 2002،  الفرجاني(  "والصياغة أثناء التطبيق العلمي

   :التكنولوجيا
لتحقيق حاجـات اإلنـسان     العلمية المستخدمة لحل المشكالت     هي عملية تطبيق المعرفة       

 في توظيف العناصر األساسـية المتمثلـة فـي        . ه البشرية ورغباته وتنمية قدراته وزيادة إمكانات    
وإلبراز .  لحل المشكالت العملية   ،األدوات، المواد، المعرفة، المهارات، الطاقة، الميزانية والوقت      

  .أثر التطورات التكنولوجية على كل من األفراد والمجتمع
   :مادة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 تم إقـراره مـن   ذي داخل كتاب التكنولوجيا وال تت ووضع هي مادة علمية جمعت ونقح      
 فـي   قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني والتي يتم تدريسها للمرحلة األساسـية العليـا             

، وذلك لتحقيق األهداف الداعية إلى تنمية قـدرات الطلبـة ومهـارات التعبيـر               محافظات غزة 
وغيرها من األهداف المذكورة في الخطـوط        عزيزها،والحوار واكتشاف حاالت اإلبداع لديهم وت     

  .التكنولوجيا العريضة لمنهج 
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  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة

الدراسات التي تتعلق بدور اإلشراف التربوي فـي        : المحور األول 

  .تطوير أداء المعلمين

  

الدراسات التـي تتعلـق بموضـوع التكنولوجيـا         : المحور الثاني 

  والعلوم التطبيقية

  

  التعقيب العام على الدراسات السابقة: المحور الثالثً
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  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة

 بمعرفة نقاط   يعتبر اإلشراف التربوي الركيزة األساسية في تغيير وتطوير أداء المعلمين           
مناسـبة  ، وذلك من خالل تشخيص تلك النقاط بوضع الخطط اإلستراتيجية ال    الضعف والقوة لديهم  

والقدرة على حـل المـشكالت التـي تواجـه          . ، وتفادي وقوع نفس األخطاء في المستقبل      هالحل
ومن المالحظ أن اإلشراف التربوي حظي باهتمام كبيـر         . المعلمين وتؤثر على فعاليتهم وأدائهم    

من قبل الباحثين محلياً وعربياً وعالمياً بهدف التعرف على واقع اإلشراف التربـوي ومعوقاتـه               
، وذلـك   عاني منها معلمو المواد المختلفة    طوره ودوره الفعال في حل المشكالت التي ي       وأساليب ت 

  .بهدف تحسين العملية التربوية من جميع جوانبها
 فكان ال بد من االستفادة من جهود السابقين والتعرف على طـرق إجـرائهم لهـذه الدراسـات            

، وقـد اطلعـت     صيات ومقترحـات  راسات من تو  والنتائج التي توصلوا إليها وما قدمت هذه الد       
 الباحثة على عدد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضـوعي اإلشـراف التربـوي      

، لما لهذه الدراسات العالقة المباشرة بموضوع دراسـتي الحاليـة           والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية  
كنولوجيـا والعلـوم    دور اإلشراف التربوي في حل المشكالت التي تواجـه معلمـي الت           " وهي  

 محاول إبراز دور اإلشراف التربوي الهام لحل جميع المشكالت التي يعـاني منهـا               ." التطبيقية
  .و التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةمعلم

  :وتسهيال لإلفادة من هذه الدراسات تم تصنيفها حسب موضوعاتها للمحاور التالية
  .شراف التربوي في تطوير أداء المعلمين الدراسات التي تتعلق بدور اإل -1           
  .لدراسات التي تتعلق بموضوع التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  ا-2           

  
  

  :تناولت دور اإلشراف التربوي في تطوير أداء المعلمينالتي دراسات ال: المحور األول
  :الدراسات المحلية والعربية) ا 
ور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني        د: " بعنوان) 2007  ، صيام(دراسة   -1

  ".للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني             
للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة، والكشف عن التقـديرات المتوقعـة ألسـاليب               

شراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين وتحديد مدى الفروق بين التقديرات المتوقعة             اإل
ية فـي   ألساليب اإلشراف التربوي التي تساهم في تطوير األداء المهني للمعلمين بالمدارس الثانو           

  ).كاديمي، وسنوات الخدمة، والتخصصالجنس، والمؤهل األ(محافظة غزة وفقا للمتغيرات
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 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين  وقد
والبالغ عددهم م 2006 – 2005العاملين في المدارس الثانوية في محافظة غزة للعام الدراسي 

                                                                                   . ومعلمةاًمعلم) 1186(
  .معلمة) 101( و اًمعلم) 125( ومعلمة وتتكون من اًمعلم) 226(وتم اختيار عينة عشوائية من 

 لدور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير       ة ألهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبان      ا وتحقيقً
) 52(لنهائية علـى     في صورتها ا   ةالمهني للمعلمين في المدارس الثانوية واشتملت االستبان       األداء

، التخطيط، تنفيـذ التـدريس، اإلدارة الـصفية       ( :ة األربعة وهي  فقرة موزعة على أبعاد االستبان    
  ). التقويم

  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها 
 إن ممارسة المعلمين لمهارات التخطيط للعملية التعليمية ومهارات تنفيذ التـدريس ومهـارات              -

  .صفية في العملية التعليمية ومهارات التقويم داخل الفصول متوسطة اإلدارة ال
 ال توجد فروق في التقديرات المتوقعة لدور أساليب اإلشراف التربوي التي تساهم في تطـوير           -

، فظة غزة تعزى لمتغير كـل مـن الجـنس   األداء المهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محا      
  .، واإلدارة الصفية والتقويم، في مجال التخطيط، وتنفيذ التدريسلمؤهل األكاديمي، والتخصصوا
 ال توجد فروق في التقديرات المتوقعة لدور أساليب التربوي التي تساهم فـي تطـوير األداء                 -

المهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة تعزى لسنوات الخدمة في مجال التخطيط              
  .وتنفيذ الدرس والتقويم

وجد فروق في التقديرات المتوقعة لدور أساليب اإلشراف التربوي التي تساهم فـي تطـوير               ت -
األداء المهني للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة تعزى لسنوات الخدمة في مجـال               

  ). سنوات10أكثر من (دارة الصفية وذلك لصالح الفئة اإل
  :وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها

  .، وتنمية قدرات المعلمينيم العالي بنظام اإلشراف التربوية اهتمام وزارة التربية والتعلد زيا-
 تطوير اهتمام المشرفين التربويين بالمهارات المهنية التي دلت النتائج على أن المعلم يمارسها              -

  .بدرجة متوسطة
ـ       - د الطلبـة وإشـراك    تشجيع المعلمين على التخطيط لوضع برامج لعالج مواضع القصور عن

  .أولياء األمور في وضع هذه الخطط العالجية لتحسين مستوى أبنائهم
  .  تنمية مهارات المعلمين في تحليل نتائج االختبارات وبنائها حسب جدول المواصفات -
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منظومة اإلشراف التربوي وانعكاساتها على فعاليـة     "  :بعنوان) 2006  ، الروبي(دراسة    -2
  ".رحلة التعليم األساسية العليا بمدراس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة المعلم في م

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسات منظومة اإلشـراف التربـوي فـي              
  .تحقيق فعالية المعلمين مع كشف خصائص المعلم الفعال من وجهة نظرهم

فقـرة موزعـة    ) 94( مكونة من    ةستبانوقام بإعداد ا  .  التحليلي واستخدم الباحث المنهج الوصفي   
القيادة، العالقات اإلنسانية، التخطيط، وشئون التالميذ، التقويم، المـادة         : على ثمانية مجاالت هي   

  .العلمية، النشاط المدرسي، األساليب اإلشرافية
 وقد تم تطبيق االستبانة على عينـة الدراسـة البـالغ            اًمعلم) 2407(وتكون مجتمع الدراسة من     

  . ومعلمة يعملون في مدارس وكالة الغوث الدوليةاًمعلم) 321(ها عدد
  :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد تو

 .منظومة اإلشراف التربوي تقوم بالممارسات المطلوبة بنسبة جيدة إلى حد ما -

كشفت الدراسة عن أوجه القوة و القصور في منظومة اإلشراف التربوي مـن وجهـة نظـر            -
  . ورغم ذلك أكدت على فعالية اإلشراف التربوي في تحقيق تنمية فاعلة للمعلمينالمعلمين 

كشفت الدراسة عن سمات المعلم الفعال كما يعتقد المعلمون وكانت كثيرة العدد وتم تلخيـصها            -
بأربع خصائص هي شخصية ومهنية وإنسانية وخلقية يندرج تحت كل منها عدد مـن الـسمات                

 .الفرعية

  :ة بما يليوأوصت الدراس
  .االهتمام باالستراتيجيات الحديثة لإلشراف التربوي كاإلشراف التأملي والتفريقي والتكاملي -
 .التنسيق بين برامج المعلمين في وكالة الغوث وبرامج التأهيل التربوي لكليات التربية -

التعاون مـع   إشراك أساتذة وخبراء من الجامعات المحلية في عمليات تدريب المعلمين وزيادة             -
 .المؤسسات التربوية

تنظيم زيارات لعناصر منظومة اإلشراف التربوي وللمعلمين الفعـالين إلـى بعـض الـدول                -
 .المتطورة تربويا لالطالع على نظمهم وتجاربهم

 .إكساب كافة المعلمين مبادئ واستراتيجيات التعلم الفعال والنشط  -

 الحاجات الحقيقية للمعلمين والتأكيد على الفعاليـة        تنظيم برامج الدورات التدريبية على أساس      -
 .وليس الكفاية فقط 
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دور المشرفين التربويين في تحسين األداء التدريس        "  :بعنوان) 2004،  الجالد  ( دراسة   -3 
  ".لمعلمي التربية اإلسالمية في األردن 

األداء التدريـسي   هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور المشرفين التربويين في تحـسين            
ـ الجـنس، الخبـرة  : األردن في ضوء المتغيرات التاليـة لمعلمي التربية اإلسالمية في      ل، المؤه

  .العلمي
ة كأداة للدراسـة، وتألفـت      واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته موظفا االستبان        

  .فقرة) 87(من
اإلسـالمية للمـرحلتين األساسـية      وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربيـة          

 ومعلمة،  اًمعلم) 476(والثانوية في المدارس التابعة لمديريتي إربد األولى والثانية والبالغ عددهم           
  . ومعلمة تم اختيارهم باألسلوب العشوائي الطبقياًمعلم) 147(وشملت عينة الدراسة 

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية
  .توسطا في تحسين أداء معلمي التربية اإلسالمية بوجه عام  دور المشرفين كان م-
 .  دور المشرفين التربويين قد تشابه في جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية-

النمـو المعرفـي   : دراسة جاء مرتبا تنازليا كما يلـي   دور المشرفين التربويين في مجاالت ال       -
يذ الحصة، التخطـيط، المحتـوى التعليمـي، الوسـائل      تنفت، إستراتيجياتقويم، ال والمهني للمعلم 

 .، األنشطة التعليميةالتعليمية

  عدم وجود أثر دال إحصائيا لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي على دور المـشرفين             -
  . التربويين في تحسين أداء المعلمين

  
  

 في فلسطين في تطوير     دور المشرف التربوي   "  :بعنوان) 2002  ، األغا و الديب  ( دراسة   -4
  ". أداء المعلم 

هدفت الدراسة إلى تحديد المهام التي تتمثل في دور المشرف التربوي في فلسطين فـي               
راف التربوي مـن خـالل   شتطوير أداء المعلم، وتقويم مدى ممارسة المشرف التربوي لمهام اإل        

 واسـتخدم . ة بفلـسطين آراء كل من المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين في محافظة غـز        
مديراً ) 50(، و مشرفاً ومشرفة ) 45(عينة الدراسة   ، وقد شملت    الباحثان المنهج الوصف التحليلي   

   .معلماً ومعلمة) 98(ومديرة، و 
: هـي ، موزعة علـى سـتة مجـاالت         فقرة) 91(ة اشتملت على    قام الباحثان بإعداد استبان   وقد  

أساليب التدريس، الزيارات اإلشـرافية، العالقـات       التخطيط للتدريس، والمادة العلمية، وطرق و     
  .، التقويماإلنسانية

  : ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة ما يلي
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 اتفاق كل من المشرفين التربويين والمديرين والمعلمين في أن المشرفين التربـويين يحثـون               -
المعلمـين   ويـزودون    ، التخطيط لموضوع الدرس، بشكل يرتبط مع حياة الطالب        المعلمين على 

، ويساعدون  ب إتباعها أثناء الموقف التعليمي    ، ويرشدون إلى الطرق الواج    بمادة إثرائية للمعالجة  
، ويبتعدون عن تسجيل المالحظات أثنـاء        القدرة في حل المشكالت التربوية     المعلمين على تنمية  

  .سير الحصة، ويساعدون في عمل سجل التقويم الذاتي للمعلمين
عدم مساهمة المشرف التربوي    : هرت الدراسة قصوراً في بعض المهام اإلشرافية منها        كما أظ  -

 ما يستجد من مواد وأبحاث      ، عدم إطالع المعلمين على    علمين في التخطيط ألنشطة إبداعية    مع الم 
، رق واستراتيجيات واتجاهـات معاصـرة     ، عدم إطالع المعلمين على ما يستجد من ط        ومجالت

، وال يزود المعلمين بـأدوات       القدرة في حل المشكالت التربوية     ن على تنمية  عدم مساعدة المعلمي  
وأن أقل المجاالت قصوراً هـو مجـال الزيـارات    . تقويم خاصة تراعي ذوي الحاجات الخاصة    

  . الصفية
  

مهام المشرف التربوي في تطوير أداء معلمي العلوم        : " بعنوان  ) 2000 ،   سيسالم( دراسة   -5
  ".وية بمحافظات غزة في المرحلة الثان

هدفت الدراسة إلى تحديد المهام التي ينبغي أن يقوم بها المشرف التربوي لتطـوير أداء               
، وذلـك مـن     ارسة المشرف التربوي لهذه المهـام     ، ومدى مم  علمي العلوم في المرحلة الثانوية    م

 دمت، واسـتخ ي المدارس الثانوية بمحافظـات غـزة  وجهة نظر معلمي العلوم ومشرفيهم ومدير 
 اًمدير) 38( ومعلمة، و  اًمعلم) 115(وتكونت عينة الدراسة من     . الباحثة المنهج الوصفي التحليلي   

  . مشرفاً ومشرفة) 34(ديرة مدرسة، ووم
تمل علـى سـتة مجـاالت       فقرة تش ) 88( لهذه الدراسة تتكون من      ةوقامت الباحثة بإعداد استبان   

، )اإلشرافية( الزيارات الميدانية    ، مجال تدريسمجال المادة العلمية، مجال مداخل وطرائق ال      :(هي
  ).، مجال التقويممجال العالقات اإلنسانية، مجال األنشطة المصاحبة

  :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها
 أن المشرفين التربويين يولون اهتماماً أكبر في ممارستهم اإلشرافية لمجال مـداخل وطـرق               -

  .مارسة مجال األنشطة المصاحبة بدرجة أقلالتدريس، ويميلون إلى م
لوم ومشرفيهم لصالح مشرفي     توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات بين معلمي الع          -

 بينما ال توجد فروق     ،، وكذلك بين مديري المدارس ومشرفي العلوم لصالح مشرفي العلوم         العلوم
يري المدارس وذلك في مدى ممارسة      ذات داللة إحصائية في المتوسطات بين معلمي العلوم ومد        

  .المشرف التربوي للمهام الكلية لتطوير أداء معلمي العلوم في المرحلة الثانوية
  :ومن أهم توصيات الدراسة 

  . لمشرف العلومت تحديد األدوار والمهام والمسؤوليا-
  . ضرورة زيارة اهتمام المسئولين والمهام اإلشرافية لإلشراف التربوي-
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واقع اإلشراف التربوي قي قطاع غـزة فـي مجـال           : " بعنوان  ) 1997،  محمود  ( دراسة -6
  ".تنمية كفايات المعلمين 

هدفت الدراسة إلى تحديد واقع اإلشراف التربوي في محافظات غزة في مجـال تنميـة               
  . من وجهة نظرهمكفاءات المعلمين 

، وتحليـل التبـاين األحـادي،     T-testاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً اختبار        
لدرجات للمقارنـة بـين     ، ونسبها المئوية ومتوسط ا    معادلة بيرسون، متوسطات درجات الفقرات    

وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يعملون فـي المـدارس        . فئات العينة 
عـالي فـي العـام الدراسـي        التابعة لوكالة الغوث والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعلـيم ال         

لمة معلماً ومع ) 688(، وتألفت عينة الدراسة من       ومعلمة اًمعلم) 6948( البالغ عددهم    96/1997
وأعـد الباحـث    . ةيعملون في المدارس الحكومي   ) 336(، منهم   من مجتمع الدراسة  % 9.9بنسبة  
مجـاالت  ) 4(لـى   فقرة موزعة ع  ) 57( تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة تكونت من          ةاستبان
توظيـف  رعاية التالميذ،    ، تنفيذ المناهج الدراسية وتطويرها    ، مجال التربية المهنية للمعلمين    :هي

 كما تضمنت بيانات بخـصوص المعلـم أو المعلمـة       .ة في العملية التعليمية التعلمية    البيئة المحلي 
  . هل العلمي وعدد سنوات الخدمة ونوع المؤسسةمؤتتعلق بالجنس وال

  :لت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمهاوتوص
رف  والتي من شأنها تنمية كفايات المعلمـين هـي عقـد المـش             اً أن الممارسات األكثر شيوع    -

، وتشجيعهم على توظيف الوسائل التعليميـة المناسـبة وزيـارة      اجتماعات بعد الزيارات الصفية   
  .همالمعلمين في الفصل لمساعدتهم على تطوير طرائقهم وأساليب

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد تعزى إلى نوع المؤسسة في مجال التنمية المهنيـة      -
  .للمعلمين

  :ومن أهم توصيات الدراسة 
، وعدم التركيز على الزيـارات      التربوي ضرورة زيادة اهتمام المشرفين التربويين باإلشراف        -

  .معلمالصفية باعتبارها األسلوب الوحيد إلرشاد وتقييم ال
 ضرورة اهتمام المشرفين التربويين بالخدمات اإلشرافية في مجال توظيف البيئة المحلية فـي              -

  .العملية التعليمية التعلمية
 
دور المشرفين التربويين في تحسين أداء المعلمين        "  :بعنوان) 1997،  مصطفي  ( دراسة   -7

  ". حديثي التعيين في محافظة جرش 
ي مدي قيام المشرفين التربويين في تحسين أداء المعلمين حديث        هدفت الدراسة إلى معرفة     
  .التعيين في محافظة جرش باألردن
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 ومعلمة مـن    اًمعلم) 75(، وتكونت عينة الدراسة من      م الباحث المنهج الوصفي التحليلي     واستخد
ة مهم) 65( اشتملت على    ة، وأعدت الباحثة استبان   س محافظة جرش األساسية والثانوية    كافة مدار 

، وتوجيـه وإرشـاد     التخطيط، والتقويم، وتنفيذ الدرس   : رافية موزعة على أربعة مجاالت هي     إش
  .الطالب

  :وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها
 أن ممارسة المشرفين التربويين للمجاالت األربعة تركزت في الدرجة المتوسـطة والدرجـة              -

  .العالية والدرجة القليلة
  . في أداء المشرفين التربويين لدورهم في تحسين أداء المعلمين حديثي التعييناً أظهرت قصور-

  :ومن أهم توصيات الدراسة
 دراسة العوامل التي تحد من قيام المشرفين التربويين بدورهم في تحسين أداء المعلمين حديثي               -

  .التعيين
لها في بداية مـشوارهم       تزويد المشرفين التربويين للمعلمين الجدد بنصوص مكتوبة لحاجتهم        -

نماذج لخطط فصلية وسنوية وخطط عالجية ونماذج لتوزيع العالمات وكيفية تحليل           : المهني مثل 
  .النتائج

  
دور المشرف في تحسين النمو المهني للمعلمين فـي          "  :بعنوان) 1995،  حسن  ( دراسة   -8

  ".مدارس وكالة الغوث في األردن 
 فـي تحـسين النمـو المهنـي          المشرف التربوي  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور     

  .ارس وكالة الغوث الدولية باألردنفي مد ،للمعلمين
  . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته

التخطـيط للتـدريس، الكتـاب      : اشتملت على سبعة مجاالت هي     ةوقد قام الباحث بتطبيق استبان    
س، الوسائل التعليمية، التقويم واالختبارات، التقنيـات      المدرسي المناهج، األساليب وطرائق التدري    

  .، االنتماء للمهنةاإلشرافية
  . ومعلمةاًمعلم) 44(وقد تكونت عينة الدراسة من 

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
االنتمـاء  :  للمعلمين مرتبة تنازليا كما يلـي  أن دور المشرف التربوي في تحسين النمو المهني -

خطيط للتدريس، األساليب وطرائق التدريس، الكتاب المدرسـي والمنـاهج، التقـويم            للمهنة، الت 
  .، الوسائل التعليميةواالختبارات، التقنيات اإلشرافية

بـين رأى المعلمـين فـي دور        ) 0.05( لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى           -
  .العلميالمشرف في تحسين نموهم المهني تعزى للجنس والخبرة والمؤهل 
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الكفايات المهنية التي يجب أن تتوافر لدى المعلمـين  " : بعنوان ) 1993، األسطل ( دراسة   -9
  ".ومعرفة التوجيه في تنمية هذه الكفايات 

هدفت الدراسة إلى كشف الكفايات المهنية التي يجب أن تتوافر لدى المعلمـين ومعرفـة       
  . دور التوجيه في تنمية تلك الكفايات

 على  اشتملت كأداة للدراسة    ة االستبان اًباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته موظف      استخدم ال 
  .مجموعة من الكفايات

  . ومعلمةاًمعلم) 229(بطريقة عشوائية من الدراسة وتكونت عينة 
  :أظهرت نتائج الدراسة

ن بدرجـة   أن الموجه التربوي يسهم في تنمية بعض المجاالت والكفايات المهنية لدى المعلمـي           -
  .عالية

 كما أن للموجه التربوي دور كبير في تنمية التعاون بين أعضاء هيئة التعليم وتدعيم العالقات                -
  .اإلنسانية وهذا يؤدي إلى تنمية مهارة القيادة لدى المعلمين وبالتالي نجاح العملية التعليمية

  
  

قعات المعلمين منه فـي   واقع اإلشراف التربوي وتو    "  :بعنوان) 1991 ،   شاهين( دراسة   -10
  ".مجال التنمية العلمية والمهنية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهود المبذولة من قيادات اإلشراف في التنمية المهنية             
للمعلم والكشف عن أوجه القصور والنقص في اإلشراف الحالي والكشف عن توقعات المعلمـين              

   .م اإلشراف في التنمية المهنية لهلدور قيادات
واقتصرت الدراسة على مجال واحد من مجاالت ممارسة اإلشراف التربوي وهو النمو المهنـي              

م واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمـع         1989 – 1988للمعلمين للعام الدراسي    
 ومعلمة من منطقة مصر الجديدة وشـمال   اًمعلم) 210(البيانات واشتملت الدراسة على عينة من       

 ًامعلم) 161( المرسلة   ت، وقد أجاب على االستبيانا    قاهرة بواقع مدرستين في كل منطقة     الوشرق  
، واسـتخدمت إلـى جانـب    استبانه فقط) 131( الصالحة للدراسة   تومعلمة وكان عدد االستبيانا   

  . المقابلة المحددة األسئلة واعتمدت أسلوب المالحظة للمعلم في بعض جوانبها ةاالستبان
  :سة إلى العديد من النتائج أهمهاوتوصلت الدرا

، سواء عـن طريـق      للمعلم فرص النمو العلمي والمهني     اإلشراف القائم في المدارس ال يتيح        -
تزويده بالخبرات الجديدة أو باإلفادة من إمكانات مؤسسات البيئـة المحيطـة أو تـوفير الكتـب               

  .والمصادر وغيرها
  .معلم العلمية والمهنية برامج التدريب غير كافية لمتطلبات نمو ال-
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 واقتصار دور   اً عدم كفاية الحوافز اإليجابية والسلبية في استثارة الرغبة لدى المعلم لينمو مهني            -
  .اإلشراف التربوي على التشجيع فقط

 عدم توافر إمكانات النمو للمعلم من خالل الجدول المدرسي وتنظيمه بشكل ال يسمح للمعلمين               -
  .مور العلمية أو المهنيةالتفرغ لمناقشة بعض األ

  .  عدم وجود تعاون كاف بين قيادات اإلشراف يسمح بالتنسيق بين مهماتهم المختلفة-
  :وأوصت الدراسة

، ويدعم هذا الجهاز بالحوافز المناسبة       عن التعليم المستمر للمعلم     بضرورة إيجاد جهاز مسئول    -
 بقدرته علـى    اً وأدبي اًته في وظيفته مادي   ، وتحدد شروط ترقي   ي تحفز المعلم على النمو المستمر     الت

  . مواصلة النمو العلمي والمهني 
  

حول مشكالت المعلمين المبتدئين في العـراق مـن          "  :بعنوان) 1977،  حياوي  ( دراسة   -11
حيث طبيعتها ونوعها كما يراها المعلمون أنفسهم وماهية األساليب التي يتبعهـا المـشرفون              

  ".دائية لحل مشكالتهم الفنيون في المدارس االبت
ـ                ونهدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة المشكالت التي يواجههـا ويعـاني منهـا المعلم

 وتوضيح ومعرفة الطرق    عية تلك المشكالت،  ، كذلك الكشف عن طبيعة ونو     ئون في العراق  المبتد
  .واألساليب التي يتبعها المشرفون الفنيون في المدارس االبتدائية لحل تلك المشكالت

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته لمعرفة طبيعة ونوعية المـشكالت التـي              
ك المـشكالت  ، كذلك تحديد دور اإلشراف الفني في حل تل    ها المعلمين المبتدئين في العراق    يواجه

  .وتفاديها في المستقبل
ا المعلمـين المبتـدئين      كأداة للدراسة للكشف عن المشكالت التي يواجهه       ةوقد أعد الباحث استبان   

  .وأساليب حلها
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في المدارس االبتدائيـة              

  . ومعلمةاًمعلم) 492(وبالتالي تألفت عينة البحث من 
  :وقد أظهرت نتائج الدراسة 

دارية ، التعليمية،   اإل(:  مشكالت مختلفة في خمس مجاالت هي      أن أفراد العينة يواجهون    -
  ). الشخصية، االجتماعية، ومشكالت اإلشراف التربوي
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  :الدراسات األجنبية ) ب
تـصورات حـول دور    "  :هـي بعنـوان  ) Ovando & Huckestein , 2003( دراسة -1

  ".مشرفي المكتب المركزي في المدارس النموذجية لمقاطعات تكساس 
شرفي المكتب المركزي بخصوص الممارسـات  هدفت هذه الدراسة إلى بيان تصورات م    

، وأدائهم لدورهم في المدارس النموذجية في المقاطعات        ةاإلشرافية الملحة داخل البيئة الالمركزي    
  .اًباإلضافة إلى المساهمات التي يقدمونها لتحسين تقدم الطالب أكاديمي
  طريقة تحليـل المـضمون،  اًاستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما كما استخدم     

 ومشرفة في المدارس النموذجية لمقاطعات تكساس منهم        اًمشرف) 59(وتكونت عينة الدراسة من     
بعـدا  ) 12( لتحقيق غرض الدراسة تضمنت      ةعد الباحثان استبان  أ، وقد   أنثى) 23( و   اًذكر) 36(

 تـم  ة وهذه االستبان ،فقرة، باإلضافة إلى سؤال مفتوح    ) 48(اإلشرافية تضمن كل بعد      تللممارسا
  .تطويرها من دراسة سابقة

  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان
 هناك مستوى عال من االتفاق بخصوص األبعاد المتعلقة بالممارسات اإلشرافية الملحـة كمـا         -

االتـصاالت، والتخطـيط والتغييـر،    : حالية وكانت أعلى ثالثة أبعاد هـي      تعكسها الممارسات ال  
  .، والمالحظات واالجتماعاتتنمية العاملين، والمناهج: امج التعليمي، وكان أقلهاوالبرن

المـسهل، ومطـور العـاملين،    : مشرف وهـي  إضافة لذلك أظهر المستجيبون أربعة أدوار لل       -
  .ود بالمصادرز، ومومخطط المنهج

 التـي   يساهم مشرفو المكتب المركزي في تقدم الطالب بالعمل في مدى واسع مـن األعمـال       -
، وتخطـيط    لمساعدة المدارس والمعلمين منها، إدارة تنمية العاملين، وزيـارة المـدارس           تهدف

  .األنشطة
   
السياسات الخاصة للتواصـل النـاجح بـين     "  :هي بعنوان) Roberts , 1993(دراسة  -2

  ".المشرف والمعلم في اللقاءات التربوية 
خاصة المتأصلة في التواصل بين كـل       هدفت هذه الدراسة إلى بيان عناصر األساليب ال       

من المشرفين المستقبليين أو المشرفين الممارسين للمهنة والمعلمين مـن جهـة أخـرى خـالل            
  .اللقاءات التربوية الناجحة

وشملت عينة الدراسة المشرفين والمعلمين في مختلف المدارس العامة فـي األجـزاء الجنوبيـة     
 لقـاء بعـدى  ) 100(، وتم تسجيل تحليلـي لــ      ات المتحدة بية الشرقية في الوالي   الغربية والجنو 

  .للزيارة بين المشرفين والمعلمين
  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
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، وهو معقـد للغايـة   حر في ظروف اللقاءات يصعب تحقيقه الوصول إلى تفكير عميق وتبادل  -
  .لعوامل سياسية

يع أن تعـوق أو تـسهل اللقـاءات         ، تستط الخاصة أساسية للسياسات    ت هناك أربع إستراتيجيا   -
  .، المتغيرات الوظيفيةالتوجهات الشخصية، االنسجام الحواري، السلطة الرسمية: وهي

 في اللقاءات الناجحة يستخدم المشرفون والمعلمون التوجهات الشخصية واالنسجام الحـواري            -
  . ويوفر المشرفون بيئة غير تهديدية للمعلم

 يستخدم المشرفون السلطة الرسمية والمتغيرات الوظيفية كجزء مـن          اًألقل نجاح  في اللقاءات ا   -
  .سياساتهم الخاصة

  
  
  :التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة باإلشراف التربوي) ج

ضوع اإلشراف التربوي   ، نجد أنها تنوعت في تناولها لمو      من خالل استعراض الدراسات السابقة    
  : حيث إن هناك

نها وظفت المنهج الوصـفي     يع الدراسات السابقة في اختيارها لمنهجية البحث حيث أ         اتفقت جم  -
 مـا عـدا   ة، كذلك اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخدام نفس األداة وهي االسـتبان    التحليلي

لقـاء  ) 100(دراسة أجنبية واحدة اعتمدت في دراستها على المقابلة من خالل تسجيل تحليلي لـ      
  .ة بين المشرفين والمعلمين للزياربعدى

 اتفقت جميع الدراسات في اختيار مجتمع وعينة البحث ممثلة بفئة المعلمين والمعلمـات إال أن                -
توسعت بعينة الدراسـة لتـشمل      ) 2000سيسالم ،   (و) 2002، والديب ،    األغا  (دراسة كال من    

وتوسـعت  . لمـدارس لتربويين ومديري ومـديرات ا    المعلمين والمعلمات وعينة من المشرفين ا     
 (واقتـصرت دراسـة    . فقـط لتشمل عينة من المشرفين والمعلمين) Roberts, 1993(دراسة

(Ovando & Huckestein , 2003 ممثلة من المشرفين والمشرفات على اختيار عينة الدراسة
  . فقط
 صـيام ( داء المعلمين مثل     هناك دراسات تناولت دور اإلشراف التربوي في تطوير وتحسين أ          -
مــصطفى ، (، )2000سيـسالم ،  (، )2002األغـا والــديب ،  (، )2004الجـالد ، (، )2007، 

  ).1993سطل ، األ(و، )1995حسن ، (، )1997
ميـة   هناك دراسات تناولت واقع اإلشراف التربوي في تنمية كفايات ومهارات المعلمـين العل             -

  ) .2006الروبي ، ( ، و)1991شاهين ، (، )1997محمود ، (والمهنية مثل 
 اتفقت معظم الدراسات السابقة في تحديد دور اإلشراف التربوي فـي تطـوير أداء المعلمـين      -
 نحول تطوير وتحسين أداء المعلمـي   ) 1997مصطفى ،   (، وقد ركزت دراسة     دريسي والمهني الت

  .حديثي التعيين
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لك في  في توصيات الدراسة وذ   ) 2000سيسالم ،   (، و )1997محمود ،   (فقت دراسة كال من      ات -
  .ضرورة زيادة اهتمام المسئولين باإلشراف التربوي واالهتمام بالخدمات اإلشرافية

في دراستها حول التواصـل  ) Roberts , 1993( ركزت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة -
  .فعال بين المشرف التربوي والمعلمالناجح وال

حـول  ) 1991شـاهين ، ( ، )2006الروبـي ،  ( ، )2007صـيام ،  (أوصت دراسة كال من     -
الروبـي ،   ( وأكدت دراسـة     ،ضرورة تنظيم دورات تدريبية للمعلمين حسب احتياجاتهم المختلفة       

على ضرورة التنسيق بين برامج المعلمين وبرامج التأهيل التربـوي بكليـات التربيـة               ) 2006
  .وإشراك أساتذة الجامعات في عمليات تدريب المعلمين

على معرفة الكفايات المهنية للمعلمين ومن ثم تحديـد دور          ) 1993األسطل ،   ( ركزت دراسة    -
  .التوجيه التربوي في تنمية تلك الكفايات

في تطـوير أداء     معظم الدراسات السابقة تناولت دور وأهمية وواقع اإلشراف التربوي وأثره            -
فـي  دور اإلشـراف التربـوي      بإبراز  ) 2004الجالد ،   (، واختصت دراسة    المعلمين بشكل عام  

بدراسة دراستها  اختصت  ) 2000روضة سيسالم ،    (، كذلك   ين أداء معلمي التربية اإلسالمية    تحس
  . مهام اإلشراف التربوي في تطوير أداء معلمي العلوم

ين اهتمت بدراسة مشكالت المعلمين المبتـدئ     ) 1997حياوي ،   (  بعض الدراسات مثل دراسة      -
  .  ودور اإلشراف التربوي في حلها

بة للدراسات التي تناولت واقع اإلشراف التربوي فقد ركـزت علـى مجـاالت عمـل                 وبالنس -
المشرف وأساليب اإلشراف التي يستخدمها والتوقعات من العملية اإلشـرافية وأظهـرت تلـك              
الدراسات تركيز المشرفين على أسلوب الزيارة الصفية وعدم األخذ بالتوجهات الحديثة لإلشراف            

ين كانت أعلى مما هو موجود فعال وهذا دليل علـى أن العالقـة بـين                التربوي وتوقعات المعلم  
  .المشرف والمعلم ما زال يشوبها القلق والتوتر وعدم الثقة

 أما الدراسات التي تناولت أدوار ومهام اإلشراف التربوي فقد بينت بأن المشرفين يمارسـون               -
مارسـة بعـض األدوار     ، إضافة إلى قصور فـي م      رهم ضمن بعض المجاالت وليست كلها     أدوا

ن هناك بعض المعيقات تحول دون قيام       أو. الخ... ياجات المعلمين األساسية    كالتقويم وتحديد احت  
  .المشرف بأدواره كزيارة عدد المعلمين وقلة الميزانيات وعدم توافر جميع اإلمكانات المطلوبة 
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  أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
التـي تناولـت دور   قت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات واختلفت مع دراسات أخـرى            اتف -

  .اإلشراف التربوي
 فقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اختيار عينة البحـث المتمثلـة فـي        -

حـسن  (،  )1997مصطفى ،   (،  )2004الجالد ، (،  )2007صيام ،   (  وحدهم مثل دراسة     المعلمين
وا عـن  وذلـك ليعبـر  ) 2006الروبي ، (و، )1997حياوي ، ( ، )1993االسطل ،  (،  )1995 ،

لتشمل معلمـين   ، واختلفت مع بعض الدراسات السابقة في توسيع عينة الدراسة           آرائهم ومشاكلهم 
واختلفـت مـع    ) 2000روضة سيـسالم ،     (،  )2002، والديب ،    األغا  (ومديرين مشرفين مثل    

  . بتوسيع عينة الدراسة لتشمل معلمين ومشرفين) Roberts , 1993(دراسة 
 وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسات أخرى شملت عينة الدراسة المـشرفين فقـط مثـل                 -

  . Ovando & Huckestein , 2003) (دراسة
، وبذلك اتفقت مع جميع الدراسات الـسابقة    الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي      استخدمت -

ـ (Roberts , 1993)  ما عدا دراسة ،ام المنهج الوصفي التحليليفي استخد  تهاعتمدت في دراس
  . للزيارة بين المشرفين والمعلمينلقاء بعدى) 100(على المقابلة من خالل تسجيل تحليلي لـ 

  . كأداة للدراسةة كذلك اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام االستبان-
 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الكشف عن أهمية دور اإلشـراف التربـوي                اتفقت -

  .، وفي تحسين العملية التعلمية التعليميةل لتطوير المعلمين وتحسين أدائهمالفعا
في أن هناك قـصور مـن قبـل         ) 2002 والديب ،     ، األغا( اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة       -

عدة المعلمين على حل المشكالت التي يعانوا منها كـذلك اطالعهـم           المشرفين التربويين في مسا   
  .، وتزويدهم باألدوات الخاصة الحديثةتعلى أحدث المستجدات واالستراتيجيا

شـاهين ،  (، )2006الروبـي ،  (، )2007صـيام ،  (ة مع دراسة كال من      تتفق الدراسة الحالي   -
حسب احتياجاتهم وذلك لتنمية مهاراتهم     حول حاجة المعلمين الضرورية لدورات تدريبية       ) 1991

  .ورفع كفاياتهم العلمية والمهنية وبالتالي السيطرة على المشكالت التي تعيقهم بالمستقبل
تناولت دور اإلشـراف التربـوي ولكنهـا        الية مع الدراسات السابقة كونها       اتفقت الدراسة الح   -

علمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية    حددت دور اإلشراف التربوي في حل المشكالت التي تواجه م         
ير أداء معلمـي التربيـة      دراسته في تحديد دور اإلشراف في تطو      ) 2004الجالد ،   (كما تناول   

دراستها في تحديد دور اإلشراف التربوي في تطوير        ) 2000سيسالم ،   (اإلسالمية، كذلك تناولت    
  .أداء معلمي العلوم

راف التربوي في حل مـشكالت معلمـي التكنولوجيـا           ركزت الدراسة الحالية على دور اإلش      -
حول دور اإلشراف التربوي في حـل       ) 1977حياوي ،   ( والعلوم التطبيقية كذلك ركزت دراسة      

  .المشكالت التي تواجه المعلمين المبتدئين بعملية التدريس
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  :ع التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةالدراسات التي تتعلق بموضو : المحور الثاني
  :العربيةالمحلية و الدراسات -)أ

برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلـم التكنولوجيـا         : " بعنوان ) 2006،  الحناوي  ( دراسة -1
  ."التاسع األساسي بمدارس شمال غزة لدى طلبة الصف 

 لعالج صعوبات تعلم التكنولوجيـا لـدى طلبـة    اًهدفت الدراسة إلى تقديم برنامج مقترح 
  . دارس شمال غزة التاسع األساسي بمالصف

 وطالبة  اًطالب) 72(، وتم اختيار عينة الدراسة من       استخدام المنهج البنائي التجريبي   وقام الباحث ب  
لتالية لإلجابـة    األدوات ا  م الباحث ، واستخد  التاسع األساسي بمدارس شمال غزة     من طلبة الصف  

  : عن أسئلة الدراسة
    .تحليل المحتوى -1
   .اختبار تحصيلي -2

  : صلت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد تو
من الطلبة يواجهون صعوبة في تعلم التكنولوجيـا وهـذه الـصعوبة حـول      ) 52.5( وجد أن    -

األهداف ومتوسط الصعوبة الخاص بكل مستوى من المستويات حيث وجد أن متوسط صـعوبة              
ى التركيـب   ومستو) 64,44(ومستوى التحليل   ) 48.62 (ومستوى الفهم ) 40.74(التذكر يساوي   

لصعوبات ثم يليها الفهم    ومن ذلك يتضح أن كل من التحليل والتركيب يأتي في مقدمة ا           ) 65,97(
  .والتذكر

 وجود عالقة دالة إحصائية بين التحصيل ومستوى الصعوبات من جهة والبرنامج المقترح من              -
  .وباتجهة أخرى تعزى للبرنامج أي أن هناك فاعلية للبرنامج المقترح في عالج الصع

) 14,66( هناك انخفاض في مستوى الصعوبات حيث أصبح مستوى الـصعوبة فـي التـذكر      -
رنامج المقترح  وهذا يؤكد الفاعلية العالية للب    ) 7.63(والتركيب  ) 13,61(والتحليل  ) 20,6(والفهم

  .في تذليل الصعوبات
  :  وفي ضوء النتائج أوصى الباحث

يا في المرحلة اإلعدادية بحيث يكون هناك تكامل بين         ضرورة إعادة النظر في منهج التكنولوج      -
المناهج مكـررة وتحمـل   ، وال أن تكون هذه دادية ومناهج المرحلة االبتدائيةمناهج المرحلة اإلع 

، والعمـل   التكنولوجيا في التعليم والتعلم   ، وضرورة العمل على خلق وعى بأهمية      نفس المضمون 
اعدهم فـي التعـاطي مـع هـذا     ورات التدريبية التي تسعلى زيادة كفاءة المعلمين من خالل الد     

، وضرورة اللجوء إلى حوسبة التعليم من خالل تكثيف الجهود من أجـل تـوفير هـذه                 المنهاج
   .المناهج بصورة مشوقة ومثيرة عن طريق برامج الحاسوب
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حلـة   برنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوجيا في مر        : "بعنوان) 2004 ،غباين  (دراسة   -2
  ."م التدريبية  على احتياجاتهاًالتعليم األساسي العليا في فلسطين بناء

هدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي التكنولوجيا في مرحلـة التعلـيم             
، مـن   ي مرحلة التعليم األساسية العليا    األساسي العليا وبناء برنامج تدريبي لمعلمي التكنولوجيا ف       

 ومعرفة الطرق واألسـاليب التـي       ،ب التربوي الخاص بتدريب المعلمين    لى األد خالل الرجوع إ  
ولهذه الدراسة أهمية فـي بنـاء برنـامج         . ات التدريبية لمعلمي التكنولوجيا   يمكن أن تلبي الحاج   

 عن احتياجات المعلم   لوجيا حسب احتياجاتهم التدريبية، وهذه الدراسة تعبر      تدريبي لمعلمي التكنو  
  . وجهة نظر المعلمينالتدريبية من 

واختار الباحث لدراسته عينة قصدية من معلمي التكنولوجيا في المدارس التابعة لوزارة التربيـة              
ـ       الة الغوث الدولية في محافظة غزة     والتعليم ووك  د االحتياجـات   ، وأعد الباحـث اسـتبانة لتحدي

  .التدريبية للمعلمين
  :هاوقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أبرز

 وجود احتياجات تدريبية للمعلمين وغالبية هذه االحتياجات فـي مجـال الكفايـات المهاريـة                -
  .والعلمية

  : ولقد أوصي الباحث
االهتمام برفع كفايات معلمي التكنولوجيا في مرحلة التعليم األساسي وتصميم وتنفيذ بـرامج              - 

ساليب تـدريب المعلمـين ثـم       ع طرق وأ  على احتياجاتهم التدريبية وتنوي    اًتدريبية للمعلمين بناء  
  .على الكفايات المهارية عند إعداد برنامج التدريب التركيز

، وتطـوير البرنـامج الـذي قـام     تطبيق البرنامج التدريبي وإجراء دراسة استكمالية لدراسته       -
  .لتي يحصل عليها معلم التكنولوجيابإعداده وتقويم جميع البرامج التدريبية ا

  
تقويم كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسـي فـي         : "بعنوان ) 2002 ، متي( دراسة   -3

  ".محافظات غزة 
، والتعـرف  وجيا للصف السادس األساسي في غزةهدفت الدراسة إلى تقويم كتاب التكنول   

، والتعرف على مدى مالئمة محتوى منهاج التكنولوجيـا         ى نواحي القصور والقوة في الكتاب     عل
  .دس في ضوء المستويات المعرفية لبياجيهلطالب الصف السا
، ولتحقيق أهداف الدراسـة أعـد الباحـث         لمنهج الوصفي التحليلي في دراسته    وقد اتبع الباحث ا   

، ار لقياس النمو المعرفي للتالميذ    ، واختب لتكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين     لتقويم كتاب ا   ةاستبان
  .سادس في ضوء المستويات المعرفية لبياجيهوأداة تحليل محتوى منهاج التكنولوجيا للصف ال

، ن معلمـي التكنولوجيـا للـصف الـسادس     ومعلمة ماًمعلم) 44(وقد تكونت عينة الدراسة من     
  . وتلميذة من تالميذ الصف السادس األساسياًتلميذ) 2132(و
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   :وأظهرت نتائج الدراسة
أي أن %) 66،8(المعلمـين   بلغت نسبة التقدير التقويمي لكتاب التكنولوجيا من وجهـة نظـر    -

" ، وقد تفاوت تقويم الكتاب في المتوسط حيـث نـال مجـال           المتوسط  في المستوى   الكتاب جاء 
أعلى تقدير بينما جاء مجال وسائل التقويم في الكتاب أقـل المجـاالت             " الناحية الفنية واإلخراج    

واألنـشطة، وإنقرائيـة   فض أما المجاالت األخرى كالمحتوى،      وكان ضمن المستوى المنخ    اًترتيب
  .، والرسوم واألشكال فقد جاءت ضمن المستوىالكتاب

مـن  %) 65( أما ناحية مالئمة منهاج التكنولوجيا لطالب الصف السادس فقد وجد أن حوالي              -
المفاهيم في المنهاج تتطلب أن يمتلك التلميذ خصائص مرحلة العمليات الحسية العليا بينما لوحظ              

ذ لم يصلوا إلى هذه المرحلة وما زالوا ضمن المرحلة الحـسية المبكـرة              من التالمي %) 37(أن  
من مفاهيم المنهـاج  %) 81(، كما وجد أن ين مستوى التلميذ ومستوى المنهاجوهذا يشكل فجوة ب  

  .فقط من مجموع الطالب%) 50(هي في تناول 
  :وكان من ضمن توصيات الدراسة 

  .خبرات التالميذ السابقة ضرورة مراعاة المادة العلمية واألنشطة ب-
 قبل وأثناء الخدمة التعليمية بتـدريبهم علـى   اً مهني اً أهمية إعداد معلمي المواد الصناعية إعداد      -

  .الكفايات التربوية
  . بناء برنامج تدريبي مقترح لمعلم المواد الفنية قائم على الكفايات-
  
وجيـا للـصف الـسادس      تكنول معوقات تطبيق كتاب ال     : "بعنوان) 2002 ،مسلم  (دراسة   -4

  . "األساسي بغزة 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معوقات كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي بغـزة               
   .ة نظر معلمي التكنولوجيا وطلبتهممن وجه

أسـئلة الدراسـة تـم بنـاء     ولإلجابة على . لمنهج الوصفي التحليلي في دراستهاستخدم الباحث ا  
  : استبانتين

فقـرة  ) 30(، وتكونـت مـن     وجهة نظر المعلمين  لتحديد معوقات كتاب التكنولوجيا من      : ىاألول
  .فقرة) 16(ر الطلبة وقد تكونت من من وجهة نظ :والثانية، موزعة على ثالث مجاالت

من طلبة الـصف الـسادس   ) 856(وطبقت أدوات الدراسة على عينة طبقية عنقودية تكونت من     
، أما عينة الدراسة من المعلمـين فقـد         لإلناث) 10(عبة للذكور و  ش) 11(ا  شعبة منه ) 21(تمثل  

 بتـدريس كتـاب      ومعلمة الذين قـاموا    اًمعلم) 80(شملت مجتمع الدراسة كله والذي يتكون من        
     Test، واختبـار الباحث التكرارات والنسب المئوية، ومربع كاىاستخدم  .التكنولوجيا للطلبة

T.لإلجابة على تساؤالت الدراسة.  
  :وأظهرت نتائج الدراسة
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ازدحـام الفـصول    : وجيا للصف السادس كان أكثرها حدة      لتطبيق التكنول  اًمعوق) 26(وجود   - 
عباء التدريـسية التـي     ، وكثرة األ  م لتنفيذ الجانب التطبيقي للمادة    ، وعدم وجود دليل معل    بالطالب

ائية وعدم وجود مختبـر     ، وعدم توافر أجهزة الحاسوب في كثير من المدارس االبتد         ترهق المعلم 
كما كشفت الدراسة وجـود    . مقرر التكنولوجيا في هذه المدارس    أو غرفة خاصة بالنشاط العملي ل     

كتـاب  فروق ذات داللة إحصائية بين آراء الطالب والطالبات فـي تحديـد معوقـات تطبيـق                 
  . التكنولوجيا لصالح الطالبات

  :  خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمهاوقد
،  تنفيذ األنشطة التطبيقية للمادة    ، وإصدار دليل يساعد على     الواحد دد الطلبة في الفصل   تقليل ع  -

، وتخفيف العبء التدريسي للمعلم     س االبتدائية لتنفيذ هذه األنشطة    وتوفير أماكن خاصة في المدار    
  .التي ال تتوافر فيها هذه األجهزةوتوفير أجهزة حاسوب في المدارس االبتدائية 

  
فاعلية محتوى مناهج العلوم بالمرحلـة الثانويـة          : "بعنوان ) 2000 ، لوسيميا(دراسة   -5

بالسعودية في تنمية مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وكذا تنميـة             
  ".اتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا 

لعربيـة الـسعودية    هدفت الدراسة إلى التعرف على مفاهيم طالب الثانوية في المملكة ا          
، ومدى فاعلية   بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع   المتصلة بالقضايا والمشكالت الناتجة عن التفاعل       

  .مناهج العلوم في تنمية هذه المفاهيم
أدوات مختلفـة لتحقيـق هـدف    ، واستخدم لمنهج الوصفي التحليلي في دراسته وقد اتبع الباحث ا   

، وفي ضوء هـذه     )STS(ة بالقضايا والمشكالت المتعلقة بمدخل      ، فقام بإعداد قائمة أولي    الدراسة
القائمة قام بإعداد أداة لتحليل محتوى مناهج العلوم في المرحلة الثانويـة وذلـك لتحديـد مـدى            

، وقام بعد ذلك بإعداد اختبار موضوعي لقيـاس تحـصيل           ضمنها للقضايا والمشكالت المحددة   ت
، وأعد مقياس اتجاهات الطـالب نحـو   )STS(المتعلقة بـالطالب والمفاهيم للقضايا والمشكالت  

  .القضايا المستهدفة
 الثانوي في بداية    وتم تطبيق االختبار ومقياس االتجاهات على مجموعة من طالب الصف األول          

  .، ومجموعة من طالب الصف الثالث الثانوي في نهاية العام الدراسيالعام الدراسي
  :وأظهرت نتائج الدراسة

لوم المقررة على طالب المرحلة الثانوية ال تتضمن القـضايا والمـشكالت المتعلقـة               كتب الع  -
، كما أن عملية تضمين هذه القضايا يـتم بـصورة           %)20(بالقدر المناسب وهو    ) STS(بمدخل  

  .عشوائية، وتم معالجتها بصورة سطحية
 المتعلقـة بمـدخل      محتوى كتب العلوم لم يسهم في تنمية مفاهيم الطالب بالقضايا والمشكالت           -
)STS(وفي تنمية اتجاهات الطالب نحو العلم والتكنولوجيا ،.  
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  :  خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمهاوقد
بمحتـوى المنـاهج بـدء مـن        ) STS( ضرورة تضمين القضايا والمشكالت المتعلقة بمدخل        -

  .المرحلة االبتدائية
 وبين القضايا المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا       ضرورة اهتمام المعلمين بالربط بين المفاهيم العلمية       -

  .والمجتمع
 عقد دورات تدريبية لمعلم العلوم لتدريبهم على كيفية تدريس القـضايا والمـشكالت المتعلقـة        -

  .، والتأكيد على تنمية الجوانب الوجدانية كاالتجاهات نحو العلم والتكنولوجيا)STS(بمدخل 
  
مدى توافر بعض عناصر التنور العلمـي         : "بعنوان) 2000 ،والزعانين  ،  األغا  ( دراسة   -6

  ".في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية 
 12-7المناسبة لألطفال من سن     هدفت الدراسة إلى التعرف على عناصر التنور العلمي         

، ومن ثم التعرف علـى      علمي المناسبة لألطفال في فلسطين    ، وكذلك تحديد عناصر التنور ال     سنة
  .تب العلوم للمرحلة االبتدائية لعناصر التنور العلميمدى مراعاة ك

وقد اتبع الباحثان في دراستهما المنهج الوصفي التحليل الذي يستند إلى جمـع المعلومـات مـن             
ث مراعاتها لعناصـر التنـور      الكتب من خالل تحليلها بأداة مناسبة ثم وصف هذه الكتب من حي           

 المحتوى لتحليل كتب العلوم للمرحلـة االبتدائيـة علـم           ، وقام الباحثان بإعداد أداة تحليل     العلمي
  .م في ضوء عناصر التنور العلمي لألطفال1999/2000

كما وقام الباحثان بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من معلمي العلوم ومجموعة من خبراء التربيـة               
ا والمجتمـع  وطلب منهم اختيار عناصر التنور العلمي من مفاهيم وعالقات بين العلم والتكنولوجي        

  .وعمليات العلم وذلك من خالل قائمة لعناصر التنور العلمي
  :وأظهرت نتائج الدراسة

 نسبة المحتوى التي تركز على العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمـع فـي كتـب العـوم                  -
في وهذه النسبة تشير إلى أن هذا الجانب ال يلقى االهتمام الكـا           %) 17،6(للمرحلة االبتدائية هي    

  .حسب رأي المعلمين وخبراء التربية%) 22،4(ولم يعالج في المحتوى بالدرجة المطلوبة وهي 
وهي نسبة متدنية مقارنة بالدرجة     %) 15،3( نسبة المحتوى التي تركز على عمليات العلم هي          -

  %).19،1(المطلوبة وهي 
  :وكان من ضمن توصيات الدراسة

ة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى العلـوم   وجوب التركيز على أبرز جوانب العالق      -
  .في المرحلة االبتدائية
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مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم بالمرحلة         : "بعنوان) 1999 ، أحمد(  دراسة -7
  ". اإلسماعيلية _ الثانوية العامة أثناء الخدمة 

وجي لدى معلمي العلوم بالمرحلة     هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور التكنول         
  .الثانوية العامة في مصر في أثناء الخدمة

، ولتحقيق أهـداف الدراسـة أعـدت    منهج الوصفي التحليلي في الدراسةوقد استخدمت الباحثة ال 
، وقد اسـتعانت     التنور التكنولوجي لدى المعلمين    الباحثة اختبار التنور التكنولوجي لقياس مستوى     

فقرة من نوع االختبار من     ) 27(، وتكون االختبار من     في الواليات المتحدة  ) ليلي سمو (باختبار  
) 54(، وتم تطبيق االختبار على عينة من معلمي العلوم في المرحلة الثانوية بلغ تعـدادها                متعدد
  . ومعلمةاًمعلم

  :وأظهرت نتائج الدراسة
ـ   تدني مستوى معلمي العلوم في المرحلة الثانوية في التنور الت - ط علـى  كنولوجي عـن المتوس

  .%)34,5(بة درجات معلمي الفيزياء ، حيث بلغت نس%)50(القياس المستخدم وهو 
 بين متوسط كل مـن درجـات معلمـي الفيزيـاء واألحيـاء            اً عدم وجود فروق دالة إحصائي     -

  .والكيمياء
  :  خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمهاوقد
  .دارس االبتدائية والثانوية ضرورة إدراج التكنولوجيا في برامج الم-
، وأن  لتكنولوجي في برامج إعداد المعلـم      ضرورة وضع مالمح عامة لمواد التثقيف العلمي وا        -

  .تكون هذه البرامج متطورة ومتغيرة وتواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية في المجتمع
  
علمات العلـوم فـي     مخطط مقترح لتطوير إعداد م      : "بعنوان ) 1994 ، الشافعي(  دراسة    -8

  ".التقنية _ إطار مدخل العلوم 
هدفت الدراسة إلى وضع مخطط مقترح لتطوير إعداد معلمات العلوم بكليات التربية في             

  .)STS("  العلوم والتكنولوجيا والمجتمع "في إطار مدخل  السعودية
مـدى تـضمن    واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك للتعرف على            

، التنور العلمي لدى طالبات الكليـة    ، ولقياس مستوى    )STS(بعض المقرات العلمية ألبعاد مدخل      
  .)STS(واستخدمت المنهج البنائي لوضع مخطط مقترح لتطوير إعداد المعلمات حسب مدخل 

ـ              ة ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة لألسس المعيارية وذلك كمحك لتحليل عين
من توصيفات المقرات العلمية والمهنية في شعبة العلوم الطبيعية لتعـرف مـدى تـضمن تلـك           

، واستخدمت الباحثة اختبار للتنور العلمي بهدف تحديد المـستوى  )STS(المقررات ألبعاد مدخل    
) 180(، تم تطبيقه على عينـة بلغـت         )STS(العلمي لعينة من الطالبات في بعض أبعاد مدخل         

  .ليات التربيةطالبة في ك
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  :وأظهرت نتائج الدراسة
 ال تؤدي المقررات الحالية إلى تحقيق معظم أهداف مدخل العلـوم والتكنولوجيـا والمجتمـع                -

  . بجوانبها المعرفية والمهارية والوجدانية
م للتنور العلمي لدى الطالبات معلمات العلوم حيث بلغ المتوسط الحـسابي            ا تدنى المستوى الع   -

  ).110(من الدرجة الكلية لالختبار وهي ) 46,7(للدرجات 
  :المقترح إلعداد المعلمات يتكون من وضع تصور للمخطط -
  .التها المعرفية والمهارية والوجدانيةااألهداف بمج. 1
  ).STS(المحتوى الذي تضمن القضايا العالمية ذات االرتباط بمدخل . 2
  ).STS(ل أساليب واستراتيجيات التدريس المناسبة في مجا. 3
  .أساليب التقويم التي تستخدم في قياس فعالية المخطط بأبعاده المختلفة. 4

  :  خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمهاوقد
 ضرورة االهتمام بتدريب عضوات هيئة التدريس لتنمية مهارتهن باستخدام التقنيات التربويـة             -

مي العلوم أثناء الخدمة فـي      ، وتخطيط برامج تدريب معل    )STS(المستحدثة لمعالجة موضوعات    
حـديات العلميـة والتقنيـة      بحيث يتم وضع الطالبات المعلمـات أمـام الت        ) STS(إطار مدخل   

  .، وتشجيعهم على المشاركة لتطوير مواهبهن في العمل والتفكير وحل المشكالتالمعاصرة
  
العالقة بين العلم   القضايا العلمية المرتبطة بأبعاد       : "بعنوان ) 1993 ،الميهي   (دراسة    -9

  ".والتكنولوجيا والمجتمع في ضوء حاجات طالب المرحلة الثانوية 
هدفت الدراسة إلى تحديد القضايا العلمية المرتبطة بأبعاد العالقة بين العلم والتكنولوجيـا           

التي تفي بحاجات طالب الثانوية في مصر من وجهة نظر الطالب ورجـال              ) STS(والمجتمع  
  .ة تضمينها في مقررات العلوم بتلك المرحلة، وأهميبيةالتر

، ولتحقيق هدف البحـث قـام الباحـث         لمنهج الوصفي التحليلي في دراسته    وقد استخدم الباحث ا   
 على  ة، وتم تطبيق االستبان   )STS(عبارة تمثل قضايا مرتبطة     ) 70(ى   عل ت اشتمل ةبإعداد استبان 
ي القاهرة والمنوفيـة واإلسـكندرية،      ة ف من طالب وطالبات المرحلة الثانوي    ) 4509(عينة بلغت   

كتب علوم تدرس فـي المرحلـة     ) 9(، كما قام الباحث بتحليل مضمون       من رجال التربية  ) 30(و
الثانوية للتعرف على ما تشتمل عليه من موضوعات تفي بالحاجات الشخصية واالجتماعية لطلبة             

  .المرحلة الثانوية
  :وأظهرت نتائج الدراسة

فـي بحاجـات طلبـة المرحلـة        ، يمكن أن ت   )STS(ة علمية مرتبطة بأبعاد     قضي) 70( تحديد   -
ـ اً، حيث أن معظمها كانت تعالج نواح شخصية تتعلق باإلنـسان صـحيا ونفـسي         الثانوية  اً وعقلي

  .، والتلوث البيئي مثل المشاكل المتعلقة بالغذاء، الطاقة، النمو السكانياًواجتماعي
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كانت متدنيـة تراوحـت بـين       ) STS(لة الثانوية لقضايا     نسبة معالجة كتب العلوم في المرح      -
ه يجـب أال تقـل نـسبة معالجـة          نفي حين أن كثير من الدراسات أشارت إلى أ        %) 11-صفر(

  .من المحتوى الكلي%) 20(المحتوى لهذه القضايا عن 
  :  خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمهاوقد
هم لتدريس القضايا العلمية المرتبطة بأبعـاد     ضرورة إعداد برامج تدريبية لمعلمي العلوم لتأهيل       -
)STS(        وضرورة تضمين القضايا العلمية المرتبطة بأبعاد ،)STS ( كتب العلوم فـي     في محتوى 

  .، وكذلك في برامج إعداد المعلمين في كليات التربيةالمرحلة الثانوية
  
  :الدراسات األجنبية) ب
توقعات ال"  :بعنوان  Roger B. Hill & Robert C. Wicklien ) (2000 , دراسة -1
   ".جديدةال ه ومسؤولياتهرادو تكنولوجيا التعليم أل إلعداد معلمكبيرةال

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى امتالك معلمـي التربيـة التكنولوجيـة للكفايـات           
  . لهم ألداء مهماتهم ومسئولياتهمةالالزم

، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان      ذه الدراسة  الوصفي التحليلي في ه    وقد اتبع الباحثان المنهج   
 –مهـارات التـدريس     : فقرة توزعت على عدة محاور هـي      ) 41( اشتملت على    ةبإعداد استبان 

 األعمـال   – إدارة الصف    – توجيه الطالب    – مهارات التفكير    –التمكن من محتوى التكنولوجيا     
  .اإلدارية

 معلمي التكنولوجيا في والية جورجيا ممن تقـل         من) 145( على عينة تعدادها     ةوطبقت االستبان 
  .خبرتهم عن سنتين في مجال تدريس التكنولوجيا

  :وأظهرت نتائج الدراسة
 مهارات التدريس ومهارات التفكير     اً من ضمن المحاور السبع التي شملتها الدراسة جاء محور         -

  .في المرتبة األولى والثانية من حيث امتالك المعلمين لهما
، ومراعـاة  ارتي التخطيط للدرسثر مهارات التدريس التي يشعر المعلمون بامتالكها مه        من أك  -

  .االحتياجات التدريبية لمعظم الطلبة
، إدخـال أنـشطة     مكن منها في محور مهارات التفكير      ومن الكفايات التي يشعر المعلمون بالت      -

  .متعلقة بحل المشكالت ضمن فعاليات التدريس
 لمعلم التكنولوجيا والتي كان هناك شـعور بعـدم امتالكهـا لـدى            ةالزمهناك بعض الكفايات ال   

  :المعلمين ومنها
  .الحفاظ على المعدات في مختبر التكنولوجيا وصيانتها -1
 .التوظيف الفاعل لألجهزة والمعدات والوسائل في عملية التدريس -2

 .إدارة عمليات طلب المواد والتجهيزات والمعدات وتوثيقها -3
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  :يات الدراسةوكان من ضمن توص
خـالل   ضرورة تدريب معلمي التكنولوجيا على الكفايات التي يشعرون بعدم تمكنهم منها من              -

، وكذلك وجوب مراعاة جوانب النقص عند المعلمين في التخطـيط           دورات تدريبية أثناء الخدمة   
  .لبرامج إعداد المعلمين في الكليات والمعاهد المختصة

  
نحو تعليم فعال لتكنولوجيا التعليم في : " بعنوان  ) (Maxwell S. Reid , 2000 دراسة-2

  ".نيوزلند 
، لتربيـة التكنولوجيـة فـي نيوزيلنـدا       هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور منهاج ا       

  .والتعرف على الصعوبات التي رافقت المنهاج الجديد
  . الدراسة المكتبيةاًوقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدم

  : إلى ما يليةارت الدارسوأش
ويـة فـي    بالرغم من وجود تاريخ طويل للتربية التكنولوجية في المـدارس المتوسـطة والثان    -

ن مخرجات التعليم الثانوي لم تؤهل الطالب للتكيف مع اإلطار المعرفي للمجتمـع             أ، إال   نيوزيلندا
  .الذي تزايد نتيجة للتطورات التكنولوجية في العلم

، حيث تم إدخالها لجميع الطالب مـن األول         تغيير منهاج التربية التكنولوجية    تم    في التسعينات  -
  :، وقد حددت ثالثة أهداف عامة لمناهج التربية التكنولوجيةثالث عشراالبتدائي وحتى الصف ال

  . معرفة واستيعاب التكنولوجيا-1
  . القدرة على التعامل مع التكنولوجيا-2
  .مشكالت المجتمع تطبيق التكنولوجيا في حل -3
مـج  ، قادر على د   ه سوف يؤدي لخلق إنسان واع ومبدع، وخالق        وقد أشار واضعو المنهاج أن     -

، صمم ليمكن الطالب مـن فهـم الثقافـة   ن المنهاج   أ، و المبادرة، والتخيل مع المعرفة والمهارات    
  .والقيم والمواضيع االجتماعية التي تتفاعل مع التطور التكنولوجي

، ونقـص الخبـرة لـدى     المشاكل خالل بدء تطبيق المنهـاج سة إلى بروز بعض وتشير الدرا -
، مما استدعى إيجاد بـرامج تـدريب        التكنولوجيا في المنهاج الجديد   المعلمين لتدريس كل فروع     

  .جادة ومكثفة للمعلمين أثناء الخدمة
  
مرحلة التعليم التكنولوجي في نهاية ال: " بعنوان ) Ari  Alamak   (1999 , دراسة-3

   ".ةاالبتدائي
فـي  الدراسة إلى التعرف على أنواع األنشطة العلمية في تعليم التكنولوجيـا            هذه  هدفت  

، وكذلك التعرف على ما تم تحقيقه من أهداف التربية التكنولوجيـة            المدارس االبتدائية في فنلندا   
  .في تلك المدارس
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لتحقيق هدف الدراسة قـام الباحـث       ، و لمنهج الوصفي التحليلي في دراسته    وقد استخدم الباحث ا   
  . تم تطبيقها على عينة من معلمي التكنولوجيا في المدارس االبتدائيةةبإعداد استبان

  :وأظهرت نتائج الدراسة
 في منـاهج التربيـة      اً وجد أن موضوع األخشاب والتجارة هو من أكثر الموضوعات انتشار          -

،  موضـوعات الكهربـاء وااللكترونيـات      أن، و في المدارس االبتدائية فـي فنلنـدا      التكنولوجية  
  .والبالستيك تدرس بدرجات متفاوتة

الكهربـاء،  ،  نجـارة، الـصيانة   ال(ة   وجد أن أغلب الموضوعات التي أدرجت فـي االسـتبان          -
) ، المحركات  التعود على األجهزة التكنولوجية    ،البالستيك، الحدادة، األجهزة االلكترونية، التركيب    

، واألجهـزة   رحلة االبتدائية مـا عـدا المحركـات       ناسبة لطالب الم  قد اعتبرت كموضوعات م   
  .الكهربائية

 ال تستخدم أجهزة الحاسوب في التربية التكنولوجية على نطاق واسع ولكن من المتوقع زيـادة                -
  .االستخدام بشكل حاد في المستقبل القريب

هو التمويل وقلـة المـواد    وجدت الدراسة أن من أكبر العقبات التي تواجه تدريس التكنولوجيا   -
  .ةوالمعدات الالزم

، حيث وجـد أن     ق بشكل جيد في تدريس التكنولوجيا      وجد أن أهداف التربية التكنولوجية تتحق      -
ريس التكنولوجيا وأن   تدالتطبيق العلمي والتدريس القائم على التركيب والتصميم هما الغالبان في           

  .طريقة التلقين نادرة
  
فـي حـل   والمهارات تنمية القدرات : "  بعنوان ) (Richard A. Boser , 1993دراسة -4

   ".تعليمالتكنولوجيا معلم خاصة بقبل الخدمة ما المشكلة 

هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بالتقنيات واألساليب واإلجراءات الفعالة المناسبة لتطوير           
ن بوضع مناهج وبـرامج     ، وذلك الستخدامها من قبل المختصي     ةقدرات حل المشكالت التكنولوجي   

  .إعداد معلمي التكنولوجياوتدريب 
، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بـإجراء مقـابالت   ع الباحث المنهج الوصفي التحليليوقد اتب 

، وكـان أفـراد     ليم باستخدام أساليب حل المـشكالت     تليفونية مع مجموعتين من الخبراء في التع      
لمجموعـة األخـرى مـن      ، بينما أفـراد ا    التكنولوجيةلمتخصصين في التربية    المجموعتين من ا  
، وقد طلب من كل منهم إعطاء       أشخاص) 10( عدد أفراد كل مجموعة      ، وبلغ تخصصات مختلفة 

 – من وجهة نظـرهم      –لعدد من اإلجراءات التدريسية وذلك حسب أهميتها        ) 10-1(درجة من   
  .في تطوير قدرات حل المشكالت عند المعلمين

  :راسةوأظهرت نتائج الد
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ـ ة إعداد قائمة بأهم اإلجراءات والوسائل والتقنيات الالزم   -  بأسـلوب حـل   ا لتدريس التكنولوجي
  .المشكالت

، بـالرغم مـن     اً لم تختلف اإلجراءات والوسائل المقترحة من قبل أفراد المجمـوعتين كثيـر            -
  .اختالف التخصصات ألفراد المجموعتين

  :طوير القدرات على حل المشكالتي ت من اإلجراءات التي يمكن استخدامها ف-
  . تطبيق أسلوب حل المشكالت مع تغذية راجعة في ظروف ومشكالت حقيقية-1
  . تطوير العالقة بين المفاهيم والنظريات وتطبيقاتها العملية-2
  .، ومالحظة السلوك استخدام النمذجة، والمالحظة المتعمقة-3
  .خدمة ضرورة التنويع في طرق وأساليب التدريس المست-

ـ        ل المـشكالت  من أساليب التقويم التي يمكن استخدامها في تحديد فعالية برامج تطوير قدرات ح
  .، والتقارير الذاتيةنتاجات المجموعات واألفراد، ومالحظة األداء

 أجمع الخبراء على أن أفضل طرق إعداد وتدريب المعلمين وتطـوير قـدراتهم علـى حـل                  -
، والتي يتم اإلشراف عليها وإدارتها بعنايـة مـن قبـل    الحقيقيالت هي الخبرة في الموقع   المشك

  .مختصين
  

" :  بعنوان Michael K. Daugherty & Robert C. Wicklein)  (1993 ,دراسة -5
  ".بعض عوامل التنبؤ لتعليم التكنولوجيا في المدارس الرسمية في نيومكسيكو 

  التربية التكنولوجيـة حـسب     هدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص المميزة لمادة       
، وآراء زمالئهم معلمي العلوم والرياضيات في الواليات المتحدة         آراء معلمي التربية التكنولوجية   

  .األمريكية
، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان       الوصفي التحليلي في هذه الدراسة     وقد اتبع الباحثان المنهج   

: ة على أربع محاور رئيـسية هـي  قد اشتملت االستبان، وة الستطالع آراء المعلمين  بإعداد استبان 
ـ       محتـوى منهـاج التربيـة      ، خـصائص    ةخصائص طرق وأساليب تدريس التربية التكنولوجي

، وخطـط    التكنولوجية والعلوم والرياضـيات    ، تصورات الدمج والتكامل بين التربية     التكنولوجية
  .العمل في التربية التكنولوجية

، لى من معلمي التربيـة التكنولوجيـة     ، األو  المعلمين ى مجموعتين من  علة  وقد تم تطبيق االستبان   
  . ومعلمةاًمعلم) 154(، وبلغ كل مجموعة انية من معلمي العلوم والرياضياتوالث

  :وأظهرت نتائج الدراسة
، ية تزود الطالب بأنشطة استكشافية    جمع معلمو التربية التكنولوجية على أن التربية التكنولوج       أ -

وب حل المشكالت من خالل العمل ضمن مجموعات وأنها تزيد من تبـصر الطالـب        وتتبنى أسل 
، كما وافق المعلمون على فكرة تكامل مناهج التكنولوجيـا          مه للمجاالت التطبيقية في دراسته    وفه

  .والعلوم والرياضيات



 35

 ، وعلى أسـلوب حـل     علم القائم على األنشطة المخبرية     يري معلمو العلوم والرياضيات أن الت      -
، ولم يوافقـوا علـى أن مـادة    اس في تدريس التربية التكنولوجية   المشكالت يجب أن يشكل األس    

، وكـان   ر عند الطالب أو اشتقاق الفرضيات     التربية التكنولوجية يؤدي لتطوير استراتيجيات التفكي     
يقـات العلميـة، وفهـم اآلالت       تصورهم أن منهاج التربية التكنولوجية يجب أن يقوم على التطب         

  .، واالتصاالتلمواد، وعمليات اإلنتاجوا
  :وكان من أهم توصيات الدراسة

ية من أجـل االسـتفادة القـصوى         ضرورة الوصول لفهم واضح لخصائص التربية التكنولوج       -
، وأنه من الضروري عقد ورش عمل ومحاضرات لمعلمي العلوم والرياضـيات لتحـسين              منها

  .تصوراتهم عن التربية التكنولوجية
   
  :عقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم التطبيقيةالت) ج

بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التكنولوجيا والعلـوم التطبيقيـة              
  :الحظت الباحثة ما يلي

 . غالبية الدراسات اتبعت المنهج الوصفي التحليلي للوصول للنتائج-

، ودورهـا فـي إكـساب الطالـب         ت على أهمية التربية التكنولوجية    راسا ركزت عدد من الد    -
 للتعامل مع معطيات العـصر مـن أجهـزة ومعـدات     ةالمهارات والمعارف واالتجاهات الالزم   

بطريقة سليمة ليستطيع مواجهة التحديات في عصر التكنولوجيا والتقدم الـسريع، وفـي زيـادة               
  .)2000ريد ، (، ودراسة)1993دوجيرتي ، (اسةرته على حل المشكالت التي تواجهه، درقد
) 2004غباين ،   (ت التدريبية للمعلمين منها دراسة     هدفت بعض الدراسات إلى تحديد االحتياجا      -

وويكلـين ،   ،هيـل  (لخاصة لمعلمي التكنولوجيا، كذلك دراسة    التي تناولت االحتياجات التدريبية ا    
 لهم ألداء   ةالتربية التكنولوجية للكفايات الالزم   التي هدفت إلى تحديد مدى امتالك معلمي        ) 2000

 . مهماتهم ومسئولياتهم

 ومن المالحظ ندرة الدراسات والبحوث العربية التي تناولت موضـوع التربيـة التكنولوجيـة            -
، بين العلوم والتكنولوجي والمجتمع   ، حيث اهتمت أغلب الدراسات بالتفاعل       راسية مستقلة كمادة د 

، وقد قامت بعض هذه الدراسـات بتحليـل    م التكنولوجية ضمن مناهج العلوم    يووسيلة دمج المفاه  
محتوى مناهج العلوم للتعرف على مدى تضمنها ومعالجتهـا للمفـاهيم والقـضايا التكنولوجيـة          

التـي  ) 2000الوسـيمي ،    (، مثل دراسة  )STS(والمتعلقة باتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا       
لمتضمنة في مناهج العلوم وأوصت بـضرورة االهتمـام بالمـشكالت            ا ابينت قضايا التكنولوجي  

التي أوضحت أن نسبة    ) 1993الميهي ،   (المناهج الدراسية في مادة العلوم، ودراسة     البيئية ضمن   
، األغـا   (كانت متدنية وكـذلك دراسـة     ) STS(معالجة كتب العلوم في المرحلة الثانوية لقضايا        

  ).2000والزعانين ،
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 :جية فـي بعـض الـدول بالتحليـل ومنهـا          الدراسات مناهج التربية التكنولو    تناولت بعض    -
  .في نيوزيلندا) 2000ريد ، (في فنلندا، ودراسة) 1999أالماكي ، (دراسة

دهم ، ووسائل إعدا   من حيث مستوى تنورهم التكنولوجي      تناولت بعض الدراسات معلمي العلوم     -
التي بينت نتائجهـا تـدني مـستوى        ) 1999  ، أحمد(، مثل دراسة    لتدريس المفاهيم التكنولوجية  

الـشافعي ،   ( ، ودراسـة    في التنور التكنولوجي عن المتوسط    معلمي العلوم في المرحلة الثانوية      
التي وضعت مخطط لتطوير إعداد معلمات العلـوم ورفـع مـستواهم فـي معـالجتهم            ) 1994

  .للموضوعات التكنولوجية
األساسي في قطـاع     الفلسطيني للصف السادس     اي تعرضت بعض الدراسات لمنهاج التكنولوج     -

) 2002مـسلم ،    (ناولت كتاب التكنولوجيا بالتقويم، ودراسة    التي ت ) 2002تيم ،   (غزة مثل دراسة  
التـي  ) 2006الحناوي ، (لتكنولوجيا في قطاع غزة، ودراسة   التي بحثت صعوبات تطبيق منهاج ا     

ـ  هدفت لدراسة الصعوبات التي تعيق طلبة الصف التاسع      اًاألساسي من تعلم التكنولوجيـا مقترح
  .  للتغلب على تلك الصعوباتاً تدريبياًبرنامج

 كذلك هدفت بعض الدراسات إلى إعداد قائمة بالتقنيات واألساليب واإلجراءات الفعالة المناسبة             -
، وذلك الستخدامها من قبل المختصين بوضع منـاهج         ةلتطوير قدرات حل المشكالت التكنولوجي    

  ).1993بوسر ، (داد معلمي التكنولوجيا مثل دراسة تدريب وإعوبرامج
  
  
  

  :التعقيب العام على الدراسات السابقة : المحور الثالث
  :اسة الحالية من الدراسات السابقةمدى استفادة الدر

  .لورة فكرة البحث ومجاالتهاختيار منهج الدراسة واختيار وب -1
 .ا وبنودهاة ومجاالتهفي كيفية إعداد وتصميم االستبان -2

إعداد اإلطار النظري للدراسة وخاصة بما يتعلق باإلشـراف التربـوي والتكنولوجيـا              -3
 .والعلوم التطبيقية

االطالع على آخر ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة وبذلك الـربط بـين بعـض                 -4
 .المشكالت التي يعاني منها المعلمين ومحاولة حلها في الدراسة الحالية

اإلحصائية وتحليل النتائج ومن التوصـيات والمقترحـات التـي أبـداها            معرفة الطرق    -5
 .الباحثين

  .اختيار عينة الدراسة وتحديد متغيرات الدراسة -6
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  :ما يميز هذه الدراسة عن غيرها
تتنـاول دور اإلشـراف     التي   في فلسطين    الحالية من الدراسات القالئل    تعتبر الدراسة    -1

 .ة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيالتربوي في حل المشكالت التي تواجه

 على أهمية رأى المعلمين في الكشف عن المشكالت التـي يعـاني منهـا            تؤكد الدراسة  -2
  .معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

أهمية رأى المعلمين في الكشف عن مدى ممارسة اإلشراف التربوي          تؤكد الدراسة على     -3
مشكالت التي يعاني منها معلمي التكنولوجيا والعلوم       لدوره وفعالية هذا الجهاز في حل ال      

  .التطبيقية
 وهذا مـا   تناولت الدراسة مرحلة التعليم األساسية العليا أو ما يسمى بالمرحلة اإلعدادية          -4

يؤكد أهميتها باعتبارها مرحلة بناء للمهارات األساسية وهـذه المرحلـة لـم تتناولهـا               
 .الدراسات السابقة

اسة بالتعرف على دور المشرف التربوي وعلى المشكالت التي تواجه          لم تكتفي هذه الدر    -5
معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بل اهتمت بتقديم حلول للمـشكالت التـي تواجـه              

  .معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
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  لثالفصل الثا

  اإلطار النظري للدراسة
  

  اإلشراف التربوي: أوالً

  ا والعلوم التطبيقيةالتكنولوجي: ثانياً

المشكالت التي تواجه معلمـي التكنولوجيـا والعلـوم         *  

  التطبيقية

دور اإلشراف التربوي اتجـاه معلمـي التكنولوجيـا         *  

  والعلوم التطبيقية
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  الفصل الثالث
   للدراسةاإلطار النظري
  

  :المقدمة
 الموقـف التعليمـي،     تسعى التربية لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة من خالل تحـسين           

 اً بالقيادات التربوية العليـا مـرور      اً من التلميذ والمعلم وانتهاء    اًوذلك ابتدء . وتطوير العاملين فيه  
 في تحسين العملية التعليمية التعلميـة  ً بارزا اًيلعب اإلشراف التربوي دور   و. بالمشرفين التربويين 

فنجد أن اإلشـراف التربـوي      . م والتعليم حتى تحقق التربية أهم أهدافها وهو تحسين عملية التعل        
عملية تعاونية إنسانية تشترك فيها عدة أطراف وتتطلب العمل الدءوب واالطالع الواسع وتبـادل          
الخبرات والمشورة وتقديم البحوث والدراسات إلثراء عملية الـتعلم والتعلـيم، والقـضاء علـى       

  .الصعوبات والمشاكل
  

فهم اإلشراف التربـوي مـن خـالل    Waite  :  (1994(رحوفي ضوء نتائج دراسة ميدانية اقت
مـن حيـث    : مجموعة من األبعاد وهي المجاالت والمهام والعالقات والسمات على النحو التالي          

مـن  . المناهج، التعليم، اإلدارة، العالقات الشخصية، تطوير أعضاء هيئـة التـدريس       : المجاالت
ومن حيث  . التحسين/ة، اتخاذ القرار، التزويد، التغيير    المتابع، القيادة، الحفز، التقويم  : حيث المهام 

عالقـات  : ومن حيث العالقات  . االطالع المعرفي، المهارات والخبرات، التعليم، الميول     : السمات
  ).25 :2005عطاري ، وآخرين ، (مع المعلمين، عالقات مع البرنامج

  

مين والوقوف علـى حاجـاتهم   إذا نرى أنه يقع على عاتق اإلشراف التربوي مسؤولية دعم المعل         
والعمل على تطوير مهارتهم بمختلف الوسائل، ومد يد العون والمساعدة على أسـاس االحتـرام            
والتقدير وبذل الجهود من أجل تذليل الصعوبات والمشكالت التي تواجههم، وإجـراء البحـوث               

ت المعلم وتطـوير    اإلجرائية لتقصى المشكالت التربوية ومواجهتها، وإتاحة الفرصة لنمو مهارا        
وسائل التعلم ومعالجة المشكالت المهنية والمساعدة في إيجاد الحلول والبدائل، كذلك اإلسهام في             

أبو ملوح  (تحديد مشكالت التالميذ وتحديد خصائصهم واحتياجاتهم ومساعدة المعلم على إشباعها         
  )2002، محمد والعمري ،

  .ف التربوي من خالل اإلطار النظريومن هنا تجدر اإلشارة للتعرف على جهاز اإلشرا
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  : مفهوم اإلشراف التربوي 
لقد حدث تطور في مفهوم اإلشراف التربوي في العقدين األخيرين شأنه في ذلك شأن كثير مـن                 
المفاهيم التربوية التي تنمو وتتطور نتيجة األبحاث والدراسات والممارسات التربويـة المختلفـة             

 –التفتـيش    (بحاث عن قصور األنماط السابقة لإلشراف التربـوي       خاصة بعد أن كشفت تلك األ     
وحاولت هذه الدراسات إحداث التغيرات المرغوبة في العملية التعليمية التعلميـة، كمـا             ) التوجيه

حاول اإلشراف التربوي الحديث تالفي أوجه القصور من خالل نظرة شاملة للعمليـة التربويـة               
  .والتعليمية

احثة مفهوم اإلشراف التربوي محاولة عرض بعض آراء الباحثين والمـربين           ولذلك ستتناول الب  
  . للوصول إلى تحديد مفهوم شامل له

  : اإلشراف في اللغة
  :من خالل الرجوع إلى أصل كلمة إشراف فقد ورد في المنجد في باب شرف ما يلي

 : 2002،  المنجـد   (عال وارتفع وانتصب والمكان عاله اطلع من فوق وأشـفق         : أشرف الشيء 
383.(  

  :كما ورد في القاموس المحيط ما يلي
 : 1972أنـيس وآخـرون ،      (عال وارتفع واطلع من فوق وتواله وتعهده وقاربه       : أشرف الشيء 

449.(  
  : وكما ورد في لسان العرب ما يلي

  .أي صار ذا شرف وعال في دين أو دنيا: شرف
  .أي عال وارتفع وانتصب: أشرف الشيء

  .ذي تشرف عليه وتعلوه ومشارف األرض أعاليهاالمكان ال: المشرف
  ).137  :1968ابن منظور ، (أي اطلعت عليه من فوق: أشرفت على الشيء

 يعني االطالع على الـشيء عـن قـرب وتوليـه     ًمما تقدم يتضح لنا أن اإلشراف التربوي لغة  
  .وتعهده

  

  :ًاإلشراف التربوي اصطالحا) ب
خـتالف  الد ماهية اإلشراف التربوي وذلـك طبقـا         لقد اختلفت آراء المربين حول تحدي       

نظراتهم إليه ومدى فهمهم لإلشراف التربوي ووظيفته، األمر الذي نتج عنـه تعـدد التعريفـات         
  :التالية
عملية قيادية تعاونية منظمة تعنى بالنظام التعليمـي بجميـع          " بأنه  ) 43 : 2007صيام ،   (يعرفه

رة فيه وتقويمها للعمل على تنظيمها وتطويرهـا مـن          عناصره وتهدف إلى دراسة العوامل المؤث     
  ".أجل االرتقاء بمستوى األداء في النظام التعليمي بشكل عام وتحقيق األهداف التربوية المنشودة 
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عملية تعاونية قيادية ديمقراطية منظمـة تعنـي        " على أنه   ) 19 : 2005،  الطعاني  (كذلك عرفه 
هج ووسائل وأساليب وبيئة تعلم ومعلم وطالـب وإدارة         بالموقف التعليمي بجميع عناصره من منا     

وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمل على تحسينها وتنظيمها مـن               
  ".أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية 

راطيـة  عملية قياديـة ديمق   " إلى اإلشراف التربوي على أنه      ) 12 :2002عبد الهادي ،  (فقد نظر 
تعاونية منظمة، تعنى بالموقف التعليمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب، وبيئة تعلم              
وطالب، وتهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف وتقييمها للعمـل علـى تحـسينها                

  ".وتنظيمها من أجل تحقيق أفضل األهداف التعلم والتعليم 
ق تعريف الطعاني لإلشراف التربوي مع تعريف عبـد الهـادي       نالحظ من التعريفات السابق اتفا    

إلى حد كبير كذلك تعريف صيام وخاصة في التركيز على االعتناء بالموقف التعليمـي بجميـع                
عناصره دون استثناء ودراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقـف لتطـوير العمليـة التعليميـة                

  .نشودة وتحسينها من أجل تحقيق األهداف التربوية الم
عملية تبادلية والمشرف هـو قائـد تربـوي         "بأنه  ) 31 : 2003الخطيب ، والخطيب ،     (ويعرف

يسعى إلى تحسين العملية التعليمية التعلمية ويعمل على تطويرها لذا على المشرف التربـوي أن               
ده يعني األهداف التي يسعى اإلشراف التربوي إلى تحقيقها والتي تعينه على إدراك مهنته وتساع             

  .  على القيام بها على خير وجه
يختلف هذا التعريف عن التعريفات السابقة بتركيزه على الدور الفعال للمشرف التربـوي كقائـد             
تربوي يسعي لتحسين العملية التعليمية التعلمية وال بد من تفهم المشرف التربوي لألهداف التـي               

  .يسعى لتحقيقها من أجل النجاح بمهنته على أكمل وجه
  

هو الـذي يراعـي   " إلى المشرف التربوي على أنه  ) 107 : 2001نشوان ، ونشوان ،     (ونظر  
التطورات والمتغيرات في الفكر اإلداري التربوي وانتشار المبادئ الديمقراطية في العمل والـذي    
يركز على جميع عناصر الموقف التعليمي وما يرتبط بهذا الموقف من ظروف وعوامل داخليـة              

  ".ن التركيز على أحد العناصر دون اآلخر وخارجية دو
ويتفق تعريف نشوان ونشوان مع التعريفات السابقة في التركيز على ضرورة االعتناء بـالموقف         
التعليمي بجميع عناصره ودراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف لتحسينه وتطويره إال أنه أكـد   

  . وانتشار مبادئ الديمقراطية في العملعلى مراعاة التطورات والتغيرات في الفكر اإلداري
  

أن اإلشراف يعني تنسيق وتوجيه نمو المعلمين بما يضمن توجيـه           " وقد عرف برجز اإلشراف     
كل طفل للمشاركة الفعالة والذكية في المجتمع الذي يعيش فيه وذلك عن طريق توجيه وتـشجيع                

  ).18 : 2001البدري ،"( النمو الذاتي للمعلمين من أجل تحقيق األهداف التربوية 
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أنه عملية مخططة ومنظمة هادفة إلى مساعدة المعلمين والطلبة علـى امـتالك             " ويعرفه دياب   
 2001ديـاب ،  "(مهارات تنظيم تعلم التالميذ بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية والتربوية            

 :150.(  
لوك مـصمم يهـدف إلـى       عبارة عن س  " كذلك عرف الفونسو وآخرون اإلشراف التربوي بأنه        

التأثير المباشر والفعال في سلوك المعلمين بأسلوب يسهل تحقيق تعلم أفضل للمتعلمين وتحقيـق              
  ).18 : 2001، البدري "(أهداف المدرسة 

جميع الجهود المبذولة للتأثير على أداء المعلم من أجـل تحـسين       " ويعرفه دقاق وخليل على أنه      
 تعليمي تدريبي وتنسيقي وتغييري واستشاري من أجـل مـساعدة         عملية التعلم والتعليم فهو عمل    

  ). 50 : 1988دقاق ، وخليل ، "(المعلمين على أداء مهماتهم التعليمية بشكل فعال 
عملية تدريب للمعلمين كيـف  "على أنه ) Mosher, Purple , 1979(ويعرفه موشير وبيربل

  ).  10 :1983عبداهللا ، "( يعملون 
  

مجموعة من الجهود المخططة والمنظمة بهدف تحسين العملية التعليمية       " لى أنه   وتعرفه المدلل ع  
التعلمية من جميع جوانبها وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل التربـوي وذلـك فـي ضـوء                 

  ). 15 : 2003المدلل ، ("التطورات والمستجدات العالمية المعاصرة 
شـراف التربـوي مهمتـه الكـشف عـن          ويتفق تعريف المدلل مع تعريف حمدان على أن اإل        

" الصعوبات وتحديد مظاهر القوة والضعف لتذليلها وحلها فينظر حمدان إلى اإلشراف على أنـه              
 للسلوك واألشياء والقادر على تحديـد مظـاهر   " Super "الحادة أو النافذة  " Vision"الرؤية 

  ).10 :1992حمدان ، ("القوة والضعف فيها ثم اقتراح الحلول العالجية المناسبة لذلك 
نشاط موجه يعتمد على دراسة الوضع الراهن ويهدف إلـى  " وينظر مقبل إلى اإلشراف على أنه    

خدمة جميع العاملين في مجال التربية والتعليم النطالق طاقـاتهم ورفـع مـستواهم الشخـصي         
  ).6 : 2000 ، مقبل"(والمهني بما يحقق رفع مستوى العملية التعليمية التعلمية وتحقق أهدافها 

مقبل عن التعريفات السابقة في تركيزه على دراسة الوضع الراهن لالنطالق من            تعريف  يختلف  
 كل معالمه لرفع كفاءة جميع العاملين في النظام التربـوي بأكملـه وتحـسين             اًهذا الوضع محدد  

  .العملية التعليمية التعليمة وتحقيق األهداف التربوية المنشودة 
  

بـأن اإلشـراف   : ج في سياق مختلف قليال عن سـابقيه   التربية العربي لدول الخلي   ويعرفه مكتب   
عملية يتم فيها تقويم العملية التعليمية التعلمية ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بهـا لتحقيـق        " التربوي  

األهداف التربوية وهو يشمل اإلشراف على جميع العمليات التي تجري في المدرسة سواء كانت              
أو إدارية بأي نوع من أنواع النشاط التربـوي فـي المدرسـة وخارجهـا والعالقـات                 تدريبية  

  ).17 :1985مكتب التربية العربي لدول الخليج ، "(والتفاعالت الموجودة فيها وفيما بينها 
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وعملية اإلشراف التربوي من العمليات المهمة جداً في النظام التربوي وخصوصاً فـي عمليتـي     
لتي تعني التواصل الفعال بين أربعة أطراف حساسة وأساسـية وهـي المـشرف    التعلم والتعليم ا  

والمعلم والمدير والطالب وإذا كانت العالقة بين المعلم والطالب والمـشرف والمعلـم والطالـب             
والمدير عالقة وثيقة متينة تعمل للصالح العام في ثقة متبادلة بين األطـراف األربعـة جميعهـا                 

ين الذين يعملون بكل جهد وجد لخدمة       جى مستوى تكون نتائجه أفواج الخري     يتحقق تعليم وتعلم عل   
  ).80: 2002، مدانات وبرزة (الوطن والمواطنين

  

) برجز ودقاق وخليل والفونسو وآخرين وموشير وبيربـل وديـاب         (ومن خالل التعريفات السابقة   
ـ             و المعلـم وكيفيـة     نالحظ أنها اختلفت عن التعريفات السابقة في تركيزها على عنصر مهم وه

تنسيق جميع الجهود لتطوير أدائه والتأثير المباشر والفعال في سلوكه ومساعدته علـى امـتالك               
 تعريفات كل من دقاق وخليل وموشير وبيربل أنـه يقـع            يم تعلم التالميذ كذلك تأكيد    مهارات تنظ 

 لتحقيـق  على عاتق اإلشراف التربوي تدريب المعلمين بشكل فعال على العمل وبـشكل أفـضل     
  .األهداف التربوية وتحسين عملية التعلم والتعليم

  
 وفي نهاية سرد التعريفات نجد التعريفات حول مفهوم اإلشراف التربوي قد اختلفت ولكن الغاية              
النهائية من عملية اإلشراف التربوي هو تحسين العملية التعليمية التعليمـة وتحقيـق األهـداف               

  .التربوية المنشودة
 يمكن  ًالعرض السابق لآلراء المتباينة لإلشراف التربوي والمختلفة والمتفقة أحيانا        ومن خالل   

  :إجمال هذه المفاهيم في النقاط التالية
  .عملية تبادلية ديمقراطية منظمة وقائدها المنظم المشرف التربوي ) 1
 . متابعة كل ما يتعلق باألهداف التربوية– تقويم –عملية يتم فيها تنفيذ  ) 2

 عملية تعنى بالموقف التعليمي بجميع عناصره من مناهج ووسـائل وأسـاليب             أن اإلشراف  ) 3
 .وبيئة ومعلم وطالب بدون استثناء

هدف اإلشراف تحليل ودراسة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الموقف التعليمي من             ) 4
 .أجل تحسين وتطوير الموقف التعليمي

هداف التربوية وتحـسين عمليـة التعلـيم    الهدف األساسي من عملية اإلشراف هو تحقيق األ  ) 5
 .والتعلم

يركز اإلشراف التربوي على النمو المهني والتدريبي للمعلمين وتشجيعهم على النمو الـذاتي              ) 6
 .في ضوء التطورات الفكرية التربوية المعاصرة
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  :وعلى ضوء ما سبق تري الباحثة أن اإلشراف التربوي يمكن تعريفه بأنه
اون منظم بين القائد التربوي وهو المشرف علـى العمليـة التعليميـة     عملية تواصل وتع    

ع على أحـدث المـستجدات   ، بتبادل اآلراء واألفكار واإلطالمية والمعلم الميسر لتلك العملية   التعل
تحليل الموقف التعليمي بجميع عناصره والتعرف على المشكالت التي تواجـه المعلـم      التربوية و 

اسبة لحلها والبدائل المختلفة من أجل االرتقاء بأدائه الفنـي والمهنـي       ومحاولة وضع الخطط المن   
  .وذلك لتحسين العملية التعليمية وتحقيق األهداف التربوية المنشودة

  

   :تطور اإلشراف التربوي
 التربوي في ثالث مراحل متأثراً في ذلك بتطور النظام التربوي القـائم وهـذه               فلقد مر اإلشرا  
  :المراحل هي

  : مرحلة التفتيش:أوال
المقيـد ،  (بدأت هذه المرحلة من القرن الثامن عشر حتى أوائل الثالثينات من القـرن العـشرين        

وهي العملية التي يقوم بها المفتش وذلك بزيارة للمعلمين لإلطالع علـى جوانـب               )12 :2006
لهفـوات  القصور ونقاط الضعف لديهم ومن ثم تقويمها ومحاسبتهم على األخطاء والنـواقص وا            

فمهمته هي الكشف عن نقاط الضعف لدى المعلمين وتصيد األخطاء          . التي يحددها خالل زيارته   
من خالل زيارة خاطفة خالل فترة زمنية قصيرة تجري عادة مـرة أو مـرتين خـالل العـام                   
الدراسي في أحسن األحوال، وفي ختام الزيارة يعد تقريراً تقويمياً عن المعلم ويعطيـه التقـدير                

ومن أكثر اإلجراءات تعسفاً    . ك بناءاً على رغبة المفتش دون االعتماد على أسس موضوعية         وذل
 النقل إلى مدرسة بعيدة أو نائية مما ولد النظرة السلبية لدى المعلمـين إزاء               اًلمن كان تقريره سيئ   

مفتشيهم والتي تمثلت بالرفض والخوف وعدم الثقة باعتبار المفتش صاحب السلطة، يعاقب مـن              
  ).16 -15 : 2001البدري ، (يشاء وينقل من يشاء وفق أهوائه ومزاجه ورغباته الشخصية

  ):18 : 2005الطعاني ،( أهم االنتقادات الموجهة لعملية التفتيش كما ذكرها
 االستقصاء مما   التركيز على أداء المعلم داخل الموقف التعليمي فقط فال يسمح له بالبحث أو             ) 1

  .كيز على الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعلومات، والتريقلل نموه المهني
عدم المشاركة الفعالة واإليجابية في عملية التفتيش من المعلم فالتفتيش مركزي يعتمد علـى               ) 2

واعتماده على تطبيق الطرق التي تعتقد أنها       . إعطاء التوجيهات وما على المعلم سوى التنفيذ      
 .صحيحة

 . المعلم بما يتعلق بالعملية التعليمية التعلميةاعتماد المفتش بأن خبراته تفوق خبرات ) 3

قيام المفتش بزيارة واحدة أو زيارتين على األكثر خالل العام الدراسي لتصيد األخطاء فـي                ) 4
 .أغلب األحيان وقلة المتابعة إذ غالباً ما ينتهي دور المفتش عند تدوينه للتقرير

 . أداء المعلمزيارات المفتش تهدف إلى قياس تحصيل التالميذ وتقويم ) 5

  .االتصال والتواصل بين المفتش والمعلم يكون باتجاه واحد وعلى األغلب يكون نادراً ) 6
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  :مرحلة التوجيه: ثانيا
ظهرت مرحلة التوجيه التربوي نتيجة التقدم في علم التربية والعلوم االجتماعية األخرى المساندة             

اليب االتصال ومرتكزاتها، مما ساعد     لها وخاصة مبادئ وأسس العالقات اإلنسانية وقواعدها وأس       
على رفع مستوى المعلم المهني وبذلك أصبح اإلشراف التربـوي عمليـة ديمقراطيـة تعاونيـة         
طرفاها المشرف والمعلم وحل المشاكل التي يواجهها المعلم ورفض التسلط والفـرض ويحتـرم              

تغيير والتطور فـي مفهـوم      االختالف في الرأي ويعترف بالقيمة الحقيقية لالجتهاد، إن عملية ال         
أن تغير السلوك والممارسـات بـصورة عامـة         : اإلشراف التربوي لم تكن سهلة لسببين أولهما      

عملية صعبة وتزداد صعوبتها بالنسبة لألشخاص الذين مارسوا هذا السلوك لفترة طويلة وهذا ما              
 المفتشين المـوجهين   هو أن أغلبية :، والسبب الثاني  لى المفتشين الذين أصبحوا موجهين    ينطبق ع 

لم يكونوا مؤهلين تربوياً للعمل التعليمي لذلك كان من الصعب عليهم االنتقال من مفهوم وأسلوب               
التفتيش إلى أسلوب التوجيه حيث أن هدف التعليم عندهم وهو تطوير المعرفة يـرتبط بـالتفتيش              

  ).28-27 : 2002عبد الهادي ، (أكثر من ارتباطه بالتوجيه
  

  :جيه التربويأهداف التو
تطورت أهداف التوجيه التربوي فأصبحت تتمثل في تحسين العملية التربوية والعالقات اإلنسانية            
وبالتالي تطورت المهمات الرسمية واإلجرائية للموجهين التربويين فأصبحت المهمات اإلداريـة           

 : 2002خطيب ،   الخطيب ، وال  (قليلة وركز الموجهون التربويون على النواحي التالية كم ذكرها        
16:(  
االهتمام بالمعلم وحاجاته وتحسين أساليبه الصفية وتحسين ممارساته وذلـك بتقـديم النـصح               -

  .واإلرشاد له
ن المعلم بحاجة إلى التوجيه لتحسين أدائه وأن الموجه هو القادر على تقديم هـذه               أاالفتراض ب  -

 .الخدمة

  .لصفية واللقاءات القصيرة في معظم األحيانتركيز الموجه التربوي على استخدام الزيارات ا -
وبذلك نالحظ أنه لم يستمر العمل بمفهوم التوجيه التربوي من قبل المـوجهين وذلـك لألسـباب       

  ): 2002  _2001الغفيلي ، وآخرون ، ( كما ذكرها: التالية
  .تحول التوجيه إلى عملية روتينية -
 .التفتيشزيارات الموجهين ال زالت تتسم بشيء من طابع  -

عدم كفاية الوقت الذي يقضيه الموجه في المدارس للكشف عن النواحي التـي يحتـاج فيهـا                  -
 .المعلم إلى خبرة الموجه

 .انشغال الهيئات الفنية بدراسة التقارير والرد عليها -
  



 46

وبقيت عملية التوجيه قاصرة عن تحقيق آثار إيجابية في تحسين عملية التعلم والتعلـيم وتكـوين              
اهات إيجابية لدى المعلمين نحو هذه العملية إذ كانت تسود التوترات بين المعلم والموجه فـي             اتج

غالب األحيان وإن كانت العالقات اإلنسانية بين الطرفين أخذت تتحسن عما كانـت عليـه فـي                 
  ).16 : 2002الخطيب ، والخطيب ، (مرحلة التفتيش

  

  :مرحلة اإلشراف التربوي: ثالثا
ة استبدل مصطلح التوجيه باإلشراف التربوي ألن اإلشراف أهم وأشمل والتوجيه           في هذه المرحل  

جزء منه ولقد تطور مفهوم اإلشراف التربوي بسبب التطورات السريعة فـي الفكـر التربـوي                
فأصبح عملية تهدف إلى مساعدة المعلمين واألخذ بأيديهم من أجل تطوير عملية التعلـيم ورفـع             

الل برنامج مخطط قائم على التعاون والشورى والمبادأة بين المعلمـين        مستوى أداء المعلم من خ    
   ).15 :2006الحريري ، (والمشرفين

فاإلشراف التربوي ينظر بشمول للموقف التعليمي ولتنمية قدرات جميع األطراف للمساهمة فـي             
ـ  اًالعملية التربوية لكي يصبح المشرف التربوي في إطار هذا المفهوم قائد           ـ  اً تربوي يس هدفـه    ل

إحداث تغيير في سلوك المعلم التعليمي فقط بل محاولة إحداث تغيير في جميع عناصر الموقـف                
  ).50: 1987العيساوي ، (التعليمي

  :بأنه عملية) 28 :2002عبد الهادي ،(وهذا يعني أن اإلشراف التربوي كما أورده
  . من التفتيشتقوم على الدراسة واالستقصاء بدالً -
ناصر العملية التربوية من مناهج ووسائل ومعلم ومتعلم وبيئة بدالً من التركيـز        تشمل جميع ع   -

 .على المعلم وحده

 . تستعين بوسائل ونشاطات متنوعة بدالً من االقتصار على الزيارات والتقارير-

 .تقوم على التخطيط والتقييم التعاوني العلمي بدالً من التركيز على الجهد الفردي -
  

) 32 :2002الخطيـب ، والخطيـب ،       (لحاجة ماسة لإلشراف التربوي لعدة أسباب     وبذلك تبدو ا  
  : وهي لـ

  . تحسين العملية التعليمية التعلمية لتحقيق التعلم في عصر انفجار المعرفة-
مواكبة التطورات والتجديدات في حقل التربية وتغير أهـدافها ومفاهيمهـا وتطـور أسـاليب           -

 .ة التي أثبتت الدراسات والبحوث جدواهاالتدريس وإدخال الطرق الجديد

األخذ بيد المعلمين وخاصة حديثي العهد في التعليم وتبصيرهم بأحدث أساليب التربية ووسائل              -
 .البحث

 .مساعدة المعلم القديم على تطوير نفسه وتجديد أساليبه وتعزيز قدراته -

 .لين وحمايتهم من المسئواًإعداد المعلمين غير المؤهلين تربوي -

  .حماية التالميذ من المعلمين الجدد وغير المؤهلين -
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عبـد  ( على األسس التالية كمـا أوردهـا        اإلشراف التربوي  ويبنى اإلشراف التربوي في مرحلة    
  ):28: 2002الهادي ،

  .احترام الذات اإلنسانية وقبول الفروق الفردية وإعطاء حرية التعبير عن الذات -
 .لين في التربية وتشجيع المبادرات اإلبداعية والقيادية لهمالثقة بإمكانية نمو العام -

 .التأكيد على العمل الجماعي التعاوني في التخطيط والتنفيذ والتقويم -

استخدام الطرق واألساليب العلمية في بحث المشكالت التربوية من معطيات العلوم المختلفـة              -
 .ونمو الشخصية وتطورهافي نطاق العالقات اإلنسانية والعمليات التعليمية 

: تقديم الخدمات الفنية والخبيرة والمنظمة من خالل العمل التعـاوني فـي المجـاالت التاليـة              -
وصفه وتحليله وتفـسيره وتقييمـه،      ): الكتاب المدرسي (نموه وتعلمه، والمنهاج  ) الطالب: (المتعلم
 . التهيئة وحسن االستفادة منها:تقبله لمهنته وتحسين أدائه، البيئة والتسهيالت المدرسية: المعلم

  

  : أهداف اإلشراف التربوي
 بعد العرض البسيط لمفهوم اإلشراف التربوي ومراحل تطـوره نالحـظ أن معظـم البـاحثين               
والمربين قد أجمعوا على أن الهدف العام لإلشراف التربوي هو تحسين عمليتي التعلم والتعلـيم               

ا ومعالجة المشكالت التي تواجهها وبتكامل وتنـاغم        من خالل تحسين جميع العوامل المؤثرة فيه      
  .بين جميع عناصر الموقف التعليمي لتحقيق األهداف التربوية المنشودة 

   :وستعرض الباحثة بعض وجهات النظر حول هذه األهداف
  :أهداف اإلشراف التربوي بما يلي) 16 : 2006الحريري ، ( يحدد

  .ة وتقويم األخطاء التي قد يقع فيهامتابعة عمل المعلم داخل حجرة الدراس -
 .تعزيز نقاط القوة لدى المعلم واالستفادة منها بعرضها على نظرائه كتبادل خبرات -

 .توفير احتياجات المدرسة وسد النواقص فيها من كوادر ومواد تعليمية تعلمية -

 .ك بشأن رفع كفاءتهماقتراح البرامج التدريبية للمعلمين الجدد والمعلمين الذين هم بحاجة لذل -

 .مساعدة المعلم في تقديم خبراته على أرض الواقع وتسخيرها لخدمة المتعلمين -

  . ذاتياًمعلى تطوير وتقويم عملهتهم غرس الثقة لدى المعلمين وتشجيع العمل الفريقي ومساند -
  :ف التربوي يهدف إلى تحقيق ما يليأن اإلشرا) 377 : 2005عطاري ، وآخرون ، (ويري

رصد الواقع التربوي وتحليله ومعرفة الظروف المحيطة بها واإلفادة من ذلك في التعامل مـع          -
  .محاور العملية التعليمية والتربوية

 .تنمية االنتماء لمهنة التربية والتعليم واالعتزاز بها وإبراز دورها في المدرسة والمجتمع -

 .انيةتنفيذ الخطط التي تضعها وزارة المعارف بصورة ميد -

حتى يمكـن اسـتثمارها      اً ومالي اً ومادي اً وفني اًتحقيق االستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة بشري      -
  .بأقل جهد ممكن وأكبر عائد
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  :مجموعة من أهداف اإلشراف التربوي منها) 185 : 1975سمعان ، ومرسي ، (ويضيف
  .ار المدارس ومعلميهاتحسين العملية التربوية من خالل القيادة المهنية لكل من نظ -
 .تقويم عمل المؤسسات التربوية وتقديم المقترحات البناءة لتحسينها -

 .تطوير النمو المهني للمعلمين وتحسين مستوى أدائهم وطرائق تدريسهم -
  

  :مجموعة من األهداف خاصة بمديري ومعلمي المدرسة) 21 :2005الطعاني ، (ويضيف
رسة والمعلم ومساعدتهما على توظيفها لرفع مستوى أدائهما        تنمية مهارات وقدرات مدير المد     -

  .التعليمي
 .تشجيع المديرين والمعلمين على البحث العلمي والتربوي بالتركيز على البحث اإلجرائي -

 وتبـصيرهم   اًتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية أثناء الخدمة للمديرين والمعلمين لتنميتهم مهني          -
 .ة وإكسابهم مهارات واتجاهات ومعارف حديثةبالمستجدات التربوي

 .إذكاء روح الحماس والتنافس الشريف في التدريس بين المدرسين -
  

  :مجموعة من األهداف المتعلقة بالمعلمين) 21-20 : 2001البدري ،(ويذكر
تشجيع المعلمين على التفكير والتجريب المهني على أسس علميـة مدروسـة وتفكيـر سـليم           -

  .لنتائجواستخالص ا
اكتشاف المواهب الخاصة واالستعدادات والهوايات الشخصية للعاملين والعمل علـى تنميتهـا             -

 .بالتدريب والتوجيه

مساعدة المعلمين على تفهم أهداف المدرسة بصفة عامة وأهداف المادة أو المواد التي يقومون               -
 .بتدريسها بصفة خاصة

  

وبناءاً على سماته المرتبطة بالتطور والنمـو فـي         وفي ظل المفهوم الحديث لإلشراف التربوي       
 أن اإلشراف التربوي يحقـق  )111 :2001نشوان ، ونـشوان ، (العلوم اإلدارية وأساليبها، يرى 

  :األهداف التالية
تحسين العملية التربوية من خالل القيادة المهنية لكـل مـن المـشرفين ومـديري المـدارس        -

  .والمعلمين
عها النظام التربوي وتطبيق نتـائج البحـوث والتجـارب فـي المـواد              تنفيذ الخطط التي يض    -

 .واألساليب اإلشرافية

 .نإحداث التغيير والتطوير لسلوك المشرفين التربويي -

 .تطوير العالقة بين النظام اإلشرافي واألنظمة البيئية األخرى لما فيه خدمة عملية اإلشراف -

 .ي والعاملين فيهتحسين المناخ التعليمي للنظام اإلشراف -
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  :مجموعة األهداف التالية ) 34 -33 : 2003الخطيب ، والخطيب ، (ويرى
تحسين عملية التعليم والتعلم وتطوير المنهاج عن طريق البحـث والتجـارب بالتعـاون مـع            -

  .المدرسين وعلى تطبيق أفضل األساليب في تدريسهم
وفي أسـاليب التعلـيم وفـي توجيـه         مساعدة المعلمين على مواكبة كل جديد في تخصصهم          -

 .الطالب

تنمية المعلمين مهنياً أثناء انشغالهم بوظائفهم، ودفع المعلم للتعلق بها واإلخـالص لهـا عـن                 -
 .طريق غرس مبادئ المهنة وأصولها وترغيب المعلم في مهنته ومدرسته وال سيما المعلم الجديد

المدرسة واإلسهام في اقتراح الحلول المناسبة      تعريف البيئة المحلية بالصعوبات التي تواجهها        -
 .لها

  

عنصراً جديداً ألهداف اإلشراف التربـوي وهـو تنظـيم          ) 20 : 2002عبد الهادي ،    (ويضيف
  :الموقف التعليمي التعلمي ويتم ذلك من خالل

تصنيف التالميذ إلى مجموعات حسب العمر أو االستعداد العام أو القابليات الخاصة إلى غيـر       -
  .ك من األسسذل
المساعدة في وضع جدول زمني لتوزيع الدروس مما يتالءم مـع طبيعـة المـواد والوقـت                  -

 .المناسب لتدريسها وتوزيع محتوى المنهج على مدار السنة

 .تهيئة فرص مناسبة للطالب الموهوبين عن طريق توفير صفوف أو نشاطات خاصة بهم -

 . تشجيع منحى التعليم التعاوني في المدرسة -

  
من خالل اطالعه على أراء البـاحثين أن اإلشـراف التربـوي            ) 46 :2006المقيد ،   (ويضيف

بمفهومه الشامل لم يقتصر على دور المعلم واالرتقاء بأدائه فقط وإنما تعداه ليشمل جميع عناصر               
  :العملية التعليمية التعلمية وهي على النحو التالي

  .عمليات القيادة واإلدارة والتخطيط -
  . العاملين من مشرفين ومديرين من نموهم المهني وأداؤهم-
  . المتعلم من حيث نموه وتعلمه والمعلمين والمشكالت التي يواجهها-
  . المنهاج من حيث تحليله وإثرائه وتطويره لمالئمة المتعلمين-
  . الموارد المادية والبشرية وحسن توظيفها-
  .لية وحسن التواصل معها المجتمع المحلي والتفاعل مع البيئة المح-
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  :وبناءاً على ما سبق تقترح الباحثة مجموعة من األهداف المتعلقة باإلشراف التربوي كما يلي
تطوير النمو المهني للمعلمين ومساعدتهم على فهم وظيفتهم ومتابعة كل جديد ومستحدث في             )  1

 المختلفة وتكـوين العالقـات      تخصصهم، واإللمام بالعلوم التربوية المعاصرة وبطرائق التدريس      
  .اإلنسانية والمتعاونة بين جميع أطراف الموقف التعليمي

حل المشكالت التي تواجه المعلمين بصورة موضوعية ووضـع الحلـول والبـدائل لتلـك               )  2
 .المشكالت

توفير اإلمكانيات المادية والبشرية والكوادر البشرية للمدارس والعمل على حسن اسـتغاللها            )  3
 .طرق المثلىبال

تحسين العملية التربوية وعمليتي التعليم والتعلم مـن خـالل القيـادات المهنيـة والمـدراء       )  4
 .والمعلمين

تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر وذلك لمواكبة التغيرات المتسارعة والمتالحقة ومواكبة           ) 5
 .التقدم العلمي والتكنولوجي

 .ية الفنية التي تلبى احتياجاتهم ورغباتهمتزويد الطلبة بالبرامج التطبيق)  6

 .توثيق العالقة مع المجتمع المحلى وتسهيل عملية التواصل معه)  7

  
  :مميزات اإلشراف التربوي

 2005الطعـاني ،  (يتميز اإلشراف التربوي الحديث بعدد من المميزات الهامة منها كما ورد عند           
 :20:(  
على جميع مجاالت العملية التربوية مـن مـدخالت          شمولية اإلشراف التربوي بحيث يشتمل       -

 .وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة

 . استمرارية اإلشراف التربوي على مدار العام الدراسي-

  . القيام بعملية مسح للحاجات التدريبية للمعلمين وترتيبها حسب األولويات-
  

ـ       ) 18 : 2001البدري ،   (ويضيف ز بهـا اإلشـراف     مجموعة أخري من المميزات التـي يتمي
  :التربوي

 أنه عملية ديمقراطية تعاونية منظمة تقوم على أسس التخطيط العلمي واالستقـصاء والتحليـل       -
  .والتقويم الجماعي وتتسم بالتجريب وإتباع المنهج العلمي

 التنويع باستخدام الوسائل واألساليب والنشاطات المتعـددة والمتنوعـة كالزيـارات الـصفية              -
 .بادل الزيارات والخبرات والدروس التطبيقية والبحوث التربويةوالمدرسية وت

 . بحد ذاته بل هي وسيلة لتحسين مستوى التعليماً تقويم عناصر الموقف التعليمي ليست هدف-

 يتصف باإليجابية والعمق اللتين تعتمدان على نموذج التواصل المفتوح في حـوار المـشرفين          -
  .إلى تغيير سلوك المعلمين التعليمي داخل الصفالتربويين وتفاعلهم والذي يؤدي 
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أن اإلشراف التربوي مهم جداً وخاصـة بالنـسبة         ) 334 : 2003البستان ، وآخرون ،     (ويذكر
  :للمعلمين وذلك لألسباب التالية

 إن عدداً ال بأس به من المعلمين يبدأون الخدمة دون إعداد مهني كاف فإن هؤالء بأشد الحاجة             -
  .إلرشاد وغرس المهنة وحبها في نفوسهم لكي ينجحواإلى التوجيه وا

أثبتت المالحظة اليومية والخبرة أن المعلم المبتدئ مهما كانت صفاته الشخـصية واسـتعداده               -
وتدريبه يظل بحاجة ماسة إلى التوجيه والمساعدة من أجل التكيف مع الجو المدرسـي الجديـد                

 .وتقبل العمل بجميع أبعاده ومسئولياته

شراف التربوي ضروري أيضا للمعلم القديم الذي لم يتدرب على االتجاهـات المعاصـرة              اإل -
 .والطرق الحديثة في التدريس

 . للتوجيه واإلرشاد ال سيما عند تطبيق أفكار جديدةأحياناحتى المعلم المتميز يحتاج  -

 .ها بالمجتمع وثقافاته والمحافظ علياً وثيقاًارتباط العملية التربوية ارتباط -
  

  :المبادئ التي يقوم عليها اإلشراف التربوي
يستند العمل التربوي بصورة رئيسية على مجموعة من االختصاصين الذين يتعاونون ويتفاعلون            
معاً لتحقيق أهدافه، وهذا التعاون المبني على أسس سليمة ومتينة شرط ال بد منه للوصول إلـى                 

  .)73 : 2004 ، طافش(مخرجات تامة
منطلق ال بد من إرساء قواعد متينة يقوم عليها اإلشراف التربوي ليـؤدي دوره فـي                 من هذا ال  

  ).47 : 2007صيام ، (تحقيق األهداف التربوية المنشودة في أسرع وقت وأقل تكلفة ممكنين
  

  :بأن اإلشراف التربوي عملية) 185 : 2006الحريري ، (ومن أبرز هذه المبادئ ما ذكره
ـ             النظر إلى عم  : شاملة) 1  يلية اإلشراف على أنها عملية تهتم بكـل جوانـب الموقـف التعليم

وبجميع عناصر العملية التعليمية من مدرس وطالب ومنهج وأساليب وبيئة وتسهيالت مدرسـية             
 .والعمل على تحسينها واالرتقاء بمستواها

مجموعة من المبـادئ التـي يقـوم عليهـا      ) 109 – 107 : 2001نشوان ، ونشوان ،     (ويذكر
  :شراف التربوي كما يلياإل
يعتمد اإلشراف في المقام األول على األسلوب الديمقراطي الذي ال يـؤمن  : عملية ديمقراطية ) 2

بأن يعمل كل فرد كما يحب ولكن بما يشمله من الديناميكية والفهـم والحـساسية لـدور القائـد                   
 فـي تنفيـذ البرنـامج       التربوي باإلضافة إلى تعاون واندماج كل األعضاء العاملين والمشتركين        

 .المدرسي من خالل العالقات الرسمية وغير الرسمية

وذلك من خالل العمل على توضيح حاجات العاملين فـي الحقـل التربـوي           : عملية إنسانية ) 3
ومنها العالقات اإلنسانية بين أعضاء هيئة التدريس التي تعتمد الصداقة والمعاملة غير الرسـمية              

  .تراموالثقة المتبادلة واالح
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  :أن من مبادئ اإلشراف التربوي) 47 : 2007صيام ، ( كما يضيف
ويتم ذلك عن طريق التفكير اإلبداعي حيث يكون الوصول لكل جديـد فـي              : تشجيع اإلبداع ) 4

الرأي والعمل نتيجة التفكير العميق والبحث والتجريب، ويستطيع المشرف التربوي نتيجة اإلبداع            
احة حرية التفكير لهم وإشراكهم في تحـسين األهـداف والمحتويـات            واالبتكار عند المعلمين إت   

والمنهج وطرق التدريس والتقويم وتشجيعهم على التجريب وبـث الثقـة بـالنفس واالعتـراف               
  . بجهودهم واإليمان بقدراتهم

  :مجموعة أخري من المبادئ لإلشراف التربوي) 30 : 2002عبد الهادي ، (ويضيف
 في المقدرة على التأثير في المعلمين والطلبة وغيرهم من ذوى العالقـة             تتمثل: عملية قيادية ) 5

  .بالعملية التعليمية التعلمية في المدرسة لتنسيق جهودهم من أجل تحسين هذه العملية وتطويرها
أي يهدف إلى تحسين التعليم والتعلم من خالل رعاية وتوجيه وتنـشيط النمـو              : عملية فنية ) 6

لم والطالب والمشرف نفسه وأي شخص آلخر له أثر في تحـسين العمليـة      المستمر لكل من المع   
  .التعليمية التعلمية

  :أن اإلشراف التربوي ) 35 : 2003الخطيب ، والخطيب ، (ويذكر
تحرص على إشراك المشرفين والمديرين والمعلمـين والطـالب وأوليـاء            : عملية تعاونية ) 7

ك بتنسيق جهودهم وتنظيمهـا أي العمـل مـن خـالل        األمور في التخطيط والتنفيذ والتقويم وذل     
  .الجماعة
  :أن اإلشراف التربوي) 50 : 1987العيساوي ، (ويضيف

تقوم على أساس البحث والمالحظة والتجريب وذلك من أجل تطوير العمليـة            : عملية علمية ) 8
  .التعليمية التعلمية

رنة متطورة وقد أثبتت مرونتهـا  تعتبر عملية اإلشراف التربوي بأنها عملية م: عملية مرنـة  ) 9
  .عن طريق إتباع أساليب ووسائل متعددة من أجل الوصول إلى األهداف المرجوة

مجموعة من المبادئ التي يرتكـز عليهـا اإلشـراف           ) 76 – 75 : 2004طافش ،   ( ويضيف
  :التربوي منها

تواجه العمـل  حيث يكتسب المشرف القدرة على توقع المشكالت التي      : استشراف المستقبل ) 10
فيتخذ اإلجراءات الوقائية التي تمكنه من تالفيها قبل وقوعها ويكتسب المشرف هذه القدرة مـن                

  .خالل خبرته في الحياة ومن دراسته العلمية للماضي والحاضر
حتى ال تنحرف العملية التربوية عن مسارها القـديم يقبـل المـشرف             : النقد والنقد الذاتي  ) 11

د والنقد الذاتي ويدرب الفريق الذي يعمل معه على تقبله فهو صـمام األمـان               التربوي بمبدأ النق  
الذي ال يسمح بالسلوك االنحراف إلى أهداف غيـر مرغوبـة، ويقـوم النقـد بـدوره البنـاء                   

  .والتصحيحي الذي يساعد على وضوح الرؤية وال يسمح بتزييف المواقف
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دئ اإلشراف التربوي يالحظ أنـه مـن        ومن خالل استعراض آراء الباحثين والمربين حول مبا       
  :أهم المبادئ التي يرتكز عليها اإلشراف التربوي ما يلي

أنه عملية ديمقراطية بحيث يسمح بتبادل اآلراء واألفكار وتقديم االقتراحات المناسـبة لحـل              ) 1
  .المشكالت وتقديم البدائل كذلك لتطوير وتحسين العملية التعليمية التعلمية

ي وبـذلك بتنـسيق     مإنسانية وتعاونية متكاملة وشاملة لجميع عناصر الموقف التعلي       أنه عملية   ) 2
 .جميع الجهود للحصول على أفضل النتائج المتوقعة

أنه عملية منظمة ومخططة وموضوعية بعيدة عن األهواء والتحيز الشخصي وإنمـا مبنيـة              ) 3
يم وتشجع على اإلبداع واالبتكار     على قواعد علمية ومنطقية تهدف إلي تطوير عملية التعلم والتعل         

  .والنمو المستمر لجميع العاملين في منظومة اإلشراف التربوي
  .أنه عملية علمية واستشراف للمستقبل) 4
  .أنه عملية فنية وتشجيع على اإلبداع) 5
  .أنه عملية شاملة ومرنة) 6
  
  

  : لإلشراف التربويةالكفايات الالزم
اسع ويقوم بأدوار إشرافية تجعل منه قائـداً تربويـاً يـرتبط         يعمل المشرف التربوي في ميدان و     

ـ           ةبحاجة ماسة بطريقة تعامله مع اآلخرين، وهو ال يضمن النجاح إذا لم يمتلك الكفايـات الالزم
ويقصد بالكفايات العلمية مجموعة من المهارات العلمية التي يمتلكها المـشرف التربـوي             . لذلك

افي، والكفاية هي القدرة على أداء المهام بمـستوى معـين مـن             والتي تؤهله للقيام بعمله اإلشر    
اإلتقان يضمن تحقيق النتاجات المطلوبة في سلوك المتعلمين األدائية التي تمكنه مـن ممارسـة               

الخطيـب ،   (عمله وتجعله قادراً على جذب المدرسين واستمالتهم إلى العمل المـشترك النـاجح            
  ).80 : 2003والخطيب ، 

  

هي أن يتمتع المشرف التربوي بكفاية عاليـة فـي المجـال    " أن مفهوم الكفاية م صياكذلك يري  
العلمي والمهني ويقدر تعلق األمر بمهنته مما يساعد على توجيه المعلمين ورفع مستواهم العلمي              

 : 2007صـيام ،  "(لمن يختار لهذه المهنة كما يتطلب أن يكون الفرد المختار مؤهالً تربوياً لـه         
57.(  

  

ي يتمكن جهاز اإلشراف التربوي من أداء المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه في إطار مفهومه               ولك
 تـؤهلهم للقيـام بهـذه       بكفايـات الحديث ال بد وأن يتحلى األشخاص الذين يحملون مـسئوليته           

  ).31 : 2002عبد الهادي ، (المسئوليات التربوية الخطيرة
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 حول الكفايات التي يجب توافرها بالمشرف التربـوي،         وستعرض الباحثة مجموعة آراء للباحثين    
 التي يتوقع أن يتصف بها المشرف التربوي بتصنيفات مختلفـة نوعـاً مـا       الكفاياتولقد صنفت   

  :ولعل أكثرها مالئمة لخدمة أغراض اإلشراف التربوي هي
  ):الذاتية(ت الشخصية الكفايا: ًأوال

كفايات الشخصية عبارة عن سـمات تـساعد        أن ال ) 147 : 2001نشوان ، ونشوان ،     (ويوضح
المشرف التربوي على تنفيذ أهدافه بسهولة وهي تشمل النشاط الحيوي، والقدرة علـى التحمـل،          

 وتحمل المسئولية، القـدوة الحـسنة أمـام المعلمـين فـي             طاالتزان النفسي والعاطفي، االنضبا   
عابة وسرعة البديهة، تقبـل األفكـار       المواقف، القدرات العقلية العالية، التمتع بروح المرح والد       

 فهي تساعده على اتخاذ القرارات الـسليمة دون         يالجديدة، القدرة على المبادأة واالبتكار، وبالتال     
  .تردد والقدرة على التنفيذ وسرعة التصرف في المواقف

محددا بعض السمات الشخصية التي يجب توافرها فـي القائـد         ) 45 :2005الطعاني ،   (ويضيف
  :بويالتر
ولها عالقة مباشرة بقوة الجسم من حيث القيام بواجباته خيـر قيـام بالوقـت        : القوة الجسمية  -

  .المناسب وبكفاءة عالية
فالشخصية القوية لها تأثير كبير على اآلخرين فإنه يجذب ثقتهم بـه ويكـون              : قوة الشخصية  -

  . ومشاركة اآلخرينتأكثر قدرة على إصدار القرارا
  .بد أن يكون المشرف التربوي تميزاً بالحيوية والنشاط للعملال : الحيوية -
يجب أن يتميز المشرف التربوي بالطالقة اللفظية فـي إيـصال المعلومـات    : الطالقة اللفظية  -

  .والتعليمات لمرؤوسيه بأقل وقت وأقل جهد
ـ               در ومن خالل العرض السابق للكفايات الشخصية للمشرف التربوي ترى الباحثة أنه مـن األج

بكل مشرف تربوي أن يمتلك المهارات العقلية والجسمية، وأن ينمي ذاته وأن يستخدم األسـلوب               
العلمي في حل المشكالت التي تواجه بالعمل ومواكبة التطور الذي طرأ على العمليـة التربويـة             
وذلك ألن المشرف التربوي بطبيعة عمله يتعرض لمشكالت ميدانية عديدة فعليه أن يبحث فـي               

 الحالة عن أفضل الحلول والمشكالت التي تعترضه وعليه يجب أن يكون المشرف التربـوي     هذه
  .واسع اإلطالع واألفق

  

  :الكفايات األدائية للمشرف التربوي: ًثانيا
أنه ال بد للمشرف التربوي مـن امـتالك الكفايـات    ) 81 : 2003الخطيب ، والخطيب ،   (ويذكر

ليات اإلشراف التربوي والمكونة لإلشراف التربوي ومنهـا        األدائية األساسية التي تتوزع في عم     
  :ما يلي

 التخطيط لتحقيق أهداف اإلشراف التربوي في المـستويات المختلفـة اليوميـة واألسـبوعية               -
  .والشهرية والفصلية والسنوية
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 تحديد محتوى مجاالت اإلشراف التربوي من مفهوم تطوير المناهج إلى مفهوم تحسين التعليم              -
  .يالصف

 القيام بأساليب اإلشراف المختلفة الفردية كالزيارة الصفية وإرسال نشرة في إطـار الحمـالت               -
  .اإلشرافية المخصصة

  . تقويم عمليات اإلشراف المختلفة مع التغذية الراجعة لكل من يعنيه األمر-
   

  :الكفايات العلمية والفكرية: ًثالثا
 العلمية والفكريـة تعنـي قـدرة        الكفاياتهوم  أن مف ) 32 – 31 : 2002عبد الهادي ،    (ويوضح

المشرف التربوي على التفكير البناء والتساؤل الهادف، تحسين بيئة الـتعلم، مراعـاة الفـروق               
الفردية بين المعلمين فعليه أن يقبل المعلم الشاذ المتذمر والمعلـم المبـدع النـشيط، واسـتعمال           

لمعلم بالنتائج التي يحققها، أن يـسعى لبنـاء        األسلوب العلمي في حل المشكالت، أن يحكم على ا        
اإلشراف الذاتي لدى المعلمين، الوعي باألسس والمرتكزات التي بنيت عليها المناهج الدراسـية،             
المعرفة باألساليب اإلشرافية التي تمكنه من القيام بواجباته اإلشرافية، إتقان تحديـد االحتياجـات      

أساليبه وتنمية المعلمين، إعداد األنشطة لتقابل أنواعا معينـة         التدريبية للمعلمين، إتقان التدريب و    
  .من البرامج والمواد الدراسية
 العلمية والفكرية للمشرف التربوي ترى الباحثة أنه ال بد من           للكفاياتومن خالل العرض السابق     

علميـة  التنمية العلمية والثقافية للمشرف التربوي عن طريق وسائل عدة منها، حضور الندوات ال            
  الخ... والمطالعة، البحث التربوي، وحضور المؤتمرات، والبعثات والزيارات الخارجية 

  
  :الكفايات الفنية: ًرابعا

أن الكفايات الفنية تعنى المعرفـة المتخصـصة    ) 148–147 : 2001نشوان ، ونشوان ،   (ويذكر
 الكفايـة اعليـة وهـذه     في فروع العلم والكفاية في استخدام هذه المعرفة بشكل يحقق األهداف بف           

  : تكتسب بالخبرة والتدريب ومن هذه الكفايات
  . القدرة على التخطيط والتحليل وانجاز العمل واتخاذ القرارات-
  . القدرة على تشخيص الخلل وطريقة عالجه-
  .القدرة على تقويم المعلمين بطريقة موضوعية -
  .بدائل أفضل الر تنفيذ المهمات بطريقة صحيحة بناء على اختيا-

  :مجموعة أخرى من الكفايات الفنية وتشمل ما يلي) 33 ، 2002عبد الهادي ، ( ويضيف
  . القدرة على صياغة األهداف ووضع خطة الدرس وتقييم العمل وتحليل التفاعل-
  . القدرة على توضيح األفكار والتعبير السليم كتابةً وكالماً-
  . االطالع المستمر والقراءة الواعية-
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  .دام الوسائل المتعددة في التوضيح واستخدام األرقام استخ-
  . تبادل الرأي مع المعلمين وإدارة الحوار معهم واستيعاب أفكارهم وتصوراتهم-
  . القدرة على اإلصغاء والدقة في احترام اآلخرين-
  . التنسيق بين البرامج اإلشرافية المدرسية وتكييفها بحيث تكون مرنة في ضوء المستجدات-
  .راسة نتائج الطلبة وتفسيرها وتالفى السلبيات د-

  : الفنية كالتاليللكفاياتمجموعة من المميزات ) 47 : 2005الطعاني ، (ويضيف
، ألنها واضحة ومحـددة أثنـاء المـشرف         لدى المشرف التربوي   سهولة التحقيق من توافرها      -

  .بعمله
للتفاعل " فالندرز  " مقننة مثل أداة     يتميز بقدرة المشرف التربوي على التحليل واستخدام قياس          -

  .للتفاعل ما بين المشرف والمعلم" بلبمرج " الصفي ما بين المعلم والطالب وأداة 
  . سهولة اكتسابها وكذلك تنميتها لدى المشرف التربوي عكس غيرها من المهارات األخرى-
  . إنها ضرورية ألنها تتميز بالتخصصية-
  

 الفنية يجب على المشرف التربوي أن يعمل باستمرار علـى        ياتللكفاومن خالل العرض السابق     
 المعرفيـة   كفايتـه  الفنية بتعميق الجانب العلمي للعملية اإلشرافية لديـه وزيـادة            الكفاياتتنمية  

باستمرار وهذا ما يسمى بالتدريب الذاتي والنمو المهني الذاتي ، كما يجب وضع بـرامج فعالـة              
  .مهني في مجال عملهم أو ما يسمي بالتدريب أثناء الخدمة تساعد المشرفين على النمو ال

  
  :الكفايات اإلنسانية: خامسا 

قدرة المشرف التربـوي علـى التعامـل مـع           " )148 : 2001نشوان ، ونشوان ،     ( ويعرفها
المعلمين وتنسيق جهودهم وخلق العمل الجماعي بينهم، وهذا يتطلب وجود الفهم المتبـادل بينـه               

ربـوي أن يتمتـع     وهذه تتطلب مـن المـشرف الت      "  أرائهم وميولهم واتجاهاتهم     وبينهم ومعرفة 
  :بالكفايات التالية

  . القدرة على إقامة عالقات طيبة واحترام المعلمين-
  . إعطاء الفرصة للمعلمين لالبتكار وخلق الطمأنينة لديهم-
  . إتاحة الفرصة للمعلمين لتحقيق رغباتهم وحاجاتهم-
  .نصر األمان للمعلمين إلبداء آلرائهم ومقترحاتهم توفير الحرية وع-

  :كفايات اإلنسانية للمشرف التربويمجموعة أخرى من ال) 32 : 2002عبد الهادي ، (ويضيف
  . دقة المالحظة-
  . إيجاد حوافز عند الكبار وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو العمل-
  .نسانية يجمع بين النظرة العلمية وبين المنطق والعالقات اإل-
  . لديه تقدير مستوى كفاية العاملين ورضاهم عن العمل-
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  . االتصال بأولياء الطلبة عند الحاجة-
  . التعرف على ميول العاملين من أجل استغالل كل منهم على أفضل وجه-
  . التعرف على االتجاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع-

 قد وسع مجال الكفايات اإلنسانية لتشمل االتصال بأولياء أمـور          )2002عبد الهادي ،    (نالحظ أن 
الطلبة، والتعرف على االتجاهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتمع بشكل عام، ولم            

  .تقتصر على المعلمين والديرين
مجموعة أخرى من الكفايات اإلنـسانية التـي يجـب علـى            ) 46 : 2005الطعاني ،   (ويضيف
  : التربوي تحقيقها وهي كالتاليالمشرف

  . تكوين عالقات إنسانية طيبة بين المعلمين ومديري المدارس الذين يتم التفاعل معهم-
  . تلبية احتياجات وميول المعلمين وفهم مشاعرهم-
  . مع المعلمين بثقة قائمة على التفاهم البناءل التعام-
  . إتاحة الفرصة للمعلمين لكي يعبروا عن أنفسهم-
  . تشجيع روح اإلبداع واالبتكار لدى المعلمين-

في الكفايات اإلنـسانية وإن     ) 2001نشوان ، ونشوان ،     (يتفق مع   ) 2005الطعاني ،   (يالحظ أن   
) 2001نشوان ، ونشوان ،     (زاد على ) 2005الطعاني ،   (ة لكل منها، لكن   اختلفت طريقة الصياغ  

  .ينبإضافة كفاية خامسة بتلبية احتياجات وميول العامل
ومن خالل عرض اآلراء السابقة للكفايات اإلنسانية للمشرف التربوي نجد أنها قائمة أساساً على              
التفاهم والتعامل بسلوك جيد واحترام متبادل، وبالتالي فإن هذه العالقات اإلنـسانية الطيبـة مـع          

لمعلمـين حـب   المعلمين تساعد على إيجاد التعاون والثقة بين المشرفين والمعلمين، كذلك توفر ل           
 للعمل وأداء الواجب بأمانة وبروح عالية ودافعية مرتفعة والتفاني بالعمل من أجل تحقيق              ءاالنتما

  .األهداف المنشودة
  

  :الكفايات اإلدراكية: سادسا
وتتعلق هذه الكفايات بقدرة المشرف التربوي على رؤيته لتطوير المعلمين الذين يـشرف علـيهم     

م عالقات المعلمين بالمؤسسة ككل والبيئة التي يعمل بهـا، وهـذه         وكذلك قدرته على تصور وفه    
 كفايـات  تتعلق بالتخطيط ووضع تصور ورؤية مستقبلية لعمله وهذه المهمة تحتاج إلى             الكفايات

عقلية وفكرية مما يؤدي إلى سلوكيات إيجابية لدى المعلمين تتميـز باإلبـداع والعمـل بـروح                 
  ).46 : 2005الطعاني ، (الفريق
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  :وهي كالتالي) 3 : 2007، العامري (ويمكن التعرف على الكفايات اإلدراكية للمشرف التربوي
 ثكفايات البح: أوال 

 القدرة على اإلحساس بالمشكالت التربوية وتحديدها، ثم وضع فرضيات لحلها بعد الرجوع -

  .حث لإلفادة منها، ثم وضع خطة شاملة للب،إلى البحوث السابقة

 - التجربة( اختبار الفروض المقترحة لحل المشكلة بأدوات البحث المعروفة القدرة علي -
  .المقابلة،، الخ -االستبانة

والبيانات وتصنيفها، واستكمال  القدرة على استخالص نتائج البحث بعد تحليل المعلومات - 
   .االعمليات اإلحصائية له

 ليستفيد منها الباحث نفسه، ،التوصيات المستخلصة من نتائج البحث القدرة على تعميم -
  .مالعاملين في مجال التربية والتعلي والمعلمون وجميع

إجراء البحوث التربوية الالزمة لحل المشكالت التي  القدرة على مساعدة المعلمين على  -
  .تواجههم في أثناء عملهم

  .ةها وقت الحاجإلي القدرة على توثيق المعلومات باألسلوب العلمي؛ لتسهيل حفظها والرجوع -
  االبتكار والتجديد كفايات :ثانيا

  .ةعلى معطيات راهن اًمستقبلية اعتماد  القدرة على التنبؤ بأحداث-

 من مواقف محددة يفرضها اًانطالقجديدة للمشكالت،  لقدرة على توليد أفكار، أو حلول ا-
 .نالوضع الراه

  .نبتكاري لدى الطلبة والمعلميعلى تصميم برامج لتنمية مهارات التفكير اال لقدرة ا-

 . لقدرة على رعاية الطالب والمعلمين المبتكرين والموهوبين ا-

 .رمستم يتها على نحو إيجابيإحداث تغييرات ملحوظة في اتجاهات المعلمين وتنم القدرة على -

  .ةتعميم األساليب والوسائل المبتكرالقدرة على تجريب و -
  

  :متعلقة بالتنظيم المدرسي وتشمل ما يليأخرى  كفايات) 33  :2002عبد الهادي ، (ويضيف
  .ذترجمة البرنامج التعليمي إلى خطة واقعية قابلة للتنفي -
  . اإلشراف على برنامج الصيانة المدرسي-
  . إلصالحهه اكتشاف أي خلل في التنظيم المدرسي والتنبي-
  . تقدير فعالية أي جانب تعليمي في ضوء األغراض التربوية-
  . تحديد االحتياجات التربوية ورسم الخطة المناسبة لتأمين هذه االحتياجات-
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ومن خالل العرض السابق آلراء المربين والباحثين للكفايات التي يجب توافرها لدى المـشرف    
  :التربوي في النهاية يمكن إجمال تلك الكفايات كالتالي

بين جميع عناصر الموقف التعليمي وإيجاد الجو       :  والتواصل والتفاعل المثمر   لكفايات االتصا ) 1
  .الصحي والمالئم لذلك

من تحليل وتنظيم عملية التعلم وذلـك بوضـع الخطـط التطويريـة والتنويـع         : كفايات فنية ) 2
  .باألساليب اإلشرافية

وهى القدرة على التعامل بأسلوب جيد والتعرف علـى ميـول وحاجـات             : الكفايات اإلنسانية ) 3
وأن يكون المشرف التربوي متديناً ال يظلم وال يحابي أحداً ويحقق العدالة واإلخالص             المعلمين،  
  .في العمل

أن يكون حسن السمعة وقدوة في العمل والنظام للمعلمين، وقوى الشخصية           : كفايات شخصية ) 4
  .حسن الخلق والمظهر

 االجتماعي وظروف الحيـاة     أن يكون قوياً في المادة العلمية وملماً بعلم النفس        : كفايات علمية ) 5
  .لكل معلم

أن يكون قادراً على حل المشكالت المتعلقة بالعاملين وإيجاد الحلـول لكـل             : كفايات إدراكية ) 6
  .المشكالت التي تواجههم ووضع البدائل لكل مشكلة

  .اكتشاف الخلل في التنظيم المدرسي إلصالحه: كفايات تنظيمية) 7
  

  :مهمات المشرف التربوي
بح لدى التربويين أن مهام اإلشراف التربوي لم تعد مقصورة على مهمة واحـدة وهـي                لقد أص 

مساعدة المعلم في تطوير أساليبه بل أصبحت مهامه كثيرة ومتعددة الجوانب لتتمشى مع مفهومه              
  .ير الموقف التعليمي بجميع نواحيهالجديد وهو تطو

داخل الفصل ومنها ما يحدث خارجـه  وتعددت مهام ومجاالت اإلشراف التربوي فمنها ما يحدث      
من تعليم وتعلم وهذه المهام والمجاالت تتكامل فيما بينها وتعمل متعاونة مع عناصـر المجتمـع                
المدرسي لتحسين مخرجات العملية التربوية واختلف الباحثون والمربون في تحديد وصف دقيـق    

  ).61 : 2007صيام ، (معاتلمهام اإلشراف التربوي ووظائفه وذلك الختالف البيئات والمجت
  ):47 : 2002البدري ،(المهام التالية لإلشراف التربوي كما أوردها " ويلز وبوندي" فقد حدد 

  .وضع الخطط وتطوير معايير خاصة للفاعلية) 1
  .تقويم المعلمين والمدرسين والمدراء) 2
  .مالحظة التدريس وسيره المنظم حسب الخطة المنهجية العامة) 3
  .قاءات مع العاملين في الحقل التربويعقد ل) 4
  .تنظيم البرامج التدريبية) 5
  .تقويم العملية التعليمية والتدريسية في المدرسة) 6
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أن هناك مجموعة من المجـاالت المتعـددة        ) 82 – 81 : 2003الخطيب ، والخطيب ،     (ويري
  :لعمل المشرف التربوي قد تم تحديدها في سبعة مجاالت هي

يطلب من المشرف التربوي إعداد خطة لعمله ومساعدة مـديري المـدارس            : يطمجال التخط ) 1
  .والمعلمين في إعداد خططهم المدرسية

يشارك المشرف التربوي في إعداد المناهج وتقويمها والعمل على تطويرها ويطلب           : المناهج) 2
تعـاون مـع    من المشاركة في توضيح األهداف التعليمية وتحليلها إلى عناصـرها المختلفـة بال            

  .المعلمين
يطلب منه أن يعرض وينفذ مواد تعليمية واستراتيجيات تدريسية جديـدة وأن يـساعد          : التعلم) 3

  .في تطوير أساليب التدريس المتبعة في المدارس التي يشرف عليها
يطلب منه اإلطالع على أحدث المعلومات واألساليب في مبحثـه وأن يتبـادل     : النمو المهني ) 4

  .ن الخبرات المهنيةمع المعلمي
يستند إليه القيام بإجراء اختبارات مختلفة وتحليلهـا وتفـسير نتائجهـا وتقـويم              : االختبارات) 5

  .االقتراحات بشأن تحسينها
يطلب منه القيام بتقويم سلوك المعلم داخل غرفة الصف وتقويم التوصـيات            : إدارة الصفوف ) 6

 مقترحات للمعلم حول مشكلة الضبط والنظام داخـل         المهنية على مالحظاته أثناء الزيارة، وتقويم     
  .الصف

يعهد إليه أن يبني عالقات إنسانية مـع المعلمـين ومـديري            : العالقة مع الزمالء والمجتمع   ) 7
المدارس والعمل معهم بروح الفريق والمشاركة في توثيق الصلة بين المدرسة والمجتمـع مـن               

  .خالل مجالس اآلباء وغيرها
  

  :أن مجاالت اإلشراف التربوي هي) 28 -26 : 2005 ، الطعاني(ويذكر
  .مجال القيم التربوية) 1
  .الطالب) 2
  .المعلمون)3
  .المناهج والكتب المدرسية)4
  .التقويم) 5
  .الخطة المدرسية) 6

مهمات المشرف التربوي فـي ضـوء   ) Ovanda & Huckestein(وفي رؤية أخرى يعرض
   ):62 :2007صيام ، (يةممارسات إشرافية تتصل باألبعاد التال

  .االتصاالت) 1
  .تنمية العاملين) 2
  .البرنامج التعليمي) 3
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  .الدافعية والتغيير) 4
  .التخطيط والتنظيم) 5
  .المالحظة الصفية واللقاءات) 6
  .المناهج) 7
  .حل المشكالت واتخاذ القرارات) 8
  .خدمات المعلمين اإلشرافية) 9

  .النمو الذاتي للمشرف التربوي) 10
  .العالقات مع المجتمع المحلى) 11
  .التقويم) 12

  
  

ومن خالل العرض السابق نستطيع القول بأنه يتمكن المشرف التربوي أن يشتق أهدافه ومهماته              
من خالل المجاالت المتعددة التي تتالءم مع ظروف عمله وحاجات العاملين لديه ربمـا يخـدم                

 الباحثين والمربين حـول مهمـات المـشرف         العملية التربوية، كذلك من خالل استعراض آراء      
  :مهماته من خالل المجاالت التاليةالتربوي يمكن القول أننا نستطيع اشتقاق 

  :تحسين الموقف التعليمي التعلمي: ًأوال
يعد اإلشراف التربوي نظاما سلوكيا مصمما للتفاعل مع نظام التدريس من أجل تحقيـق الهـدف         

أحد األبعاد المهنية للتدريس ويهدف إلى تطـوير فعاليـة التعلـيم            السلوكي لهذا النظام، كما يعد      
 : 2002أبو ملوح ، والعمـري ،       (والتعلم من أجل تحسينها وتطويرها بمعناها الشامل والمستمر       

77.(  
كما يساعد المشرف التربوي في تنظيم الموقف التعليمي التعلمي وتحـسينه وتطـويره لتحقيـق               

ن خالل مجموعة من المهام يمكن للمشرف التربوي القيام بها فـي            األهداف التربوية المنشودة م   
  ):73 – 72 :2003الخطيب ، (هذا المجال كما أوضحها

يتعاون مع المعلم لوضع األسس المناسبة لتصنيف الطالب وفقاً الستعداداتهم العامة وقدراتهم            ) 1
  .وقابلياتهم الخاصة

الطالب كالتهويـة واإلضـاءة واسـتخدام       مساعدة المعلم تنظيم غرفة الصف لضمان صحة        ) 2
  .الوسائل التعليمية المناسبة لألهداف التعليمية التعلمية

  .المساعدة في وضع جدول توزيع الدروس بما يتالءم مع قدرات المعلمين وتخصصاتهم) 3
  .وضع الخطة الفصلية وتوزيع محتوى المنهاج والزمن) 4
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  :النمو المهني للمعلمين: ًثانيا
رنامج اإلشرافي الناجح يقوم على أساس مراعاة حاجات المعلمين ومـشكالتهم حيـث إن              إن الب 

الهدف من النمو المهني للمعلمين هو مساعدتهم على مواجهـة المـشكالت والـصعوبات التـي       
تعترضهم وتوفير أفضل الظروف التي يستطيع المعلمون من خاللها أداء مهماتهم التعليمية فـي              

  :ويتضح ذلك من خالل). 63: 2007 صيام ،(أمن واطمئنان
يالحظ في البلدان النامية يلعب جهاز اإلشراف التربوي دوراً بـارزاً فـي             : اختيار المعلمين ) 1

عملية اختيار المعلمين فتوضع أسس واضحة لكيفية اختيار المعلمين يراعـي فيهـا الشخـصية               
ماعية التي سوف يعمل فيهـا      والمؤهالت والخبرات التي تتوافق مع الظروف االقتصادية واالجت       

العيـساوي ،  (المعلم تمهيداً لوضع المعلم في المكان المناسب الذي يتالءم مع كفاءاتـه وقدراتـه      
1987: 50.(  

وذلك ألن المعلم الذي لم يمارس التعلـيم مـن قبـل        : اًتهيئة المعلمين الجدد وإعدادهم مهني    ) 2
 مهنته ويكون ذلك عن طريق قيام المشرف        بحاجة ماسة إلى توجيه وإرشاد يقوده إلى النجاح في        

التربوي بهذا التوجيه واإلرشاد وبالعكس فإن إغفال ذلك يقوده إلى ترسيخ األخطاء التـي سـار                
عليها المعلم الحديث في بداية تعليمه، وهنا يتضح دور المشرف التربوي في التغلب علـى مثـل     

لم على ذلك، فالمـشرف التربـوي   هذه األخطاء والمصاعب حيث يتعاون كل من المشرف والمع   
  ).30 : 2002االبراهيم ، (خبرة وتجربة في إظهار أو كشف تلك األخطاء التي يقع بها المعلم

وذلك عن طريق االجتماعات أو الندوات أو الزيارات وذلـك          : تدريب المعلمين أثناء الخدمة   ) 3
ت التربوية والتفجـر العلمـي   لتطوير العاملين واستمرار نموهم حتى يتمكنوا من مواجهة التغيرا       

التربوي وذلك عن طريق الخبرات المصحوبة بالممارسة والتطبيق العملي الهادف إلـى زيـادة              
  ).63 : 2007صيام ، (كفاية المعلمين وإتاحة الفرصة لهم للبحث والتجريب

  
  :وتري الباحثة أنه لضمان فاعلية برامج التدريب أثناء الخدمة فإنه يفضل مراعاة ما يلي

 يجب إقناع المعلمين بفائدة البرامج التدريبية والنفع الذي يعود من ورائها وأن تكـون البـرامج                
وأن يبني التدريب على تخطيط سـليم ويبتعـد عـن           . موضوعة وفقاً لحاجات المعلمين المهنية    

العشوائية ووفقاً لجدول زمني محدد ويكون موضوعياً، وذو هدف وليس فقـط مجـرد إعـداد                
  .برامج

حتى المعلم المتميز يحتاج في بعض األحيان إلى التوجيه واإلرشاد ال           :  تدريب المعلم المتميز   )4
سيما عند تطبيق أفكار جديدة وليستطيع المشرف التربوي استغالل كفاءة المعلم المتميز وخبرتـه          

  ).334 : 2003البستان ، وآخرون ، (في مساعدة المعلمين األقل اقتداراً أو خبرة
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  :تطوير المناهج: ًًثالثا
مهمة المشرف التربوي في تطوير المناهج ليست عملية فردية بـل يـشترك فيهـا المعلمـون                 
والمتخصصون عن طريق ندوات خاصة يعقدها المشرفون لدراسة المناهج وأبعادهـا المختلفـة             
ووضع خطط لتطبيقها فتكون عملية التطوير عملية مستمرة ودائمة تـنظم الموقـف التعليمـي               

  ).50 :1987العيساوي ، (رة عامةبصو
أن المنهج القويم ينهج بناءاً على ثالثة أسـس متكاملـة           ) 90 – 89:  2004طافش ،   (ويضيف

  :هي
  .المادة الدراسية بما تحويه من معلومات وقيم ومهارات تساعد على تكيف التلميذ اجتماعيا) 1
  .المجتمع وعناصره ومتطلباته) 2
  .ئصه واستعداداته وحاجاتهاته وخصاالتلميذ واهتمام) 3

المناهج لم تعد تقليدية يجرى تلقينها للتالميذ وإنما هي أهداف محـدد ومحتويـات قـيم                 كما أن 
وأفكار بناءة متطورة ومتجددة تبعاً لتطورات العصر وتهدف إلى إيجاد مجتمع متماسـك وأمـة               

  .قوية عزيزة
يسهم في تطوير المنهاج مـن      أنه يمكن للمشرف التربوي أن      ) 233 : 2001عطوي ،   (ويضيف

  :خالل
دراسة واقع المنهاج التعليمي ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيه ورفع توصياته بذلك إلى              ) 1

  .الوزارة
  .تعديل أساليب التدريس وطرقه بما يتناسب ومستوى الطالب) 2
  .التركيز على احترام الفروق الفردية بين التالميذ) 3
  . على االبتكار والمتخلفون على التكييف مع منهاج يتناسب وقدراتهمبحيث يشجع المتفوقون) 4

أن دور المشرف التربوي ومهماته في نطاق تحـسين المنهـاج           ) 42 : 1990الوقفي ،   (ويذكر
  :تكمن في قيامه بما يلي

  .رفع مستوى المدرسة لمستوى تتحمل فيه مهمات تنفيذ المنهاج والتعامل معه كنظام متكامل) 1
مئنان من خالل زياراته الصفية ومالحظاته المباشرة للطالب أن المنهاج يتمشي وطبيعة            االط) 2

  .المتعلم من حيث مستوى تطوره المعرفي وحاجاته واهتماماته
التأكد من أن مناهج التعليم األساسي تضم كل ما يعين على تكوين قاعدة مشتركة للمـواطنين          ) 3

  .لمجتمعجميعا لتساعدهم على العيش المنتج في ا
وترى الباحثة أنه من الضروري تحليل وتقويم المنـاهج باسـتمرار للتوافـق مـع التطـورات                 
المجتمعية والعصرية والتغيرات التكنولوجية الهائلة، لمواجهة ومالحقة تلك التطـورات وفهمهـا       

كذلك أن تكون وضعية المناهج مناسبة للقيم وتـراث المجتمـع           . وتبسيطها للطلبة بطرق متعددة   
  .لذي يعيش فيه الكتساب الخبرات السابقة وربطها مع التغيرات والتطورات المعاصرةا
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  : رعاية شئون الطلبة: ًرابعا
الطالب هو المحور األساسي للعملية التربوية لذلك تغير دور الطالب من دور المتلقـي للمعرفـة        

ختلفـة مـن خـالل      إلى دور الباحث والمناقش والمحاور وأصبح االهتمام بالطالب من نواحي م          
التربية الجسمية والوجدانية والخلقية والعقلية وذلك من أجل النمو المتكامل في شخصية التلميـذ              
حيث إن تقدم أي مجتمع يعود إلى تنمية وتطوير شخصيات أفراده، لـذلك يقـع علـى عـاتق                   
المشرف التربوي توجيه المعلمين وتزويدهم بالطرق الناجحة من أجـل الكـشف عـن الطلبـة                

  ).27 : 2005الطعاني ،(ضعيفي التحصيل لوضع خطط عالجية
وتتطلب عملية اإلشراف التربوي الحصول على معلومات من التالميذ والعوامل التي تؤثر فـي              
نموهم وتعلمهم والمشكالت التي يواجهونها والحاجات التي يشعرون بـضرورة إشـباعها، كمـا      

ة واألسرية التي تؤثر في شخـصية التلميـذ         تتطلب الحصول على معلومات عن العوامل المنزلي      
والصفات الجسمية والنفسية والميول والقدرات واالهتمامات وكل ما يمكن أن يؤثر فـي سـلوك               
التالميذ، ويفضل أن يكون لكل تلميذ سجل تراكمي تسجل فيه المظاهر السلوكية للطفل، إن توفر               

س وتحديد النشاطات التي يمكن عن طريقها       معلومات عن التالميذ يفيدنا في اختيار أساليب التدري       
  ).246 : 2001عطوي ، (إشباع حاجات الطلبة

  

  :أربعة جوانب لرعاية شؤون الطلبة وهي) 73 : 2003البنا ،(وقد ذكر
  .رعاية الطلبة بطئي التعلم) 1
  .رعاية الطلبة ضعيفي التحصيل) 2
  .رعاية الطلبة ذوي اإلعاقات) 3
  .والمتفوقينرعاية الطلبة الموهوبين ) 4
  

وتري الباحثة أنه يمكن للمشرف التربوي القيام بعدة أمور في مجال رعاية شؤون الطلبة كما               
  :يلي

التعرف على جميع المشكالت التي تواجه الطلبة والتعرف على ظروفهم والصعوبات التـي              ) 1
  .يواجهونها

  .معاملة الطلبة وفقا لحاجاتهم وحسب مستوياتهم الفكرية والعلمية) 2
  .االستجابة لمطالب التالميذ وإزالة التوتر ومناقشتهم في إيجاد الحلول المناسبة لكل منهم) 3
متابعة نتائجهم الدراسية ومحاولة تقديم الحلول واالقتراحـات ووضـع الخطـط العالجيـة              ) 4

  .المناسبة
  .مشاهدة أعمال الطلبة وتقيميها وتحفيزهم بتقديم الجوائز ألفضل األعمال) 5
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  : تحسين الظروف والبيئة المدرسية والصفية: ا خامس
 مع المدير والمعلمين على أن تكون البيئة التعليمية بيئة مناسبة           اًيحرص المشرف التربوي متعاون   

للتعلم فتسعي إلى تحقيق مجموعة من األعمال الضرورية لتحسين تلـك البيئـة التعليميـة كمـا         
  :كالتالي)  38 – 37 : 1990الوقفي ، (ذكر

  .تؤدي المدرسة وظائفها كمؤسسة ديمقراطية تؤخذ القرارات األساسية فيها بأسلوب تشاركي) 1
  .تؤخذ التربية فهما وممارسة كعملية تطويرية ال كعملية إنتاجية محدد)  2
  .تيسر للمعلمين نقل مشكالتهم وحاجاتهم للمدير والمشرف دون معيقات) 3
  . المعلمين وسيلة لتعميق وإشاعة الممارسات المبتكرةيقدم الدعم للمبادرات الفرية من جانب) 4
  .يسعى المعلمون والمديرون للكشف عن المشكالت ومحاولة حلها) 5
  .يقوم المدير والمشرف بزيارة متكررة لالطالع على البرنامج التربوي مطبقا) 6
  

بعض األعمال الـضرورية التـي تفيـد فـي تحـسين البيئـة       ) 66 : 2007صيام ،   (ويضيف
  :وهي كالتالي) المدرسية والصفية(تعليميةال
  .القيام بزيارات منظمة للمدارس والفصول للوقوف على احتياجاتها) 1
  .الوقوف على مدى التحسن الحاصل في البيئة المدرسية والصفية) 2
  .تقديم الدعم للمبادرات الفردية من جانب المعلمين والطلبة لتدعيم أجواء اإلبداع واالبتكار) 3
شجيع المعلمين على استخدام طرق وأساليب تربوية حديثة في التدريس وفي حل المشكالت             ت) 4

  .السلوكية عند الطلبة
  . والسائل التعليمية المختلفةةتقديم الدعم والتسهيالت الالزم) 5
  .العمل على رفع درجة الرضا الوظيفي عند المعلمين والعمل باطمئنان) 6

  :ين الظروف والبيئة المدرسية وذلك عن طريقلتحس) 234 : 2001عطوي ، (ويضيف
تشجيع المعلمين على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المدرسة مثـل التخطـيط              ) 1

  .للنشاطات أو معالجة مشكالت التالميذ المختلفة
  .التأكيد على المعلمين باالبتعاد عن العقوبات البدنية) 2
  

لتحسين الظروف المدرسية ال بد مـن تحـسين         ) 336 : 2003  وآخرون ،  البستان ، (ويضيف
العالقات بين المعلمين وتنميتهم في مجال العمل ويـتم ذلـك بالمـساعدة اإلشـرافية التربويـة                 

  .الديمقراطية الفعالة
  

أنه ال بد من تحسين بيئة الـتعلم الـصفية وذلـك علـى              ) 39 – 38 : 1990الوقفي ،   (ويذكر
  : إلى عدة أمور منها ما يليالمشرف التربوي تنبيه المعلم

  .عدم االقتصار على طريقة الشرح والمحاضرة طوال الحصة أو معظمها) 1
  .التنوع في مصدر المعرفة وعدم االعتماد على الكتاب المدرسي فقط) 2
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  .تصحيح الواجبات البيئية ومراعاة الفروق الفردية) 3
التفاعل بين المعلـم والطـالب وهـدف    يوجه المشرف انتباها خاصة بتناول أساليب التعليم و     ) 4

الفعاليات التعليمية، والتعاون واالحترام المتبادل بين المعلم والطالب من جهة وبين الطالب فيما             
  .بينهم من جهة أخرى

  

  :تطوير العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي: ًسادسا
ولة عن دراسة هـذه البيئـة لمعرفـة       تتأثر البرامج التعليمية بالبيئة المحلية والقيادة التربوية مسئ       

العوامل االقتصادية واالجتماعية والجغرافية التي تؤثر في عملية التعليم ألن من هـذه العوامـل               
يعطي مؤشرات لآلثار اإليجابية أو السلبية التي تنعكس على البرنامج التعلـيم مثـل، اتجاهـات                

وأنواع المهن أو فرص العمل الموجـودة       اآلباء نحو التعليم وحاجات البيئة المحلية من المدرسة         
  ).247 – 246 ، 2001عطوي ، (في البيئة والمؤسسات الثقافية

  

ويقوم المشرف المبدع الذي نتطلع إلى وجوده بمحاوالت لجعل دور المدرسة أكثر وضوحا لدي              
ن أولياء األمور وذلك من خالل اللقاءات أو المحاضرات أو ندوات يخطط لها لتؤكد على التعـاو            

المتبادل بين المدرسة والبيئة المحلية، ولحفز أولياء األمور لتقديم كل مـا يـستطيعونه لتـذليل                 
الصعوبات التي قد تواجه المدرسة وفي نفس الوقت تقدم المدرسة مرافقها لتكون في خدمة البيئة               

  ).98 : 2004طافش ، (المحلية في غير أوقات الدوام الرسمي
  

  : لتطوير عالقة المدرسة مع البيئة المحلية وذلك عن طريق)234 : 2001عطوى ، (ويضيف
  .تشجيع تشكيل مجالس اآلباء والمعلمين) 1
فتح أبواب ومرافق المدرسة للمجتمع المحلي مثل فتح صفوف محو األميـة، فـتح المكتبـة                ) 2

  .لخدمة من يريد القراءة واستعارة الكتب، إتاحة الفرصة الستخدام مالعب وساحات المدرسة
اإلفادة من مؤسسات المجتمع المحلي في تحسين تعلم التالميذ من خالل إتاحة الفـرص لهـم            ) 3

  .للتدريب فيها وزيارتها واالطالع على نشاطاتها
إجراء الدراسات واألبحاث المختلفة حول بعض القضايا االجتماعية الهامة وتقـديم الحلـول             ) 4

  .المناسبة لبعض المشكالت االجتماعية
  

  :قويم العملية التعليمية التعلميةت: ًسابعا
إن آخر وأصعب مهمة من مهام اإلشراف التربوي هي عملية التقويم، فالتقويم والغاية األساسـية            
من عملية التقويم المستمر هو بيان مدى كفاية أجهزة وعناصر أية مؤسسة من تحقيق األهـداف                

 التربوي ال تتوقف عند بيان مدى كفاية        المحددة لها، فعملية التقويم التي يقوم بها جهاز اإلشراف        
المؤسسة التربوية من تحقيق أهدافها فحسب بل هي عملية متكاملة تشمل جميـع جوانـب هـذه                 

  ).51 : 1987العيساوي ، (المؤسسة في عملية التقويم
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ويعد التقويم من المجاالت األساسية للمشرف التربوي ألنه من خالل عملية التقويم يتعرف علـى        
اية الوسائل واألساليب واستراتيجيات التدريس والتقنيات التربوية، وكذلك مـدى فعاليـة            مدى كف 

  ).28 : 2005الطعاني ، (المنهج في تحقيق األهداف التربوية
وبالتالي يجب مراعاة الخطوات الرئيسية للعملية التقويمية والتي تشمل تحديد الهدف من التقـويم              

حديد مراحل ومجال التقـويم، تحديـد األسـلوب والطريقـة           واختيار الوقت المناسب للتقويم، ت    
المستخدمة في التقويم، والمقصود بعملية التقويم هنا هو إعطاء إقرار مبني على دراسة تحليلـه                

  ).51 : 1987العيساوي ، ( وعميقة للمجال المراد تقويمه
  :ة وتشملأن عملية التقويم يجب أن تكون شامل) 46 : 2003الخطيب ، والخطيب ، (ويري

  .تقويم المشرف التربوي لخططه) 1
  .تقويم أداء المعلمين) 2
  .تقويم إنجاز الطلبة) 3
  .تقويم المناهج) 4
  .تقويم األساليب المستخدمة في المواقف التعليمية التعلمية) 5
  .تقويم كفايات اإلدارة المدرسية وفعاليتها) 6

شراف بأهـدافها وأسـاليبها ووسـائل       ويتضمن التقويم قياس التغير وقياس مدي نجاح خطة اإل        
  ):245 : 2001عطوي ، (تقويمها ويدخل قياس مدي التغيير في النواحي التالية كما ذكرها

سلوك التلميذ وتحصيله، مهارات التعلم ومواقفه واتجاهاته، المنهاج والكتـاب، وبالتـالي علـى              
 التحـصيل للطـالب     المشرف التربوي أن يعد وسائل جيدة لقياس هـذه األمـور كاختبـارات            

  . والندوات للمعلمين والمدراء وجميع المهتمين بالعلمية التربويةتواالستبيانا
  :لتقويم أداء المعلمين والمتعلمين على المشرف التربوي ما يلي) 96 : 2004طافش ، (ويذكر

  .التعاون مع المعلمين لتقويم عملية التدريس) 1
ماط االختبارات الموضـوعية والمقـالي وتحليلهـا        التعاون مع المعلمين لتوظيف مختلف أن     ) 2

  .وتحسين نتائجها
التعاون مع المعلمين في إجراء اختبارات تشخيصية وتحليلها وتطبيق وسائل عالجية لتحسين            ) 3

  .نتائجها
ورغم أهمية تقويم المشرف للمعلم إال أن المشرف عليه أن يراعي اهتمامات أخرى أثناء تقيـيم                

عاون المعلم مع إدارة المدرسة ومدى مـشاركته فـي مختلـف النـشاطات              المعلم ومنها مدى ت   
المدرسية ودور المعلم في التعاون مع مجلس اآلباء والمعلمين وغيرها من النـواحي ، وعمليـة               
اإلشراف يجب أن تتم بعيدة عن جو التحدي أو التوتر أو تصيد األخطاء أو تـصحيحها وإنمـا                   

هو تبصير المعلم بحالته الراهنة ومساعدته على تأدية عمله         يجب أن يكون الهدف األول من ذلك        
  ).53 : 2002االبراهيم ، (بصورة أفضل
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  :الخالصة
  

 ومن خالل التعرف على مفهوم اإلشراف التربوي لغة وإصالحا، ومعرفة أوجـه             اًأخير  
نيـة  الشبه واالختالف بين كل مفهوم وآخر وتباين اآلراء نجد أن اإلشراف التربوي عمليـة تعاو      

قيادية شاملة وداعمة للمعلم لنموه العلمي والمهني لتطـوير أداءه وتحـسين العمليـة التعليميـة                
كذلك التعرف على مراحل تطور اإلشراف التربوي بداية من مرحلة التفتيش تـصيد             . والتعلمية

األخطاء واالنتقادات التي وجهت لهذه المرحلة، ثم تطورت لمرحلة التوجيه التـي ظلـت تلـك                
رحلة قاصرة عن تحقيق اآلثار اإليجابية في تحسين عملية التعلم والتعليم، وتكوين االتجاهـات       الم

لذا استبدل مصطلح التوجيه باإلشراف التربوي الهادف       . اإليجابية لدى المعلمين نحو هذه العملية     
ل لمساعدة المعلمين من أجل تحقيق عملية التعلم والتعليم، ورفع مستوى أداء المعلـم مـن خـال          

وكان لإلشـراف   . برنامج مخطط قائم على التعاون والشورى والمبادأة بين المعلمين والمشرفين         
التربوي عدة أهداف منها تحسين العملية التعليمية التعلمية، وحل المشكالت التي تواجه المعلمين،             

المحلـي،  وتوفير اإلمكانيات المادية والكوادر البشرية للمدارس، وتوثيق العالقة مـع المجتمـع             
  .الخ....وتطوير النمو المهني للمعلمين

  

فعملية اإلشراف التربوي عملية ترتكز على مجموعة مـن المبـادئ والقواعـد فهـي                 
 تـشجع علـى     - علميـة    – تعاونيـة    – إنسانية   – قيادية   – مرنة   – شاملة   –ديمقراطية  (عملية

كما تتـصف عمليـة اإلشـراف       ).  ووقائية - النقد والنقد الذاتي   - استشراق المستقبل    -االبتكار
 موضوعية وبعيـدة عـن   – مخططة – منظمة –التربوي بأنها مهارة في تكوين العمل الجماعي  

  .األهواء والتحيز الشخصي
  

ويعد المشرف التربوي القائد التربوي لعملية اإلشراف التربوي مع اآلخرين، لذا ال بـد                
ه على أكمل وجه، وهي الكفايـات الشخـصية     للقيام بأدوار  ةمن توفر الكفايات والمهارات الالزم    

 الكفايات اإلنـسانية   – الكفايات الفنية    –  الكفايات العلمية والفكرية      - الكفايات األدائية    -) الذاتية(
  . والكفايات اإلدراكية-
  

( وبالتالي يقع على المشرف التربوي مهمات عديدة من خالل مجموعة من المجـاالت أبرزهـا                
 تطـوير   – رعاية شـؤون الطلبـة       – النمو المهني للمعلمين     –ليمي التعلمي   تحسين الموقف التع  

 تطوير العالقة بين المدرسة والمجتمـع       – تحسين الظروف والبيئة المدرسية والصفية       –المنهاج  
  .  تقويم العملية التعليمة التعلمية–المحلي 

ـ            ام التعليمـي لتطـوير     فإننا نجد أن اإلشراف التربوي عملية ضرورية وحتمية الوجود في النظ
  .وتحسين مخرجات هذا النظام بكل عناصره



 69

ويتم ذلك من خالل مساعدة المعلم على أساس تبادل االحترام والتقدير وبذل الجهود مـن أجـل                 
تذليل الصعوبات التي تواجهه وإجراء البحوث اإلجرائية لتقصي المشكالت التربوية ومواجهتهـا            

معلم نموا ذاتيا المساعدة في تطوير جميع وسائل التعلم مـن           كذلك إتاحة الفرصة لنمو مهارات ال     
طرق وتدريس ووسائل تعليمية وإدارة صفية وإعداد دروس تدريبية وتنظـيم وتنفيـذ الـدروس              
التوضيحية واالختبارات ومعالجة المشكالت المهنية وإيجاد الحلول والبدائل واإلسهام في تحديـد            

  . ومساعد المعلم على إشباعهامشكالت التالميذ وتحديد واحتياجاتهم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 70

  التكنولوجيا والعلوم التطبيقية: ثانياً
  :المقدمة
شهد العالم تغيرات وتطورات عديدة في مجاالت الحياة التكنولوجية وأصبحت المنهجيـة              

ية تعتبـر    تمثل سمة هذا العصر في مختلف الميادين، وبما أن الترب          ةالمنظمة والمعرفة المتسلسل  
إحدى هذه الميادين فهي لها األثر األكبر في إعداد النشئ وتهيئته للعصور القادمة ويتم ذلك مـن               
خالل تطبيق المناهج التربوية التي تهتم بتطوير قدرات الطلبة اإلبداعية وتعزيز حـب اكتـساب               

ة وتحقيق التكامـل    المعرفة العلمية لديهم واستيعابها وتوفير فرصة للربط بين العلوم وواقع الطلب          
المنشود بين معارف العلوم من جهة وبينها وبين التكنولوجيا والمجتمع من جهة أخري، وهذا ما               
هدفت إليه مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية المقررة من قبل وزارة التربية والتعلـيم العـالي               

  .الفلسطيني
 الطلبـة ومـدى متـابعتهم للمهـارات     لذا ال بد من االهتمام بتلك المناهج ومتابعة مـدى تقـدم     

التكنولوجية ويتوقف نجاح تدريس التكنولوجيا على معلم جيد اإلعداد كفء معد إعـداداً علميـاً               
ومهنياً وثقافياً، ولتحقيق دور فاعل لمعلم التكنولوجيا في التدريس فإن يتطلب تكوينـه وإعـداده               

واقع التعليمي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي     إعداداً جيداً ومميزاً قبل وأثناء الخدمة لمواجهة ال       
من جهة والتحديات المستقبلية في هذا العصر التكنولوجي والعمل على الحد من الصعوبات التي              
تواجه المعلمين بكل اإلمكانيات المتاحة باالستعانة بالخبرات المتواجدة واستغالل فرص التدريب           

  .والتعلم
طار النظري مفهوم التكنولوجيا ونشأة منهـاج التكنولوجيـا فـي     في هذا الجزء من اإل   سنتناولو

المجتمع الفلسطيني، وخصائص التكنولوجيا والتربيـة التكنولوجيـة، وطبيعـة مـنهج التربيـة              
التكنولوجية، وإعداد معلم التربية التكنولوجية، والمشكالت والتحـديات التـي تواجـه معلمـي              

ين، ودور اإلشراف التربوي تجـاه معلمـي التكنولوجيـا          التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في فلسط    
  . والعلوم التطبيقية

   
  :نشأة منهاج التكنولوجيا

ازداد االهتمام العالمي والعربي والمحلي بالتكنولوجيا والتربية التكنولوجية في ظـل التغيـرات             
تـراع  الحادثة على جميع األصعدة وخاصة على صعيد وسائل التكنولوجيا واالتـصاالت واالخ           

والمهنية والتقنية وما واكب هذا التطور من وجود مفاهيم ومصطلحات تكنولوجيـة فـي جميـع            
  ).10 :2005حسن ، (التخصصات

ونظرا ألهمية التربية التكنولوجية فقد دعت منظمة اليونسكو والعلوم والثقافة عـدد كبيـر مـن                
ربيـة التكنولوجيـة مـن     العلماء والمربين من مختلف قارات العالم حيث عرضوا اتجاهـات الت          

  ).64: 2001الزعانين ،(مختلف الزوايا والمناظير
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ومن خالل العديد من المؤتمرات الدولية والعربية التي عقدت قررت إدخال التربية التكنولوجيـة              
إلى المقرات المدرسية وذلك لمالحقة التغيرات والتطورات المعاصرة كما أشارت الدول العربيـة   

م إلى ضرورة تضمين المقـررات      20/12/1989رة في المؤتمر التربوي في      المجتمعية في القاه  
  ).11 : 2005حسن ، (التعليمية بشكل عام المفاهيم التكنولوجية الحديثة

وقد شهد المجتمع الفلسطيني في العقدين اآلخرين من القرن العشرين تغيرات كثيرة في المجاالت              
أخذ ذلك المجتمع يمر منذ مجـيء الـسلطة الوطنيـة           االقتصادية واالجتماعية والثقافية كافة ، و     

م بمرحلة من التغيير الشامل وقد شمل هذا التغيير جوانـب عديـدة فـي               1994الفلسطينية سنة   
المجتمع الفلسطيني لعل من أبرزها ما كان في مجال التربية والتعليم ، حيث توسـعت قاعدتـه                 

  .)5 :2006 ، كشكو(وتنوعت أنماطه تطوراً كماً ونوعاً
ومن هنا وجدت وزارة التربية والتعليم في فلسطين ضرورة ملحة لتطوير منهاج فلسطيني يعبـر       
عن احتياجات الطلبة ومتطلبات مجتمعهم ويوحد النظام التعليمي فـي فلـسطين ويحـل مـسألة        
ازدواجية المنهاج في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ كان طلبة الضفة يدرسون المنهاج األردنـي               

  .لقطاع المنهاج المصريوطلبة ا
  

وعليه قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل فرق وطنية للمناهج الدراسية وتولت وضع الخطـط              
  ):1999مركز تطوير المنهاج ، (العريقة للمواد ومنها ما يلي

  . فرق إعداد الخطوط العريضة-1
  . فرق تأليف وإعداد الكتب-2
  .)فرق تحكيم (  فرق اللجنة االستشارية-3
  . فرق للمراجعة والتدقيق-4

  ):12 :2005حسن ، (وقد يجرى تطبيق المنهاج الفلسطيني األول حسب المراحل التالية
بتنفيـذ المنهـاج علـى الـصفين األول      ) م2000(بدأت في العام الدراسي     :  المرحلة األولى  -1

  .والسادس
اج على الصفين الثاني والسابع     بتنفيذ المنه ) م2001(بدأت في العام الدراسي     :  المرحلة الثانية  -2

  .األساسين
بتنفيذ المنهاج على الصفين الثالث والثامن      ) م2002(بدأت في العام الدراسي     :  المرحلة الثالثة  -3

  .األساسين
بتنفيذ المنهاج علـى الـصفين الرابـع        ) م2003(بدأت في العام الدراسي     :  المرحلة الرابعة  -4

  .والتاسع األساسين
بتنفيذ المنهاج على الـصفين الخـامس       ) م2004(بدأت في العام الدراسي     : مسة المرحلة الخا  -5

  .األساسي العاشر
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بتنفيذ المنهاج على الـصفين الحـادي       ) م2005(بدأت في العام الدراسي     :  المرحلة السادسة  -6
  .عشر بفروعه العلمي والعام

احث باإلضافة لـبعض    م في جميع المب   1/9/2006لكتب الصف الثاني عشر في      : والسنة النهائية 
م كانت المدة األولى في التاريخ التربوي الفلسطيني التـي يتقـدم            6/2007أدلة المعلم وفي شهر     

  ).12-1(فيها الطلبة المتحان الثانوية العامة في ظل منهاج فلسطيني متكامل من 
  

  (Technology) : تعريف التكنولوجيا 
 بالتعريفات المتعددة والمختلفة التي تـستند إلـى         من المالحظ أن كتب العلوم والتكنولوجيا مليئة      

  . أسس ومعايير تحدد الغرض من التكنولوجيا وماهيته
ريقيا قـديما وهـي مـشتقة مـن         لوجدناه إغ ) Technology(نا أصل كلمة تكنولوجيا     ولو تتبع 
تعني دراسة، أي أن كلمة تكنولوجيا تعنـي      ) Logos(وتعني المهارة الفنية و   ) Techno(كلمتين

  ).6 : 2003عسقول ، (تنظيم المهارة الفني
نشاط بشري ناجح قوائمه هي أسس من المعارف        "  القدامى التكنولوجيا بأنها     قوقد عرف اإلغري  

  ).36 : 2005سلطان ، (والمهارات
مجموعة من آراء الباحثين والمربين حول تعريف التكنولوجيا        ) 19 : 2001الزعانين ، (ويحصر

  :منها
بأنها الدراسة العلمية للفنون العلميـة   " والذي يعرفها لغة االنجليزية التكنولوجيا   ل  أكسفورد سقامو

  ". أو الصناعية وكذلك باعتبارها تطبيقا للعلم 
  ".على أنها تمثل الجانب التطبيقي للمعرفة العلمية النظرية  "  يعرفهامهرانكذلك 

مية المنظمـة لمقابلـة أهـداف       تطبيق المعرفة العل  "على أنها   التكنولوجيا  يعرف   Galbraithو
  ".تطبيقية 

كل ما قام اإلنـسان بعملـه       "  التكنولوجيا على أنها     مفهومكذلك يعرف مؤلفو منهاج التكنولوجيا      
وكل التغيرات التي أدخلها على األشياء الموجودة في الطبيعة واألدوات التي يصنعها لمـساعدته              

  ).11 : 2000 ،الزور ، وآخرون(في أعماله
محاولة لتوظيـف المعرفـة     " على أنها   مفهوم التكنولوجيا    التكنولوجيا    منهاج رف مؤلفو عي كذلك

العلمية في تلبية حاجات اإلنسان ورغباته من أجل زيادة قدراته في الـسيطرة علـى المعيقـات                 
تماما كما تجيب العلوم    ) كيف(واستغالل الموارد الطبيعية وحل المشكالت واإلجابة على السؤال         

  ).3 : 2000 ،سياعرة ، وآخرون( )لماذا(ل عن السؤا
  فيري أن المقصود بالتكنولوجيا هـو تطبيقـات العلـم لحـل      Garter Goodأما كارتر جود 

المشاكل العلمية أي معالجة النظريات والحقائق العلمية والقوانين بطريـق شـاملة وتـتم هـذه                
الفـرا ،   (قوانين في الحياة العامـة    المعالجة على أساس االستفادة من هذه النظريات والحقائق وال        

1999 : 123-124.(  



 73

ومن المالحظ أن هذه التعريفات كلها اقتصرت فقط على تطبيق المعرفة العلمية، وهذا مخـالف               
للتطور التاريخي للتكنولوجيا خاصة قبل الثورة الصناعية والعلمية فكان تطور التكنولوجيا يكون            

 بالخبرة الشخصية لألفراد فكثير منهـا طـورت دون   عن طريق الخطأ والصواب وارتبط تقدمها  
اللجوء إلى خبرة علمية، فمن الممكن أن تكون الخبرة البشرية أولية دون معرفة مـسبقة بأسـس     

  .علمية وتطبيقها
  

العلوم والتكنولوجيـا   " تعريفات التكنولوجيا في كتابه      ) McGinn ( روبرت ماكجين وقد جمع   
  :وهي كالتالي) 31 : 2003 ، وهبة(بأربعة معان" والمجتمع 

أي مواد من صنع اإلنسان ومن نتاج براعته ويندرج تحت هذا التعريف            : التكنولوجيا كتقنية  -1
األدوات واألجهزة واآلالت، فالحواسيب، الدرجات، الفـؤوس، الـساعات، البنـادق، األسـلحة             

  .طورها العقل اإلنساني" تقنيات " وأدوات الطعام وغيرها ما هي إال بعض أمثلة على تكنولوجيا 
أي ذلك الجانب المعقد من المعرفة الطرائـق، المـواد، وتلـك            ": كتكنولوجيا  " التكنولوجيا   -2

  .األجزاء المكونة لهذه التقنية، أي مجموعة التقنيات المكونة للتكنولوجيا
تماما كالطب والفن والقانون نشاط إنـساني       :  التكنولوجيا كنوع من النشاط الثقافي اإلنساني      -3

التكنولوجيين الذين يضمون   ( مميز وهنا فإن التكنولوجيا هي مهنة ونوع من مساعي بعض الناس          
  .الحرفيين والميكانيكيين كمهنيين

هنا فإن التكنولوجيا ليس فقط تقنية أو مجموعة المعـارف،          : التكنولوجيا كمشروع اجتماعي   -4
رات المؤسسات الطرائق والمصادر المادية كلها تجتمع معا ضمن مشروع بحثـي       المهنيين، المها 

  .لتطوير وإنتاج التقنية
  

ويأتي تعريف مؤلفو منهاج التكنولوجيا للصف الخامس والسادس منسجماً مع التعريف األول لـ             
ي على  ماكجين في أن التكنولوجيا هي تقنيات من صنع اإلنسان وهي نواتج تفكيره وإبداعه الذهن             

مر العصور ويختلف عنهم أن ماكجين فسر جانباً مهماً وقد عجز تعريف التكنولوجيـا للـصفين            
  .الخامس والسادس عن تفسيره وهو أن التكنولوجيا هي نشاط إنساني

  

ومفهوم التكنولوجيا يشمل فن استخالص المواد األولية الصناعية من الموارد الطبيعية من أجـل              
لتي من شانها أن تغطي الحاجـات الماديـة لإلنـسان، وعلـم التحـضير             واء والسلع ا  متأمين ال 

الصناعي للسلع وأساليب التصنيع الحديثة وجميع أنواع المعرفة العلمية والمهارية الفنيـة التـي              
  ).3 :1984العليوي ، (تتطلبها اآلالت وطرق اإلنتاج والتصميم طبقاً للقواعد االقتصادية

يتسع لكل األسرار العلمية والخبـرات الـصناعية واالختراعـات          ومن المالحظ أن هذا المفهوم      
  .المسجلة وغير المسجلة واآلالت والتجهيزات وجميع أصول المعرفة الفنية
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  :التكنولوجيا كالتالي) 20 : 2001الزعانين ، (ويصنف
يـة  أنها تطبيق المعرفة العلم" فقد عرفت منظمة اليونسكو التكنولوجيا على     : كنشاط حضاري  -1

  ".لتحقيق حاجات المجتمع واألفراد 
هنا تعريف التكنولوجيا على أنها مجموعة من العمليات وتوصف بأنها          : التكنولوجيا كعمليات  -2

أو أنهـا   ) Social  Process(  أو أنها عمليـة اجتماعيـة    ) Technical  Process(تقنية 
لمعرفيـة والمـوارد والطاقـة      وتستخدم المصادر ا   ) Process  Discipline(عملية توجيهية   

  .والمفاهيم العلمية والمهارات التقنية في حل المشكالت العلمية لإلنسان والتي تتحدد باحتياجاته
وتتبني الباحثة تعريف الزعانين للتكنولوجيا كعمليات التي من دورها استخدام جميـع التقنيـات              

الباحثـة أن التكنولوجيـا سـعي       وتري  . والمهارات من أجل حل المشكالت التي تواجه اإلنسان       
إنساني، كما تهتم التكنولوجيا باحتياجات اإلنسان، وبتوسيع القـدرات البـشرية، لتـسهيل حيـاة               

  .اإلنسان وجعلها أسهل
  

  :خصائص التكنولوجيا
  :مجموعة من الخصائص وهي على النحو التالي) 25-23 ، 2001: الزعانين (ذكر

الخاصية أن العديد من التكنولوجيا سـواء القديمـة أو          وتعني هذه    ): complexity(معقدة   -1
  .المعاصرة تتكون من عدد كبير من المكونات

تتعدد األشكال في التكنولوجيا يعني كثرة األساليب التي يمكن من خاللهـا            : متعددة األشكال  -2
  .استعمال أي صورة من صور التكنولوجيا

لمحتويات التي تشير إلى أنهـا تخـضع   وهي ا):  System Context(لها محتويات نظام  -3
لقواعد التصنيع واالستخدام المبنية على سلسة من النظم المعقدة المرتبطة بطيـف واسـع مـن                

  .العوامل التكنولوجية
تتسم التكنولوجيـا بأنهـا سـريعة الـزوال          ): Obsolescence( سريعة التغيير والزوال     -4

  .قاء للوصول لألفضل والتقدم والتطوروالتغيير وهذا ال يعني االندثار ولكن االرت
 تختلف التكنولوجيا اختالفاً كبيراً عما كانت عليه في الماضـي           :ذات نظم مستقبل اجتماعية    -5

حيث اهتمت بالماضي بإنتاج األشياء واألدوات واألجهزة التي كانت تـشكل حاجـة ضـرورية               
نظم التشغيل ووضع خطـط اإلدارة      للتطور وزيادة اإلنتاج أما التكنولوجيا المعاصرة فهي تهتم ب        

  .واإلنتاج
أي أنها تقتحم المجتمعات سواء كانت بحاجة إليها أو غير مطلوبة لتلك            : لها طبيعة اقتحامية   -6

المجتمعات فأصبح الكل الدول النامية والمتقدمة تستخدم أساليبها على مستوى عال مـن الرقـي               
  .والتقدم
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وذلك من خالل التقدم في مجـاالت الموصـالت         :  )Convergence( تقترب من البشر     -7
  .واالتصاالت مما جعل الكون قرية صغيرة

تعتمد التكنولوجيا في عملهـا علـى   :  ) (  Apraxia وظيفياتتصف بأنها قد تحدث خلال -8
منظومة معقدة من النظم والبرامج ولو حدث خلل في أحد أنظمتها فإن نظمها يؤدي إلـى شـلها                 

  .كليا
   

 : مجموعة من خصائص التكنولوجيا وهي على النحو التالي) 1: 2007 ، عجاج(كما يضيف 

  .  التكنولوجيا علم مستقل له أصوله وأهدافه ونظرياته-1
   . التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة -2
  . التكنولوجيا عملية تمس حياة الناس-3

 . ت  التكنولوجيا عملية تشتمل مدخالت وعمليات ومخرجا-4

  . التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العمليات الخاصة بالتصميم والتطوير واإلدارة-5

 .   التكنولوجيا عملية ديناميكية أي أنها حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكونات -6

 .  التكنولوجيا عملية نظامية تعنى بالمنظومات ومخرجاتها نظم كاملة أي أنها نظام من نظام-7

 .  التكنولوجيا هادفة تهدف للوصول إلى حل المشكالت-8

  التكنولوجيا متطورة ذاتيا تستمر دائما في عمليات المراجعة والتعديل والتحسين -9
  

  :األهداف العامة من تدريس مناهج التكنولوجيا
ـ   ) 1999مركز تطوير المناهج ،     (تهدف مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية كما هو       ي مـدرج ف

  :خطوطه العريضة إلى تحقيق ما يلي
 تعزيز حب اكتساب المعرفة العلمية واستيعابها لدى الطلبة لتحسين التعامـل مـع معطيـات        -1

  .عصر التكنولوجيا الحديثة مما يخدم المجتمع الفلسطيني وتقدمه
  .ها تعزيز وغرس حب االنتماء والعطاء للوطن وحسن التعامل مع بيئته المحلية والحفاظ علي-2
 تنمية األسس والركائز العلمية والتقنية لتوسيع أفاق الخيال العلمي والتصور اإلبداعي لـدي              -3

  .المتعلمين من خالل التصاميم والرسوم والمحاكاة
 تمكين الطلبة من استيعاب ثالثية الترابط بين العلم والتكنولوجيـا والمجتمـع مـن التنميـة                 -4

  .والتطوير
مهارتهم في التعبير والحوار واستخدام الرموز واإلشارات من تعاملهم          تنمية قدرات الطلبة و    -5

  .مع جوانب العلم والتكنولوجيا من خالل تفسير الرسومات البيانية والجداول
  . اكتشاف حاالت اإلبداع وتعزيزها لدى المتعلمين-6
  .يقية كسر حاجز الخوف من الجوانب العملية عند الطلبة واكتسابهم مهارات عملية تطب-7
  . إنماء إحساس الطلبة بأهمية الجانب العلمي لمساعدتهم في مواجهة المشاكل وحلها بأنفسهم-8
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 تعزيز الثقة في نفس المعلمين في إمكانية تخطى الفجوة بين المجتمع الفلسطيني والمجتمعات              -9
  .المتقدمة في مجالي العلم والتكنولوجيا مع الحفاظ على مرونتها الحضارية المميزة

 من خالل ممارسة األسـاليب العمليـة والتقنيـة          ي توجيه فكر الطلبة تجاه النمو االقتصاد      -10
  .المعاصرة لتحقيق مجتمع علمي صناعي

 تكريس روح العلم االجتماعي والدقة واالنتظام لدى الطلبة من خالل تنفيذ المهام العمليـة               -11
  . مألوفا لديهملتصبح سلوكا

ة والمحافظة على األدوات والعدد واألجهزة واألشـياء الخاصـة           غرس قيم تحمل المسئولي    -12
  .والعامة عند تنفيذ المهام والمهارات المكلف بها

  

  
   ) Technology Education(التربية التكنولوجية 

نجـازات التـي   إن االهتمام المتزايد بتعلم العلوم والتكنولوجيا لدي معظم دول العالم واال           
ى كافة المستويات النظامي والتعلم الغير نظامي تدعونا فـي الـوطن            علتحققت في هذا المجال     

العربي إلى تركيز الجهد من أجل بناء فكرة أكثر وضوحا في مجال الفكـر التربـوي لـصياغة             
  ).27 : 1985فائيل ، ور(معالم هذا االتجاه المعاصر للتعليم وتطوره المستقبلي

  

لحضارة التكنولوجية الجديدة ألن هـذه الحـضارة ال         فالثورة التكنولوجية في التربية هي مفتاح ا      
 ةتتمثل في التقنيات مهما بلغت من درجات األهمية بقدر ما تتمثل في العقليـة الجديـدة المولـود       

لمواقف الحوار الخصيب مع الواقع المتطور لقوى التغيير والقدرة على التنظيم الضامن لرفع من              
  ).3 : 1984العليوي ، (ختالف أنماطهافعالية استخدام الموارد المتاحة على ا

  

ونالحظ أن التربية التكنولوجية في التعليم العام تعتبر من التجديدات الحديثة التي دخلت المنهـاج         
الدراسي واتخذت أساليب مختلفة في عدد من الدول، وأن التربية التكنولوجية كالتربيـة العلميـة               

طار النظري والجانب العلمي من خالل التجـارب        اإل: تقوم على جانبي أو مركبتين رئيسيين هما      
فالتربية التكنولوجية موجهـة نحـو التطبيـق        . التي يؤديها الطلبة في المختبرات وورش العمل      

العملي حيث تقوم عليه التدريب والتعلم ومن ثم بناء الخبرة على موجهات تربوية رئيـسية هـي          
إلـى حلولهـا وتـشغيل اآلالت واسـتخدام         األداء الفعلي للتجارب ومواجهة المشاكل والوصول       

األدوات واستغالل المعرفة العلمية لخواص المواد ثم اكتساب قيم العمل والمهارات التي تـربط               
إدراك الطلبة وحسهم وشعورهم إثناء إدارة العلمية التكنولوجية للتحكم فيها من خالل التجـارب              

  ).28- 27 :1984، يلفائور(والتطبيقات العملية والمشاغل التي يقومون بها
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  :فلسفة التربية التكنولوجية
نظرا لتأثيرات وإسهامات التكنولوجيا فإن العالم يتغير بسرعة فائقة، لذلك يعتقد القـائمين علـى               
برنامج التربية التكنولوجية أن أحد العناصر الحيوية للتعليم هو الحاجة لتذويد المواطن بالثقافـة              

 أن يتعرف الناس على المشكالت، وأن يطوروا، ويخترعوا حلوال          والحاجة تقتضي . التكنولوجية
إن النظـرة   . لهذه المشكالت وأن يقيسوا أثر التطورات التكنولوجيـة علـى المجتمـع والبيئـة             

، وهذه النظرة مهمة من أجـل اتخـاذ         )التربية المستمرة (المعاصرة للتعليم هي التعلم مدى الحياة     
هـي المفهـوم   ) تعلم كيف تـتعلم (إن عملية . مع دائم التغيرالقرارات ومن أجل التعايش مع مجت  

األساسي للتربية التكنولوجية، فالتربية التكنولوجيـة تتنـاول القـوانين الطبيعيـة، والمعـادالت            
فإنها تتعدى الحـدود  . الرياضية والتعامل مع المواد المستكشفة ضمن إطار حل مشكلة تكنولوجية 

ي بهذا تسعي جاهدة ألن تعكس دور التكنولوجيا في عالم اليـوم            التقليدية بين فروع المعرفة، وه    
  ).4 : 2001دليل معلم التكنولوجيا ، (المتغير

  
  

  ):Technology Education(مفهوم التربية التكنولوجية 
 لألهداف التـي تـسعي   قد تتعدد مفاهيم التربية التكنولوجية في التعليم العام بين قطر وآخر وفقا         

  .قيقها في ضوء مناهج وبرامج هذه التربيةاألقطار إلى تح
 فـي   ومن المالحظ أن اهتمام المربين في كثير من الدول هو أن يتضمن التعليم العام برنامجـا               

رفائيـل،  (التربية التكنولوجية ويمكن تصور مجموعة من االعتبارات المحدودة لهـذا االهتمـام           
  :وهي) 30-31 : 1984

 مدخالت رئيسية للمعلومات والمعرف العلمية التكنولوجية التـي          أن التربية التكنولوجية تمثل    -1
  . يكتسبها المتعلم أثناء دراسته في مراحل التعليم العام

 على أنها مجال تطبيقي مفيد لتدريب الطلبة علـى العمـل الفـردي وعلـى العمـل                  فضال -2
  .الجماعي

لبعض المشاكل الفنيـة ممـا       كما أنها تعاون في تنمية مهارات الطلبة عن البحث عن حلول             -3
  .يكسبهم العقلية العلمية في مواجهة المشكالت والسعي إلى اكتشاف الحلول المناسبة لها

ويعتبر بعض المربين أن التربية التكنولوجية في التعليم العام تقوم بدور هام فـي التوجيـه                 -4
ويتوافـق مـع ميـولهم      المهني للشباب مما يعاونهم في اختيار نوع التعليم الذي يرغبون فيـه             

   .للمستقبل وقدراتهم ويعدهم
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  : التربية التكنولوجيةتعريف
عنـدما عـرف التربيـة    ) B.Wanjala, Kkeere : 1994 ( وانجـاالكير من أبرز ما قدمه 

التكنولوجية على أنها تلك الحاجات اإلنسانية والمعرفة المهارية التي يعتمد عليها الفرد في حياته              
تعتمد بدورها على نظم التربية وأساليب التكنولوجيا بمعنـي أن اإلنـسان فـي هـذا         وهي ذاتها   

العصر المليء بالمواقف المعقدة من أنظمة وقوى اتصاالت دقيقة التي من المتوقع أن تـصادفه               
والدور األكبر للتربية التكنولوجية هو سد هذه الفجوة وملئ هذه الثغرة التي أحدثتها تحديات العقد               

  ).64 : 2001الزعانين ، (ير السريعوالتغي
  

 إياها على   أطلق على التربية التكنولوجية كلمة المهنية أو التمهينية معرفا         ) Gray( جرايبينما  
أنها تنمية الفرد والمجتمع على اعتبار أن التربية التكنولوجية وسيلة اقتصادية للفـرد والمجتمـع             

الفرجـاني ،  ( لمواجهة متطلبات التنميـة البـشرية    وأنها مسئولية الجامعات والمؤسسات التربوية    
1997 : 18.(  

  

 التربية التكنولوجية أنها ذلك المجال من الدراسة الذي يعمل على اكتساب الطلبـة              حسنويعرف  
الثقافة والقدرات التكنولوجية وتمكنهم من استغالل االبتكارات التكنولوجية فـي إيجـاد حلـول               

  ).22 : 2005حسن ، (ين اتجاهات إيجابية نحو ذلك االستغاللوالعلمية وتكو للمشاكل المادية
دراسة لطبيعة النظم المتكيفة لتشمل عناصرها األساسـية        "وتعرف التربية التكنولوجية على أنها      

وتطوير هـذه   ) األدوات، الخامات، المعرفة، المهارات، األشخاص، الطاقة، رأس المال، الوقت        (
فة لحل المشكالت العلمية، وتأثير التطور التكنولوجي على الفرد         النظم، واستخدام المصادر المختل   

  ).3 : 2001دليل معلم التكنولوجيا ، (والمجتمع والبيئة
  

عتبـر المفتـاح    تعلى أن دراسة التربيـة التكنولوجيـة          من المالحظ أن جميع التعريفات اتفقت     
ـ             ياغة مـضمون تلـك     الرئيسي لحل المشكالت وتلبية احتياجات األفراد، وإن اختلـف فـي ص

  .التعريفات
  

العلمية المنظمة التي تركز علـي كفايـات        " وتعرف الباحثة التربية التكنولوجية على أنها تلك        
الفرد من حيث تناول المواد الدراسية وتبسيطها وتنويعها، وبالشكل الذي يتناسب مع كل مـتعلم،               

  .زة والمعدات والمواقف التعليميةوتهتم هذه العلمية بوسيلة نقل محتوي المادة العلمية واألجه
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إلى عدد من المبادئ واالتجاهات التي ينبغـي أن   " كوياال  " عن  ) 59 : 2001الزعانين ،   (يشير
  :تراعيها التربية العلمية التكنولوجية في مطلع القرن الحادي والعشرين ما يلي

  .لوجية مراعاة التغيير الحضاري المتسارع والتغيرات العلمية والتكنو-1
 مراعاة تغيير مفهوم المنهج وتطوره وتعدد مصادره وبدائله في عصر المعلوماتية وتوظيف              -2

  .تلك المصادر في تعليم التكنولوجيا
 مراعاة مبدأ تكامل المعرفة، وتوظيف مدخل التوليفة البيئية المتداخلة وأسلوب النظم وغيرها             -3

  .لوجيةعند تناول القضايا والمشكالت العلمية والتكنو
 التي عادة ما تترتب على التقدم       ة الالحق ة مراعاة العديد من االتجاهات التربوية والسيكولوجي      -4

  .العملي والتكنولوجي وتصاحب اإلصالح التربوي والعلمي
 مراعاة مبدأ التوفيق بين أهداف المتعلم وأهداف المجتمع التي ينتمي إليه في تعلـيم وتعلـم                 -5

  .التكنولوجية
  

  :لتربية التكنولوجيةأهداف ا
 في عدد كبير من الدول تعكس التصور العام لدى هـذه            ةإن األهداف العامة لألهداف التكنولوجي    

الدول عن النتائج المرجوة من إدخال هذه التربية ضمن برامج التعلم العام وفيمـا يلـي بعـض                  
  ):32-31 : 1984فائيل ، ور( التطورات الجوانب الرئيسية لهذه

مدى مالئمة مناهج التعلم العام وواقعيتها للبيئة والحياة اليومية للطلبة فـي عـصر         ترفع من    -1
  .التكنولوجيا الذي يعيشه الطلبة اليوم

 تحفز وتحث الطلبة على ارتياد مجاالت التكنولوجيا المعاصرة المتنوعـة والقيـام بتجـارب       -2
  .تساعد على تنمية مواهبهم الذاتية في هذه المجاالت

بية التكنولوجية بطابعها العملي تعين الطلبة على اكتساب مهارة العمل اليدوي اآلمـن         أن التر  -3
  . إلى جنب مع القدرة على التفكير العلمي والعقالنيجنبا

 تساعد على تنمية اتجاهات الطلبة وإدراكهم للجوانب النفسية واالجتماعية الرئيسية المصاحبة            -4
  .للتطبيقات التكنولوجية

طلبة بخواص المواد والعمليات والتقنيات التي تهيئهم للدخول في عالم العمل وتنمي             تعريف ال  -5
  .مهاراتهم العملية المختلفة

 تدريب الطلبة على االستغالل األفضل لمصادر الثروة الطبيعية وحماية البيئة والوقايـة مـن    -6
  .التلوث
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  : منها للتربية التكنولوجيةافأهدمن مجموعة ) 5 : 2001دليل معلم التكنولوجيا ، (ويضيف
بأن التكنولوجيا تعني بالتعرف علـى المـشكالت،        ) المتعلمين( تطوير اإلدراك لدى األفراد      -1

  .وتطبيق المعرفة لحل هذه المشكالت وتطوير القدرات اإلنسانية
  . تطبيق التقنيات الخالقة في حل المشكالت، والتفكير اإلبداعي لحل هذه المشكالت-2
  ).واللفظية، والمكتوبة/ المرئية(ر مهارات االتصال المختلفة تطوي-3
  . تطبيق اتجاهات إيجابية من شأنها تسهيل امتالك مهارات التعلم التعاوني-4
 تنمية اتجاهات تشجع األفراد على مواكبة التغير السريع للمجتمع، وأن يـدركوا أن التعلـيم                -6

  .عملية مستمرة مدى الحياة
 بتأثيرات ونتائج التكنولوجيا من أجل التحكم في التطـور التكنولوجيـة،             تطوير فهم يختص   -7

  .والتعرف على االحتياجات المتعلقة بها
  . رفع كفاءة الطلبة في استخدام األدوات والمعدات والعمليات، والسالمة الشخصية-8
لتغذيـة   تنمية فهم يتعلق باألنظمة التكنولوجية من حيث المـصادر والعلميـات والنتـائج وا              -9

  ).الراجعة(العكسية 
  

  :مالمح التربية التكنولوجية
  :)59: 1994،دايرتفورث(مالمح التربية التكنولوجية كما حددها)20 :1997الفرجاني، (ويذكر

محتوى مقررات التربية التكنولوجية، يدور حـول المعلومـات       : من حيث محتوى المقررات    -1
المرتبطة بتطبيقاتها المختلفة سواء فيما يتعلق بـنظم         وتركز على المفاهيم     االمرتبطة بالتكنولوجي 

اإلنتاج أو االتصال أو النقل أو االتجاهات االختيارية للخامات واألدوات وما يتطلبه ذلـك مـن                 
  .تكامل بين الطاقة والنشاط البشري

تؤكد التربية التكنولوجية على أنها مجال لتطبيق، وتعتمد في ذلك علـى            : من حيث التطبيق   -2
عمليات التكنولوجية المساعدة في حل مشكالت التطبيق إلى جانب التصميم والتطوير والبحـث             ال

باعتبار أن التطبيق يعتمد على أسس نظرية، كما يعتمد على برامج التـدريب علـى المهـارات              
  .األدائية ومهارات التفكير الحرفية

جية على القراءة الواعية للتفاعـل     تعتمد التربية التكنولو  : من حيث االرتباط بالعلوم الدراسية     -3
مع العلوم التي تقدم في المواد الدراسية المختلفة داخل المدرسة، وهي بذلك عبارة عن العمليـات      

  .غير منعزلة عن المناهج الدراسية
تؤكد التربية التكنولوجية على مبدأ احتـرام وأهميـة العمـل           : من حيث مبدأ العمل اليدوي     -4

ـ        اليدوي مع االستمراري    المـستحدثة والعلميـات     ةة في التأكيد على استخدام المـواد التكنولوجي
الصناعية التي يحتاجها تطوير العمل اليدوي من الجهد البشري إلـى الجهـد الميكـانيكي إلـى                 

  .األوتوماتيكي والتحكم عن بعد
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تحرص التربية التكنولوجيـة علـى إلقـاء الـضوء علـى      :  بـالمجتمع طمن حيث االرتبا   -5
ين، والنتائج التكنولوجية ذات األثر المباشر على المجتمع وذات العواقب النهائيـة التـي              المضام

 علـى سـد     في تنميته، وقـادرا    تهيئ للفرد الفرصة لالندماج في المجتمع بحيث يصبح مؤثرا        
فجوات الفراغ الوظيفي الذي أحدثته الوظائف التي استحدثت مع التطـور الحـضاري والتغيـر               

  .سريعالتكنولوجي ال
  

 وتقارير كثير من الدول إلى مـداخل متعـددة االسـتراتيجيات        دراسات منظمة اليونسكو  وتشير  
  : مجموعة منها )32 : 1984فائيل ،ور(التكنولوجية في سياق التعليم العام يذكر لتعزيز التربية

البيئـة   التركيز على المهارات والعمليات الحياتية التي تتصل بالنشاطات اليومية للفرد فـي              -1
  .العصرية والتي يتعين إعداده لها وتدريبه على جودة القيام بها في آمان ودون إشراف

 تنمية المقدرة على حل المشكالت من خالل مشروعات تدريبية وتجارب علمية يتم اإلعـداد               -2
  .لها في إطار مناهج التربية التكنولوجية

 المهنية التي تتالءم وقدراتهم وميولهم      ماته التوجيه المهني ومعاونة الطلبة على ترجيح اختيار       -3
  .الضرورة

  . تبسيط المعرفة ببعض اآلالت واألساليب التكنولوجية المنتشرة بشكل مباشر ببيئة الطلبة-4
 المستخدمة في مجـاالت رئيـسية مثـل الزراعـة           ا تقديم وتبسيط مواد متصلة بالتكنولوجي     -5

  .والصناعة واالتصال من المجاالت
 على العمل اليدوي والعمل المنتج والفنون والحرف المختلفـة ذات األولويـة فـي                التركيز -6

  .  االحتياجات البيئية
 ومن المالحظ أن القاعدة الهامة في التربية التكنولوجية هي اعتمادها على العمـل والتجريـب               

  .العلمية والتوفيق بين تكوين االتجاهات عند المتعلم والبناء المهارية لهم وتنمية حصيلتهم 
  
  
  

  :طبيعة منهج التربية التكنولوجية
أن التربية التكنولوجية شأنها شأن تخصصات عديدة أخـرى تـؤدي          ) Kerre ,1994(كيريرى  

وظائفها التربوية حالياً، وتخصص لها مسافات مألوفة ومسارات محددة مثل االقتـصاد المنزلـي    
والتربيـة فـي مجـال األعمـال والتربيـة          والتربية الفنية والتربية الزراعية والتربية الصحية       

اإلنتـاج  : التكنولوجية، وفي الوقت نفسه يبين أن التربية التكنولوجية تتكون من ثالثة عناصر هي  
ـ النقل ـ االتصاالت تؤهلها لتكون قاسماً مشتركاً مع الحاالت النوعية األخرى حيث ال يمكـن   

. على مكونات التربية التكنولوجية الثالث    تصور قيام أي مجال نوعي بكل وظائفه دون االعتماد          
كذلك اعتمد كير في سياق طرح فكرته عن مفهوم التربية التكنولوجية علـى مفهـوم لمكونـات             
: المنهاج فهو يرى ويتفق مع الكثيرين في أن مكونات المنهاج التربوي، وأقسامه الـثالث هـي               
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هذا التقسيم الثالثي ليس عزالً لكل قسم عـن         التربية العقلية، والتربية العلمية، والتربية المهنية، و      
اآلخر بل هناك تداخل بين هذه األقسام في جوانب مشتركة مع االحتفاظ باستقاللية كل منها تماماً                

  ).89: 2001، الزعانين (مثل دوائر التعاون المتشاركة ذات المحيطات المتداخلة
  
  
  

                      
  

                             المنهج المتصلالمنهج المنفصل     
  

  إعداد معلم التربية التكنولوجية
  

إن المعلم هو حجر الزاوية في أي عملية تطوير يقصد بها تحـسين المـنهج المدرسـي           
إزائه دون أن يكون المعلم مقتنعا بل أهمية التطوير دون أن يكون راغبا في المشاركة الفعالة في                 

الزعـانين ،   (فإن فرص النجاح أمام أي منهج متطور تكون محدودة للغايـة          إحداث هذا التطوير    
2001 : 151 .(  

وأن البرامج المعتمدة حالياً في مجال التربية التكنولوجية ال تحتاج إلـى نوعيـة محـددة مـن                  
المعلمين بل أنها تحتاج إلى خبرات وتخصصات متنوعة ومستويات مـن الخبـرة ممتـدة مـن              

 المرحلة الثانوية، ولذلك فإن الجمعيات العلمية العاملة فـي مجـال التربيـة              المرحلة األولى إلى  
التكنولوجية اهتمت اهتماماً بالغاً بقضية إعداد معلم التربية التكنولوجية، وقدمت بـرامج عديـدة              

  ).26 : 2005حسن ، (لالهتمام في تدريب المدرسين في مجاالت التخصصات الجديدة المطلوبة
  

 التعرف على أدوار معلم التربية التكنولوجية من أجل تخطـيط مـا يمكـن أن    وقد يكون مفيدا  
  ):152-151 : 2001الزعانين ، (يسهم به المعلم 

يرتبط موقعه بالقطاع االجتماعي المعاصر وهو بذلك يـستهدف تـوفير           : دور المعلم كعالم   -1
 والتكنولوجيين وتنميـة تـذوق      التعليم األساسي في العلوم األكاديمية لعلماء المستقبل والمهندسين       

  .التربية التكنولوجية وتشجيع العلم الحديث كأسلوب الحياة
  :دور المعلم كمساعد ومسير للمتعلمين عن طريق -2
  .ييسر إسهام األفراد في استحداث نماذج بديلة للتربية التكنولوجية والتنمية) 1
  .يبتدع نماذج بديلة للتربية التكنولوجية والتنمية) 2
  . يعلم من أجل النقد والتفسير للمعلومة التكنولوجية)3

التربية 
 العقلية

التربية 
 العلمية

التربية 
 المهنية

   التربية العقلية          
   التربية العملية     التربية المهنية
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تقديم المساعدة للمعلم على تدريس هذه البرامج وتشمل إعداد دليل المعلم الذي يشمل الكثيـر               ) 4
  .من األفكار والتجارب والمواقف العلمية وطرق التدريس المناسبة لمدخل التربية التكنولوجية

  .لعلميةيدرب على العلميات والمهارات ا) 5
  :وتلك األدوار تتطلب المعلمين على مستويين

  . مستوى اإلعداد قبل التخريج ويتحمل الجانب األكبر معاهد وكليات العلوم وكليات التربية-1
 مستوى اإلعداد أثناء الخدمة وذلك تنظيم دراسات وبرامج تدريبية نحـو دراسـة المنـاهج                -2

  .التربوية التكنولوجية
  

  :يات التدريسإعداد المعلم وكفا
يتوقف نجاح تدريس التكنولوجيا على معلم جيد اإلعداد، كفء معد إعداداً علمياً ومهنياً وثقافيـاً،             
ولتحقيق دور فاعل مميز لمعلم التكنولوجيا في التدريس، فإن ذلك يتطلب تكوينه وإعداده إعـداداً         

ادي واالجتماعي والثقـافي مـن      جيداً مميزاً قبل وأثناء الخدمة لمواجهة الواقع التعليمي واالقتص        
  .جهة، والتحديات المستقبلية في هذا العصر التكنولوجي

  

  ):4 : 2005اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربوي ، (اتجاهات إعداد معلم التكنولوجيا
 اإلعداد التقليدي في إعداد المعلم، ويتحقق ذلك بالتركيز على الجانب المعرفي فـي جوانـب           -1

  .معلمإعداد ال
  .باعتباره محور العملية التعليمية) المعلم( اإلعداد الذي يركز على الفرد -2

  :إال أنه يوجد اتفاق عام بين التربويين على ضرورة إعداد المعلم في ثالثة مجاالت رئيسية هي
  Academic Preparationاألكاديمي ـ التخصصي ) العلمي(اإلعداد : المجال األول

) النظرية والعملية (الدراسية العلمية التخصصية والمساندة     ) المواد(لمساقات  ويشمل هذا المجال ا   
أن يدرسها وتقع ضمن تخصـصه العلمـي الـذي سـيقوم     ) معلم التكنولوجيا(التي ينبغي للمعلم    

  .بتدريسه
   Professional Preparationاإلعداد المهني : المجال الثاني

من تنظيم المواقـف  ) المعلم(تمكن ) نظرية وعملية(ويتضمن هذا المجال دراسات تربوية ونفسية  
والخبرات التعليمية التعلمية، وتسهل عملية تعليم التكنولوجيا وتعلمها، ومواجهة المواقف المتغيرة           

) أ:(اليومية والصفية المتعلقة بإدارة الصف وتنظيمه وعملية التعلم، وعليه، يشمل هـذا المجـال             
: الـذي يتـضمن  ) التربية العمليـة (لجانب الميداني التطبيقي ا) ب. (الجانب التربوي ـ النفسي 

الميـداني المـوزع، والتـدريب      ) التطبيق(المالحظة النشطة في الصفوف الدراسية، والتدريب       
  .الميداني المكثف) التطبيق(
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   General Education Preparationاإلعداد الثقافي : المجال الثالث
التي تزوده بثقافة عامة، تعـده أو تـساعده   ) المواد( للمساقات ويتضمن هذا المجال دراسة المعلم  

أما بالنسبة ألهميـة هـذه   . في التعلم كما في معرفة البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل معه   
، يكاد يتفق المربـون علـى أهميتهـا         )اإلعداد العلمي والمهني والثقافي العام    (المجاالت الثالثة   

ومع ذلك، يمكـن    . تلفون في أهميتها النسبية التي يمكن أن تعطي لكل مجال         التربوية، إال أنهم يخ   
وإلعـداد  %) 70 ـ  60(التخصصي حوالي / أن يقترح بوجه عام، بأن يخصص إلعداد العلمي

ـ 5(للتربية العملية، وإلعداد الثقـافي العـام   % 20ـ أو %) 30 ـ  25(المهني  مـن  %) 10 
) وفق نظام الساعات المعتمـدة (من مجموع الساعات المعتمدة اإلعداد الكلي لمعلم التكنولوجيا أو     

  .التي ينبغي لمعلم التكنولوجيا أن يدرسها
  

 ولضمان اإلعداد الجيد، يقترح المشرفون التربويون بعض النقاط األساسية الهامة التـي ينبغـي             
  ):5 : 2005اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربوي ، (توافرها في برامج إعداد المعلمين

  . العمق والشمل في التخصص العلمي-1
 . يدرك تاريخ العلم وفلسفته وطبيعة العلم وبنيته-2

 .مناسباً للمرحلة التعليمية التي سيدرس فيها المعلم) التخصص العلمي(  يكون اإلعداد العلمي -3

 . يشتمل اإلعداد على خبرات تعليمية في طرق البحث واالستقصاء العلمي-4

 .ريب على طرق وأساليب التدريس العامة التد-5

 . امتالك المعلم قدرة واستعداد أكاديمياً في وسائل االتصال المختلفة-6

 . تكون لديه خلفية مناسبة في التكنولوجيا التربوية بشكل عام-7

 . يدرك تاريخ التربية وفلسفتها وعلم االجتماع التربوي-8

 .ولوجية التعلم يعرف سيكولوجية الطفل والمراهقة وسيك-9

  . متابعة المعلم لبرنامج التطور والنمو المهني المستمر-10
  

  :المشكالت والتحديات التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
ـ            ـ    ايمكن حصر أهم المشكالت التي يعاني منهـا معلمـي التكنولوجي  كمـا   ة والعلـوم التطبيقي

   ):25-23 : 2003عسقول ، (أوردها
  : لتحديات الماديةا: أوال

  . عدم القدرة على توفير الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية-1
 . عدم القدرة على إنتاج الوسائل التي يمكن إنتاجها محلياً-2

 . عدم وفرة المباني والمنشات، واإلدارات التي تخص الوسائل التعليمية-3

  .سائل التعليمية عدم توفر المتخصصين والفنيين العاملين في ميدان الو-4
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  :التحديات الفنية: ثانيا
  . انخفاض مستوى مهارة المعلم في استخدام الوسائل التعليمية-1
 . التركيز على الشكلية في استخدام الوسائل-2

 . عدم توفير الكفاءات الفنية-3

  . قلة الدورات التدريبية المتخصصة-4
  :التحديات التربوية: ثالثا

  .ليدية على الحديثة للموقف التعليمي سيادة النظرة التق-1
.  التركيز على الكم فالمعلم يسأل دائماً عم حجم المادة التي أنجزهـا عبـر مراحـل الـزمن       -2

 .والصعوبة في المادة التكنولوجية التي يقوم بتدريسها المعلم وجفافها بالنسبة للطلبة أيضاً

افد التعليمية ال زالت دون الحد األدنى        إن درجة االهتمام باستخدام الوسائل على مستوى الرو        -3
 .المطلوب

  :التحديات اإلدارية: رابعا
  . ازدحام جدول المعلم-1
 . كثرة األعباء الملقاة على عاتق الموجهين-2

 . متابعة استخدام المعلم للوسائل ال تخرج عن كونها مجرد سؤال يوجه إليه-3

  .للظروف السائدة انشغال اإلدارة التعليمية باألولويات نظراً -4
  

أن هذه التحديات فعالً شكلت عوائق كبيرة أمام االستخدام األمثل للتكنولوجيا، فقلـة              حسن ويري
اإلمكانات المادية وعدم توفر الكوادر المتخصصة والفنية كان لها األثر في تشكيل هذه العوائـق،    

 التي كان لها الدور في زيـادة        كذلك الحال للعوائق الفنية التربوية والتي تعتبر من أكثر العوائق         
نسبة الصعوبة فانخفاض مستوى مهارة المعلم وشكليته في استخدام الوسـائل التعليميـة وقلـة               
الدورات التدريبية له والتركيز الكمي للمادة الدراسية، وازدحـام جدولـة وانـشغال المـوجهين            

شكلية كمية ال نوعيـة، وزادت      وانشغال اإلدارة كل ذلك جعل من العملية التربوية عملية تلقينية           
  ).38 : 2005حسن ، ( على أثرها صعوبات التعلم ومشكالتها

  
  

ومن خالل إجراء مقابلة قامت بها الباحثة بطرح سؤال مفتوح حول المشكالت التـي تواجـه                 
أكد العديد من مشرفي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في        . التكنولوجيا والعلوم التطبيقية   معلمي
 العديد من المشكالت التي يعاني منها معلمـي التكنولوجيـا والعلـوم             نوجد فعال   انه :غزةقطاع  

  :كان أهمهاالتطبيقية وذلك أثناء عملية ممارستهم للعمل اإلشرافي في المدارس و
 تكدس المعلومات بكتب التكنولوجيا مع عدم توفير أدلة للمعلمين لتدريسها، كـذلك نـصاب               -1

ولوجية من الوقت الزمني المحدد لها غيـر كـاف لـصالح تـدريس منهـاج      المادة العلمية التكن 
  . التكنولوجيا
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 ضعف عند بعض المعلمين في تنفيذ األنشطة بدون تـوفير األدوات واإلمكانيـات والمـواد              -2
  . التعليمية لتدريس منهاج التكنولوجيا

  .  أساسية استهتار الطلبة بالمادة العلمية التكنولوجية باعتبارها مادة ليست-3
  . عدم وجود مشرف متخصص للتكنولوجيا-4
 عدم تناسب المادة العلمية مع المتخصص بمادة التكنولوجيا نفسها، بحيث يجب توافر أشـياء               -5

  .أكاديمية وعلمية لمعلمي التخصص التكنولوجيا
  

ـ               وم  كذلك من خالل عمل مقابلة أخرى قامت بها الباحثة لمجموعة من معلمي التكنولوجيا والعل
ـ     : التطبيقية بطرح سؤال مفتوح ينص على        و برأيك ما هي أهم المشكالت التي يعاني منها معلم

  ؟ التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
والتي يمكن تصنيفها حـسب  تبين وجود العديد من المشكالت التي يعاني منها معلمي التكنولوجيا         

  :المجاالت الخمسة كما يلي
  :هنتهالمشكالت المتعلقة بم: أوالً

 عدم وجود تخصصات في اإلشراف التربوي لمادة التكنولوجيا المادة التي يدرسها أي معلم،              -1
  .كذلك المادة التي يشرف عليها مشرفين غير متخصصين بتكنولوجيا التعليم

الرسـم  ( والعلوم التطبيقية إلى دورات تدريبية لوحـدات المنهـاج         ا يحتاج معلمي التكنولوجي   -2
، الكهربـاء المنزليـة     تب، الفك والتركيب، المواد في حياتنا، الرموز واإلشارا       الهندسي، الحاسو 

  ).الخ...
 –الـسابع   (  كثرة األعباء الملقاة على المعلم بتحضير أكثر من تحضير واحدة لعدة مراحـل             -3

 24كذلك عقد االمتحانات وتصحيحها فإن نصابه في المرحلة اإلعدادية العليـا            )  التاسع –الثامن  
 فصل فكثرة عدد الطلبة وأوراق االمتحانات والوقت الـالزم للتـصحيح الكراسـات          24حصة و 

  .   واالمتحانات ومتابعة لكل طالب ومتابعة األنشطة التي يقوم بها الطلبة يحتاج إلى جهد كبير
 لمعرفـة نقـاط    لمعلمي التكنولوجيا والعلـوم التطبيقيـة   ن قلة الزيارات للمشرفين والمسئولي    -4

  .قوة لدى المعلمين ومعرفة المشكالت التي تواجههمالضعف وال
 نظرة بعض المدراء لمادة التكنولوجيا نظرة سيئة فال يبدو أي اهتمام لها أو محاولة توفير ما                 -5

يلزم للمعلم لتدريسها، كذلك عدم اهتمام معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بتدريـسها بـشكل               
  .هفعال باعتبارها مادة مكملة لجدول

  . عدم وجود قناة اتصال إيجابية بين المشرف التربوي والمعلمين من أجل التواصل المستمر-6
 عدم االهتمام بالمعلمين الجدد بتنمية قدراتهم وتزويدهم بالخطط اليومية والفصلية وتزويـدهم        -7

  .بنماذج لخطط متميزة ومتنوعة وإشراكه بالدورات التدريبية
اعي للمعلمين وعدم التعامل الواعي من قبـل اإلدارة واإلشـراف            عدم تفهم الوضع االجتم    -8 

  .التربوي للمعلمين والخبرة التدريسية
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  :المشكالت المتعلقة بالطلبة: اًثاني
 تكدس عدد الطلبة في الفصول مما يعيق تطبيق جميع األنشطة التعليميـة التعلميـة، كـذلك                 -1

بعض المدارس محدودية عـدد األجهـزة   متابعة عمل الطلبة وخاصة في مختبر الحاسوب، وفي  
  .فال تستوعب العدد الكبير من الطلبة لتطبيق المهارات المختلفة

 عدم وعى الطلبة بأهمية التكنولوجيا واتجاهاتهم السلبية نحو المادة العلمية التكنولوجية، وميل             -2
  . الطلبة للحفظ

مادة العلمية التكنولوجيـة الجديـدة    تدنى مستوى الطلبة فليس لديهم القدرة على التفاعل مع ال        -3
   .وفهم األشياء الصعبة والمعقدة

  . عدم توافر نشرات إثرائية للطلبة متدني التحصيل-4
 إعطاء حصة واحدة باألسبوع يفقد الترابط بين الحصص، كذلك تكون فرصة نسيان الطلبـة               -5

  . اًما أخذ باألسبوع السابق كبيرة جد
  .اصة بالموهوبين عدم وجود برامج تعليمية خ-6
  . عدم إعداد وتنفيذ مسابقات للطلبة المتفوقين-7
  . عدم تنوع األنشطة اإلبداعية واالبتكارية للطلبة-8
  . عدم تصميم برامج تعليمية للطلبة بطيئى التعلم-9

  . عدم إشراك الطلبة في حل المشكالت البيئية من حوله-10
  

  :  المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية : اًثالث
 كثافة المادة العلمية والتركيز على كم المعلومات المعطاة، وعدم وجود ترابط بـيم منـاهج                -1

  .التكنولوجيا وبين الوحدات المتوافرة بكتب التكنولوجيا
 كذلك صعوبة المنهج التكنولوجي حيث ال يتناسب مع قدرات وميول كل مرحلـة وخاصـة                -2

  .هم العقلية والمهاريةالمرحلة األساسية العليا فهو يفوق قدرات
 عدد الحصص ال يكفي حيث أن نصيب التكنولوجيا حصة واحدة باألسبوع، لعرض المـادة               -3

العلمية وتطبيق األنشطة التكنولوجية المتوافرة بكتاب التكنولوجيا كما أن إعـداد الخطـة يكـون     
جانب النظري  الدرس مخطط لحصة واحدة ولكنه يلزم للدرس حصتين مما يلجأ المعلم إلعطاء ال            

  .وعدم تمكنه من إعطاء الجانب العملي لضيق الوقت الزمني للسنة الدراسية
  . وجود الكثير من األخطاء العلمية في كتب المنهاج التكنولوجي-4
  . عدم وجود دورات تدريبية حول المادة العلمية التكنولوجية الجديدة-5
  .قع الحياة العملية عدم ربط المادة العلمية التكنولوجية الجديدة بوا-6
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  :المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي: اًرابع
  . عدم وعى أولياء األمور، وعدم وجود خلفية مسبقة عن مادة التكنولوجيا-1
  . دراسة أبنائهم وقلة اهتمامهم بمادة التكنولوجيا عدم استجابة أولياء األمور الطلبة لمتابعة-2
 المجتمع المحلى والمؤسسات لتقديم الخدمات وتـوفير المـوارد والوسـائل             قلة التعاون مع   -3

  .المتاحة
  .. عدم وجود تعاون بين المعلمين وأولياء األمور لحثهم على متابعة تحصيل أبنائهم-4
  . عدم التنسيق مع الجامعات لعقد دورات تدريبية للمعلمين-5
  . عدم وجود رحالت علمية ميدانية-6
سائل اإلعالم المحلية في خدمة المادة العلمية التكنولوجية بتقديم برامج تعليمية            عدم توظيف و   -7

  .لتبسيط الوحدات الصعبة بالمنهاج التكنولوجي
  

  :المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات: خامساً
) L.C.D(وأجهـزة   ) O.H.P(توافر المواد والوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة مثل       عدم   -1

  .زة الفيديو المساعدة لتبسيط المادة العلمية التكنولوجية للطلبةوأجه
توافر المراكز التكنولوجية والورش العملية والمختبرات الخاصـة بالوسـائل التعليمـة             عدم   -2

  .الخاصة بمادة التكنولوجيا
  .ندسي عدم توافر المواد المادية كالمراسم واألقالم واألوراق الالزمة لتدريس وحدة الرسم اله-3
  .  انقطاع الكهرباء بشكل مستمر في بعض المناطق-4
 الحاجة لصيانة مستمرة لألجهزة، وفي حالة العطل يتأخر الفني بالحضور لصيانة األجهـزة              -5

  .التي تحتاج إلصالح بالوقت المحدد
  . انعدام خلفية استخدام األجهزة لدى الطلبة-6
  .نولوجيا في الغرفة الصفية عدم القدرة على تطبيق المادة العلمية التك-7
  . عدم توفير الحقائب العلمية والرزم التعليمية المتنقلة-8
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   :دور اإلشراف التربوي اتجاه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
أن يكون اإلنسان القادر على االنـسجام       ) كمشرف(التقليدية أنه على الفرد     تؤكد الحكمة     

 على أن يعرف ما يجب على النـاس         اً هذا الفرد أيضا أن يكون قادر      مع الناس ولكن يجب على    
وأن ) التوجيـه ( على توضيح ذلك لهـم       اًأن يفعلوه ليقدموا مساهمتهم لإلنتاجية، وأن يكون قادر       

وأن يفعل كل ذلك بطريقة تحفـظ لهـم         ) المراقبة(يتحقق من أنهم أنجزوا أعمالهم دون انحراف        
أهمية الدور الذي يلعبه المشرف التربوي والذي يتطلـب منـه أن            كرامتهم، كل ذلك يقودنا إلى      

 في أداء وظيفته وفوق ذلك يتضح لماذا كان اسـتقطاب، وتـدريب ودافعيـة       اً ورائع اًيكون بارز 
 1977السبكي ،   (المشرف التربوي الفعال هي أحسن طريقة وحيدة للحفاظ على اإلنتاجية العالية            

 :79.(  
ية اإلشراف التربوي وأساليبه وأنواعه وأهميته والمبادئ التي يستند         ومن خالل التعرف على ماه    

إليها كذلك األهمية البالغة لإلشراف التربوي وممارسته والقيام بدور مثالي لحل المشكالت التـي              
ومن خالل عرض اإلطار النظري لبعض المفـاهيم التكنولوجيـة     . تتعلق بمعلمي المواد المختلفة   

بتدريسها في مدارسهم مما نتج وجود العديد من المشكالت التـي تعتـرض             كمادة يقوم المعلمين    
  .طريقهم في تحقيق األهداف التربوية المنشودة

وبالتالي فأنه يقع على عاتق المشرف التربوي مجموعة من المهام واألدوار واتخـاذ القـرارات               
  : والعلوم التطبيقية ومنهاالالزمة التي يجب تنفيذها لحل المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا

تتم عملية التهيئة للمعلمين الجدد عن طريق تعريفهم بالمـدارس          : إعداد وتهيئة المعلمين الجدد    -
التي سوف يعملون بها والبرامج المطروحة فيهـا وكـذلك تعـريفهم باألوضـاع االقتـصادية                

عرقـل عمليـة    واالجتماعية المحيطة بالبيئة المدرسـية مـن أجـل إزالـة الحـواجز التـي ت               
  ).51-50 : 1987العيساوي ، (العطاء
مجموعة من األدوار التي يجب على المشرف اتخاذها اتجاه معلمي )5 ، 2006عايش ، (ويذكر

  :التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
على تتبع البحوث النفسية والتربوية ونتائجها ودراسـتها معهـم ومعرفـة            ن  مساعدة المعلمي   -

لناتجة من البحوث، وال بد للمشرف أن يولد عنـد المعلـم حـب اإلطـالع،                األساليب الجديدة ا  
والدراسة والتجريب، وذلك لتطوير أساليب تدريسهم ويتضمن هذا النمو المهنـي للمعلـم، كمـا               

   .يتضمن النقص األكاديمي المهني
  .على تحديد أهـداف عملهـم، ووضـع خطـة لتحقيـق هـذه األهـداف                مساعدة المعلمين    -
 على تشخيص الموقف التعليمي وإبراز ما فيـه مـن قـوة             المشرف التربوي  يعمل   ينبغي أن  -

  .ف وتحاشــي المزالــق وتــدارك األخطــاءوضــعف، وتوجيــه المعلمــين لعــالج الــضع
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 أن الفترة الزمنية التي يقضيها المعلم في إعداده ال تكفي، لذلك ال بـد للمـشرف أن يوجهـه                    -
ريبه، والعمل على تشجيعه على تحمـل مـسؤوليات         الستكمال نموه المهني، وسد النقص في تد      

التدريس، وتعريف القدامى من المعلمين بالمستحدث في عالم التربية، والتعليم، ومساعدة المعلـم             
  .المنقول حـديثا ليتـأقلم مـع الوضـع ليـنجح فـي عملـه وليـستمر فـي نمـوه المهنـي             

ناء في أساليبهم التي تناسب تالميـذهم،     تشجيع المعلمين على القيام بالتجريب والتفكير الناقد الب        -
ن ينتقي منها   أوأن يسمح المشرف للمعلم بانتقاد أساليب ومالحظات المشرف وأساليب تدريسه، و          

ــروف  ــب الظ ــا يناس ــات م ــاء   واإلمكان ــد بن ــون النق ــد أن يك ــة، وال ب   .اً المحلي
مكمل لما يقوم به    يجعل اإلشراف التربوي المعلمين يقتنعون بأن ما يعملونه داخل الصف، هو             -

تالميذهم خارج الصف سواء في الحديقة أو المختبـر أو البيئـة المحليـة خـالل زيـاراتهم ،                   
، ويجـب   رسه الطالب داخل المدرسة وخارجها    ورحالتهم أي يجعل المعلمون يربكون بين ما يد       

  .أن يشجع المعلمين على توجيه التالميذ إلى التطبيق العملي لما يدرسونه
  

اتجـاه  أن هناك أدورا مهمة بالنسبة للمشرف التربـوي          )2001 معلم التكنولوجيا ،     دليل(ويذكر
  :وهي كالتاليمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

  . وزارة المعارففياالطالع على قائمة الوسائل التعليمية التي تصدرها الجهات المختصة   -1
  .عرفة العجز حصر الوسائل التعليمية الموجودة في المدارس وم -2
  . اإلشراف على تزويد المدارس بالوسائل التعليمية الالزمة-3
  .تدريب المعلمين على استخدام األجهزة الحديثة الخاصة بالمادة وصيانتها -4
  .االهتمام بالمكتبة المدرسية وتفعيل االستفادة منها -5
 التعليمية وفق إمكاناتهم اإلشراف على تحفيز المعلمين نحو حث المعلمين على إنتاج الوسائل -6

  .الشخصية واإلشادة بجهود الطالب في ذلك
اقتراح البرامج التدريبية الالزمة للمعلمين وتحليل واقعهم المهني وتحديد المهارات التي  -7

  .يمكن تطويرها عن طريق التدريب
  .المشاركة في ترشيح المعلمين للبرامج التدريبية  -8
 وتقديم االقتراحات الهادفة ومتابعة المعلمين الذين حضروا البرامج تقويم البرامج التدريبية -9

  .التدريبية وتقويم استفادتهم منها 
  .توجيه المعلمين إلى أهمية وضرورة النشاط المدرسي -10
  . دراسة أنواع النشاطات الخاصة بالمواد في جميع الصفوف الدراسية-11
ي اإلشراف على البرامج المختلفة لألنشطة توجيه المعلمين إلى المشاركة الفاعلة ف -12

  .المدرسية 
  .توجيه المعلمين إلى االهتمام بتوثيق خطوات النشاط الذي يقومون به -13
  . مساعدة المدارس في إعداد المعارض السنوية-14



 91

أن توفر اإلدارة اإلشرافية ما وذلك بوتري الباحثة أنه من الممكن مساعدة معلم التكنولوجيا 
  :يلي

  . توفير الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية-1
 . تدريب المعلم على إنتاج الوسائل التي يمكن إنتاجها محلياً-2

 . توفير المباني والمنشات، واإلدارات التي تخص الوسائل التعليمية-3

  . توفير المتخصصين والفنيين العاملين في ميدان الوسائل التعليمية-4
 .ة توفير الكفاءات الفني-5

   تزويد الدورات التدريبية المتخصصة-6
.  عدم التركيز على الكم فالمعلم يسأل دائماً عم حجم المادة التي أنجزها عبر مراحل الـزمن                -7

فـيمكن  .والصعوبة في المادة التكنولوجية التي يقوم بتدريسها المعلم وجفافها بالنسبة للطلبة أيضاً           
  .حذف جزيئات من المادة 

  .دول المعلم التخفيف من ج-8
 . تقليل األعباء الملقاة من قبل الموجهين-9

  . اهتمام اإلدارة التعليمية بالتطور ومتابعته باستمرار-10
  . وجود موجه متخصص أكاديميا بالتربية التكنولوجية-11

  

  :الخالصة
 اإلشراف التربوي رسالة وأمانة يحملهـا المـشرف         وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن        

ة يمارس أنـشط د نه قائأ، والمعنى الحديث لإلشراف ينظر إلى المشرف التربوي على    على عاتقه 
 للجهـود أو     في توجيه اآلخرين فهو يسعى لتحقيق أهدافه وممارسة مهماته دون تشتيت           ايجابية

نه يهدف إلى تحسين التعليم والتعلم وتحقيق النمو المستمر للطالب والمعلم وهـو     إ لألهداف،   دتبدي
ى تهيئة الفرص المتكاملة لكل الفئات من الطلبة والمعلمين وتشجيعهم علـى االبتكـار              بذلك يسع 
  .واإلبداع

ومن المالحظ أن الغاية القصوى لبرامج التربية التكنولوجية هو تعليم وتطوير المتعلمين واألفراد             
لتحـسين  والذين يمتلكون ثقافة تكنولوجية، حتى يستطيعوا تطوير وتطبيق تكنولوجيا المـستقبل،            

  .نوعية الحياة
وبالتالي على المشرف التربوي تحقيق التعاون واالنسجام الدائم مع معلمي المباحـث المختلفـة              
والعلم على تطويرهم وتثقيفهم بما يتمشي مع العصر المتفجر بالمعلومات والحرص الشديد علـى       

لـك بمتابعـة المعلمـين    متابعة أحدث المستجدات العلمية للتنوير العلمي والثقافي للمعلمـين، وذ        
والحرص على توفير كل اإلمكانيات والموارد التي تساعدهم على تحقيق األهـداف المنـشودة،              

  .وحل المشاكل التي تواجههم بشكل عملي وفعال
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

v منهجية الدراسة 

v مجتمع الدراسة 

v عينة الدراسة 

v صدق وثبات االستبانة 

v لمعالجات اإلحصائيةا  
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

 ، وكـذلك أداة   مع الدراسة وعينته  ، واألفراد مجت  ل هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة     يتناو  
اً لإلجراءات  ، كما يتضمن هذا الفصل وصف     الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها     

 المعالجات اإلحـصائية التـي      اً، وأخير ت الدراسة وتطبيقها  في تقنين أدوا  الباحثة  التي قامت بها    
  . الباحثة عليها في تحليل الدراسةاعتمدت

  

  :  منهج الدراسة
لمنهج الوصفي التحليلـي الـذي      ا جل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام      أمن    

وي فـي التغلـب   وهي تفعيل دور اإلشراف الترب(ديد الوضع الحالي لظاهرة معينة  يسعى إلى تح  
 وهو المـنهج الـذي يـدرس    )علمي التكنولوجيا في محافظات غزة    على المشكالت التي تواجه م    

 من خالل الحصول على المعلومات التي تجيب عن أسـئلة البحـث دون تـدخل     اًظاهرة أو حدث  
ـ تفاعـل معهـا ف    تستطيع الباحثـة أن     تو )83 : 1999األغا ، واألستاذ ،     "(الباحث فيها    صفها ت

 دور اإلشراف التربوي في التغلب على المشكالت      وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن       ،  لهاحلتو
  . غزةمحافظاتالتي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدارس 

  

  :مصادر الدراسة
  : الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات اعتمدت

 لدراسة بعض مفردات    تيداني بتوزيع استبيانا  وذلك بالبحث في الجانب الم    : البيانات األولية  -1
ومـن ثـم تفريغهـا وتحليلهـا        ، البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث       

اإلحـصائي   SPSS  (Statistical Package for Social Science)  :باسـتخدام برنـامج  
يمة ومؤشرات تـدعم    اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات ق        االختبارات واستخدام

  .موضوع الدراسة
  قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة           :البيانات الثانوية -2

بالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعلق بمعوقات بدور اإلشـراف التربـوي فـي التغلـب علـى                
حافظات غزة، وأية مراجع قد ترى      المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بم       

الباحثة أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وذلك من أجل التعرف على األسس و الطـرق        
العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حـدثت و                

التـي تواجـه    مـشكالت دور اإلشراف التربوي في التغلب على التحدث في مجال الدراسة عن      
  . غزةمحافظاتمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدارس 
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  :مجتمع الدراسة
م  مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الذين يدرسـون مـادة التكنولوجيـا والعلـو              تكون  

البـالغ  للمرحلة األساسية العليـا     ) حكومة ، ووكالة الغوث   ( غزة   محافظاتالتطبيقية في مدارس    
   :)1( رقم موضح بالجدول التاليكما هو . معلما ومعلمة) 881(عددهم 

   
  

  )1(جدول رقم 
  والجدول التالي يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب جهة العمل والتخصص

المعلم الـذي يـدرس     (التخصص
و  ذكــور() مــساق التكنولوجيــا

  )إناث

عدد معلمي التكنولوجيا في    
مدارس الحكومة للمرحلـة    

  األساسية العليا

د معلمي التكنولوجيا   عد
في مدارس وكالة الغوث    

  للمرحلة األساسية العليا
  24  182  )تكنولوجيا التعليم(  معلم -1
  347  23  )علوم(  معلم -2
  187  118  )حاسوب(  معلم -3

  558  323  المجموع
  
  

  :عينة الدراسة
ولوجيـا   عينة الدراسة من المعلمين الذين يدرسـون مـساق التكن          قامت الباحثة باختيار    

للمرحلة األساسية العليا   ) كومة ، ووكالة الغوث     ح(  غزة   محافظاتوالعلوم التطبيقية في مدارس     
معلم ومعلمـة مـن   ) 300(والبالغ عددهم %) 34(وذلك باستخدام عينة عشوائية وطبقية وبنسبة       

   .المجتمع األصلي
  

ستبانات وتم  ، وبعد تفحص اال   وقد تم توزيع االستبانات على عينة الدراسة، وتم استردادها جميعا         
لعدم جدية اإلجابة عليهم وعدم تحقيـق الـشروط المطلوبـة لإلجابـة علـى               استبعاد استبانتين   

  . استبانة)298(االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة
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 :والجداول التالية تبين خصائص عينة الدراسة كما يلي

  : الجنس
  

  )2(جدول رقم 
 ع عينة الدراسة حسب الجنستوزي

  النسبة المئوية  التكرار    الجنس
  57.4  171  ذكر
  42.6  127  أنثى

  100.0  298  المجموع

  
من عينة الدراسة %) 42.6( من عينة الدراسة من الذكور، و )%57.4(أن) 2(يبين جدول رقم 

  .من اإلناث
 
    

  :     المؤهل العلمي
  

  )3(جدول رقم 
 حسب المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة 

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  4.4  13  دبلوم

  92.6  276  بكالوريوس  
  3.0  9  ماجستير فأعلى

  100.0  298  المجموع

  
من  % )92.6(، و ينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم من ع)%4.4(ن أ) 3(يبين جدول رقم 

  . من عينة الدراسة ماجستير فأعلى)%3.0(عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و
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  :الخبرة الوظيفية
  )4(جدول رقم 

  سنوات  الخبرة الوظيفيةة حسبستوزيع عينة الدرا

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة الوظيفية
  69.5  207  أقل من خمس سنوات

  20.8  62   سنة10 -5من 
  9.7  29   سنوات10أكثر من 
  100.0  298  المجموع

 من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة الوظيفية لـديهم اقـل   ) %69.5 (أن) 4(بين جدول رقم  ي
 )10-5 ( من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبـرة لـديهم مـن   )%20.8 ( سنوات، و)5(من  

  . سنوات)10( من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة أكثر من )%9.7(سنة، و 
  :      جهة العمل

  )5(جدول رقم 
 جهة العمل ة حسبستوزيع عينة الدرا

  النسبة المئوية  التكرار  جهة العمل
  49.7  148  حكومة
  50.3  150  وكالة

  100.0  298  المجموع

  اسة يعملون في المدارس الحكومية، من عينة الدر)%79.7(أن ) 5(يبين جدول رقم 
                                                     .من عينة الدراسة يعملون في مدارس الوكالة) % 50.3 (و

  : التخصص
  )6(جدول رقم 

 التخصص ة حسبستوزيع عينة الدرا

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص
  19.1  57  علوم    

  62.1  185  حاسوب    
  18.8  56  ياتكنولوج
  100.0  298  المجموع

 من عينة )%62.1(م، و من عينة الدراسة تخصصهم علو)%19.1(يبين أن ) 6(جدول رقم 
  . من عينة الدراسة تخصصهم تكنولوجيا)%18.8 (الدراسة تخصصهم حاسوب، و
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  :أداة الدراسة
  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .جل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتأإعداد استبانة أولية من  -
 .ئمتها لجمع البياناتالمجل اختبار مدى أعرض االستبانة على المشرف من  -

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد              -
 .وتعديل وحذف ما يلزم

  . ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسبهإجراء دراسة اختباري -
وقد تم تقسيم االستبانة    ،  فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة     أبانة على جميع    توزيع االست  -

  : إلى ثالثة أقسام كالتالي
  . ئص العامة لمجتمع وعينة الدراسةيحتوى على الخصا: القسم األول
دور اإلشراف التربـوي  خمسة مجاالت تتناول فقرة موزعة على    ) 50(يتكون من   : القسم الثاني 

 التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدارس قطاع غـزة          غلب على المشكالت  في الت 
  :كالتالي

مواجهة المشكالت المتعلقة   يناقش دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على         : المجال األول 
  .ة فقر)11(، ويتكون من بمهنته

لمعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة     يناقش دور اإلشراف التربوي في مساعدة ا      : المجال الثاني 
  . فقرة)11(، ويتكون من بالطلبة

مشكالت المتعلقة بالمادة   دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة ال        : المجال الثالث 
  .ة فقر)10(، ويتكون من العلمية

 شكالت المتعلقة يناقش دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة الم         : المجال الرابع 
  .فقرات) 9(، ويتكون من بأولياء األمور والمجتمع المحلي

ت يناقش دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى مواجهـة المـشكال            : المجال الخامس 
  . فقرات)9 (، ويتكون منالمتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

  . تكون من فقرتين على شكل أسئلة مفتوحة: القسم الثالث
  :انت إجابات كل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسي كالتاليوقد ك 
  

  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جدا  التصنيف
  1  2  3  4  5  النقاط
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 :صدق االستبيان

  :قامت الباحثة بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه كالتالي
  :ستبيان بطريقتين بالتأكد من صدق فقرات االة الباحثتقام: صدق فقرات االستبيان

 :صدق المحكمين -1

أعـضاء مـن أعـضاء    ) 10(عرضت الباحثة االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من       
  متخصصين في طرق التـدريس واإلدارة        الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة   الهيئة التدريسية   

 بإجراء  تدة المحكمين وقام   وقد استجابت الباحثة آلراء السا     ،)3(ملحق رقم   ( التربوية واإلحصاء 
 وبذلك خرج االستبيان في صورته شبه النهائيـة      .ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم       

  .ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان -2

عـددها  البالغـة   اسـتطالعية    لفقرات االستبيان على عينة      بالتحليل اإلحصائي وقد قامت الباحثة    
، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كـل فقـرة          معلم ومعلمة ) 30( وزعت على    استبانة )30(

  .  لهةوالدرجة الكلية للمجال التابع
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دور اإلشراف التربـوي فـي      (  : المجال األول  ألداة الدراسة لفقرات   االتساق الداخلي    معامالت
  )المشكالت المتعلقة بمهنتهمساعدة المعلم على مواجهة 

دور اإلشـراف   ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال األول          قامت الباحثة بحساب  
  . والدرجة الكلية لفقراته) مهنتهالتربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة ب

             ): 7(كما هو مبين بالجدول رقم 
  )7(جدول رقم 

   فقرات المجال األولل االرتباط معامالت

 معامل االرتباط الفقرة مسلسل
مستوى 
 الداللة

1 
يساعد المعلم على إنجاز عناصر الخطة اليومية 

  0.007  0.485  .   لمنهاج التكنولوجيااًوالفصلية وفق

2 
يساهم في تنمية قدرات المعلمين الجدد في مجال 

  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
0.724  0.000  

  0.003  0.525  .يزود المعلم بنماذج لخطط متميزة ومتنوعة 3
  0.004  0.511  .يشارك المعلم في تقويم منهاج التكنولوجيا 4
  0.001  0.588  .يساعد المعلم على بناء االختبارات وتحليل نتائجها 5

6 
ينظم دروس تدريبية وتوضيحية لمادة التكنولوجيا 

  .والعلوم التطبيقية
0.507  0.004  

  0.000  0.679  . يشجع القراءات المسلكية الهادفة 7
  0.001  0.554  .يعقد ندوات لبحث مشكالت تربوية وتكنولوجية طارئة 8
  0.006  0.493  .ينظم مشاغل تربوية لربط الجانب النظري بالعملي  9

ينظم دورات تدريبية لتلبية حاجات المعلمين في مجال   10
  .التكنولوجيا

0.434  0.016  

جع الزيارات التبادلية بين المعلمين لتبادل المعارف يش  11
  .والخبرات

0.463  0.010  

 )28( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة أ المحسوبة rقيمة 
   )0.361 (تساوي

، حيـث  )0.05( دالة عند مستوى داللة  أن معامالت االرتباط المبينة من الجدول السابقبينقد ت و
 الجدوليـة  rكبر من قيمة أ المحسوبة r، و قيمة )0.05(أقل من ن قيمة مستوى الداللة لكل منها     أ
، وبذلك تعتبـر فقـرات      )0.361(والتي تساوي   ) 28(ودرجة حرية   ) 0.05( مستوى داللة    عند(

  .ال األول  صادقة لما وضعت لقياسهالمج
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إلشراف التربوي في مساعدة المعلم دور ا: (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني
  )على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة

دور اإلشراف  :(  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني         قامت الباحثة بحساب   
  .والدرجة الكليـة لفقراتـه    ) التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة        

               ) :8(بالجدول رقم كما هو مبين 
  )8(جدول رقم 

  الثاني  فقرات المجال لمعامالت االرتباط 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  0.000  0.795  .   يشجع على إشراك الطلبة في حل المشكالت البيئية 1

2 
يساعد المعلم على زيادة دافعية الطلبة لتعلم المادة العلمية 

  0.004  0.510  . ولوجية الجديدة التكن

3 
يساعد المعلم على تعديل اتجاهات الطلبة السلبية نحو المادة 

  0.007  0.485  .العلمية التكنولوجية الجديدة

4 
يتعاون مع المعلم على تبسيط المادة العلمية التكنولوجية 

  0.005  0.501  .ويجعلها في متناول تفكير الطلبة

  0.004  0.505  . ة الصفية لحل مشكالتهميخطط مع المعلم ألنشط 5

6 
يدرب المعلمين على تصميم برامج تعليمية للطلبة بطيئى 

  0.000  0.678  .التعلم

  0.000  0.722  .يساعد المعلم في تصميم برامج تعليمية خاصة بالموهوبين  7
  0.002  0.544  .يشارك المعلم في إعداد وتنفيذ مسابقات للطلبة المتفوقين  8

 المعلم في إعداد نشرات إثرائية للطلبة متدني يشارك  9
  0.002  0.545  .التحصيل

يتابع مدى اهتمام المعلم بانجاز المهام والواجبات المطلوبة   10
  0.012  0.453  .من الطلبة

يوجه المعلم نحو تعزيز األنشطة اإلبداعية واالبتكارية   11
  0.015  0.440  .للطلبة

 )28( ودرجـة حريـة      )0.05( الجدولية عند مستوى داللـة       rكبر من قيمة    أ المحسوبة   rقيمة  
  ).0.361(تساوي 

، حيـث  )0.05( أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  من الجدول السابقبينقد ت و
 الجدوليـة  rكبر من قيمة أ المحسوبة r، و قيمة )0.05(قل من أأن قيمة مستوى الداللة لكل منها     

بذلك تعتبر فقـرات    ،  و  )0.361(والتي تساوي   ) 28( ودرجة حرية    )0.05( عند مستوى داللة  (
  . صادقة لما وضعت لقياسهالمجال الثاني 
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دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم : (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث
  )على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية

دور اإلشـراف   (الت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث           معام قامت الباحثة بحساب  
والدرجـة الكليـة    ) التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلميـة          

   ) :9(كما هو مبين بالجدول رقم  .لفقراته
  )9(جدول رقم 

  فقرات المجال الثالثلمعامالت االرتباط 

 الفقرة مسلسل
 معامل

 االرتباط
  الداللةمستوى 

1 
يزود دورات تدريبية حول المادة العلمية التكنولوجية 

  0.000  0.613  . الجديدة

2 
يوجه المعلم نحو ربط المادة العلمية التكنولوجية بواقع 

  0.000  0.728  .الحياة العملية

  0.000  0.744  .يزود المعلم بدليل عمل للمادة العلمية الجديدة  3

4 
مع المعلم في تحليل محتوى المادة العلمية يتعاون 

  0.000  0.643  .التكنولوجية الجديدة 

يشجع المعلم على استخدام استراتيجيات جديدة لتعليم   5
  0.000  0.669  .المادة العلمية التكنولوجية الجديدة 

يشارك المعلم في ربط المحتوى التكنولوجي  بميول   6
  0.000  0.668  .التالميذ وحاجاتهم 

يشجع المعلم على االستفادة من المراجع والنشرات   7
  0.000  0.655  .المغنية للمادة العلمية التكنولوجية الجديدة

يتعاون مع المعلم على حل المشكالت العلمية للمحتوى   8
  0.000  0.782  .التكنولوجي

يشارك المعلم في تقويم محتوى مادة التكنولوجيا والعلوم   9
  0.000  0.793  .التطبيقية

يهتم بتصحيح األخطاء العلمية في كتب المنهاج   10
  0.000  0.790  .التكنولوجي

 )28( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة  
  ).0.361(تساوي 

يـث  ، ح)0.05( أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة وقد تبين من الجدول السابق 
 الجدولية  rكبر من قيمة     المحسوبة أ  r ، و قيمة     )0.05(قل من   أأن قيمة مستوى الداللة لكل منها       

قـرات   وبذلك تعتبـر ف    ،)0.361(والتي تساوي   ) 28( ودرجة حرية    )0.05(عند مستوى داللة    (
  .  صادقة لما وضعت لقياسهالمجال الثالث
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دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم (: قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع
  )على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي

دور اإلشـراف   ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع           قامت الباحثة بحساب  
) لمحلـي جتمـع ا التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والم     

   ) :10(كما هو مبين بالجدول رقم .والدرجة الكلية لفقراته
  )10(جدول رقم 

  فقرات المجال الرابع لمعامالت االرتباط  

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 الداللةمستوى 

1 
يساعد المعلم على تنمية عالقات المعلمين بأولياء 

  .األمور
0.697  0.000  

2 
ات إيجابية بين المعلمين يساعد على بناء عالق

  .والمؤسسات
0.580  0.001  

  0.012  0.452  .ينسق مع الجامعات لعقد دورات تدريبية للمعلمين 3
  0.000  0.646  .يشجع المعلمين على تنظيم رحالت علمية ميدانية 4

يحرص على إقامة المعارض العلمية والتربوية   5
  .بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلى

0.576  0.001  

يخطط لتنظيم أنشطة لتوثيق صلة المدرسة بالبيئة   6
  .المحلية

0.735  0.000  

ينسق مع المؤسسات التربوية في تقديم أنشطة   7
  .تعليمية للطالب

0.726  0.000  

يخطط  لتوظيف وسائل اإلعالم المحلية في خدمة   8
  .المادة العلمية التكنولوجية

0.882  0.000  

  0.000  0.742  .متابعة تحصيل أبنائهميشجع أولياء األمور على   9

 )28( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة أ المحسوبة rقيمة  
  ).0.361(تساوي 

، حيـث  )0.05( أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  من الجدول السابقبينقد ت و
 الجدولية  rكبر من قيمة    أ المحسوبة   r ، و قيمة     )0.05(قل من   أأن قيمة مستوى الداللة لكل منها       

 وبذلك تعتبـر فقـرات      ،)0.361(والتي تساوي   ) 28( ودرجة حرية    )0.05(عند مستوى داللة    (
  . المجال الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه
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دور اإلشراف التربوي فـي مـساعدة        (:قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الخامس      
  ى مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانياتالمعلم عل

دور اإلشراف  ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس           قامت الباحثة بحساب  
والدرجـة  ) التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيـات          

   ) :11(كما هو مبين بالجدول رقم  .الكلية لفقراته
  

  )11(جدول رقم 
  فقرات المجال الخامس لمعامالت االرتباط 

 الفقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط

 الداللةمستوى 

1 
يعمل على توفير مباني ومراكز ومختبرات تكنولوجية 

  0.000  0.808  . مجهزة بكامل اإلمكانيات

2 
 والوسائل واألجهزة الالزمة لتدريس ديعمل على توفير الموا

  0.000  0.852  .العلمية التكنولوجيةالمادة 

  0.000  0.759  .يحث المعلم على توظيف التقنيات الحديثة في عملية التعليم 3

4 
يشارك المعلم في إنتاج برامج ومواد تعليمية خاصة بالمادة 

  0.000  0.877  .العلمية التكنولوجية الجديدة

  0.000  0.921  .يسعى لعقد ورش عمل لتطبيق وحدات المنهج التكنولوجي  5
  0.000  0.808  . يعمل على توفير حقائب علمية ورزم تعليمية متنقلة  6

يعمل على تزويد المدارس بمراسم وأدوات هندسية تخدم   7
  0.000  0.788  .وحدة الرسم الهندسي بالمنهاج التكنولوجي

يدعم إنتاج برامج تعليمية مناسبة باالستفادة من اإلمكانيات   8
  0.000  0.925  .المتاحة

يحث المعلم على استثمار خامات البيئة ومواردها لخدمة   9
  0.021  0.419  .بعض  وحدات المنهاج التكنولوجي

 )28( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة rكبر من قيمة أ المحسوبة rقيمة 
  ).0.361 (تساوي

، حيـث  )0.05( عند مستوى داللة  أن معامالت االرتباط المبينة دالةوقد تبين من الجدول السابق 
 الجدولية  rكبر من قيمة    أ المحسوبة   r ، و قيمة     )0.05(قل من   أأن قيمة مستوى الداللة لكل منها       

 وبذلك تعتبـر فقـرات      ،)0.361(والتي تساوي   ) 28( ودرجة حرية    )0.05(مستوى داللة   عند  
  . المجال الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه
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  :اخلي لمجاالت أداة الدراسةمعامالت االتساق الد
  

  )12(جدول رقم 
  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

 المجال
معامل   محتوى المجال

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 األول
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

  مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته
0.824  0.000  

 الثاني
م على دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعل

  مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة
0.823  0.000  

 الثالث
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

  مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية
0.879  0.000  

  الرابع
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور 
  يوالمجتمع المحل

0.577  0.001  

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على   الخامس
  0.000  0.720  مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

 )28( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  ).0.361(تساوي 

ن مجاالت االسـتبانة بالدرجـة الكليـة لفقـرات     يبين مدى ارتباط كل مجال م    ) 12(جدول رقم   
االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقة قوية بهدف الدراسـة    

 r ، و قيمـة  )0.05(قل مـن  أحيث أن قيمة مستوى الداللة لكل منها   ) 0.05(عند مستوى داللة    
والتي تساوي  ) 28(ودرجة حرية   ) 0.05(لة   مستوى دال   الجدولية عند  rكبر من قيمة    أالمحسوبة  

)0.361.(  
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  :Reliabilityثبات االستبانة 
اسـتطالعية،  عينـة  االستبانة وذلك بعد تطبيقهـا علـى    ثبات  التأكد من    خطوات   ة الباحث تأجر

  .بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 

 متوسط درجـات   األسئلة الفردية الرتبة و    متوسط درجات    تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين       
األسئلة الزوجية  الرتبة لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معـامالت االرتبـاط                  

) Spearman-Brown Coefficient(باستخدام معامل ارتباط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح    
  : لمعادلة  التاليةحسب ا

1 = معامل الثبات
2
ر+

ر

  .  حيث ر معامل االرتباط
  )13(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 المجال
معامل   محتوى المجال

 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
 الداللة

 األول
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

 0.000 0.8111 0.6822  ت المتعلقة بمهنتهمواجهة المشكال

 الثاني
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

  مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة
0.7031 0.8257 0.000 

 الثالث
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

 0.000 0.8180 0.6921  مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية

  عالراب
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور 
  والمجتمع المحلي

0.723 0.8392 0.000 

  الخامس
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة 
  واإلمكانيات

0.6774 0.8077 0.000 

 0.000 0.8342 0.7156  جميع الفقرات  

 )28( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
  ).0.361(تساوي 

 لفقـرات االسـتبيان وقـد    اً أن هناك معامل ثبات كبير نـسبي      من خالل الجدول السابق    ينبتوقد  
  )(0.8342لفقرات وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لجميع ا0.8392)و 0.8077(تراوحت بين
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  :Cronbach's  Alphaطريقة ألفا كرونباخ  
   . كطريقة ثانية لقياس الثباتفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة الباحث طريقة ألتاستخدم

  
  )14(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

 المجال
عدد   محتوى المجال

 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ للثبات

 األول
ر اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على دو

  مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته
11 0.8306 

 الثاني
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

  مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة
11  0.8502 

 الثالث
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

  لعلميةمواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة ا
10  0.8408 

  الرابع
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع 
  المحلي

9  0.8579 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على   الخامس
  مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

9  0.8208 

 0.8754  50  جميع الفقرات  

  
  

أن معامالت الثبات مرتفعـة لمحـاور االسـتبانة وقـد           ) 14(رقم  من الجدول السابق    بين  توقد  
وقد بلغت قيمة معامـل الثبـات الكلـي لجميـع الفقـرات      ) 0.8579 و   0.8208(تراوحت بين 

0.8754).(  
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  :المعالجات اإلحصائية
اإلحصائي وتـم   )  SPSS  (نة من خالل برنامج    بتفريغ وتحليل االستبا   ة الباحث تلقد قام   

  :استخدام االختبارات اإلحصائية التالية
، لحساب درجة قيام اإلشراف التربوي بدوره اتجاه المشكالت التي          النسب المئوية والتكرارات   -

  .تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمحافظات غزة
 .رات االستبانةاختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فق -

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات -

 .معادلة سبيرمان براون للثبات -

  ت هل تتبع التوزيع الطبيعي أم السمرنوف لمعرفة نوع البيانا - اختبار كولومجروف -
)1- Sample K-S(  
  للفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي للعينة الواحدة ، " ت"اختبار  -
)One sample t test.( 

  للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين لعينتين مستقلتين "  ت"  اختبار -
)(Independent samples t testيعزى لمتغير الجنس وجهة العمل .  
  اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر  -
)(One Way ANOVAسنوات الخبرة والتخصص تعزى لمتغير المؤهل العملي و.  
  .اختبار شفيه لمقارنات المتعددة بين الفروق بين المتوسطات -
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا

v اختبار التوزيع الطبيعي 

v تحليل فقرات الدراسة 

v تحليل فرضيات الدراسة 

v التوصيات 
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  الفصل الخامس
  هانتائج الدراسة ومناقشت

  
دور اإلشراف التربوي في التغلب على المشكالت التي        " الدراسة إلى دراسة    هذه  هدفت    

،  " بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين أنفـسهم        ةتواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقي    
ة ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق االستبانة على عينة الدراس        . مما يسهم في تحسين العملية التربوية     

البالغ عددهم اإلجمـالي     بمدارس الحكومة    ةالمتمثلة بعدد من معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقي      
 بمدارس ووكالـة الغـوث      ةبعدد من معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقي     و.  ومعلمة اًمعلم) 150(

  .م2008 / 2007للعام الدراسي . ومعلمةاًمعلم) 150(البالغ عددهم اإلجمالي الدولية 
ويتناول هذا الفصل نتائج الدراسة ومناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة بالتعرف على اختبـار              

  .التوزيع الطبيعي ومناقشة فقرات الدراسة وفروض الدراسة
  

  :)(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي
انات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو         سمرنوف  لمعرفة هل البي     -سنعرض اختبار كولمجروف  

ن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن يكـون   اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات أل  
  .توزيع البيانات طبيعيا

كبـر  أنتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة  لكل مجال    ) 16( ويوضح الجدول التالي رقم     
.05.0(  )0.05(من  >sig(      وهذا يدل على أن البيانات تتبـع التوزيـع الطبيعـي ويجـب 

  .استخدام االختبارات المعلميه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 110

  )15(جدول رقم 
  ) Sample K-S-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  
  :مناقشة فقرات الدراسة

هو الحد األدنى المقبول    ) % 60(ائج الدراسة اعتبرت الباحثة أن الوزن النسبي المحايد         نتلتفسير  
مارسة اإلشراف التربوي لدوره في مساعدة المعلم على حل المـشكالت التـي تواجهـه فـي       لم

 )%60(وعلى ذلك يكون الـوزن النـسبي األقـل          . تدريس مساق التكنولوجيا والعلوم التطبيقية    
 )%80-70( مستوى مقبـول، والـوزن النـسبي    )%70-60(نما يمثل الوزن النسبي   ضعيف بي 

 )%100-90( مستوى جيد جـدا، والـوزن النـسبي    )%90-80(مستوى جيد، والوزن النسبي     
  .مستوى ممتاز

لتحليـل فقـرات االسـتبانة    ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار وقد 
ـ     tوي على المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة        والجداول التالية تحت   ل  ومستوى الداللـة لك

 t، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون علـى محتواهـا إذا كانـت قيمـة                   فقرة
ومـستوى  " 297"عند درجة حريـة     ) 1.96( الجدولية والتي تساوي     tكبر من القيمة    أالمحسوبة  

وتكـون  ،   %) 60كبر مـن    أ والوزن النسبي    0.05قل من   أمعنوية  أو مستوى ال  " ( 0.05 "داللة
 المحـسوبة أصـغر   tالفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  

" 0.05"ومـستوى داللـة   " 297"ية عند درجة حر) 1.96-( الجدولية  والتي تساوي   tمن قيمة     
، وتكـون آراء العينـة فـي     %)60 قل منأالوزن النسبي  و0.05قل من أأو مستوى المعنوية    (

  ).0.05(كبرأالفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية 
  

 المجال
قيمة االختبار   محتوى المجال

Z  
مستوى 
  الداللة

 األول
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة 

  المشكالت المتعلقة بمهنته
0.894 0.401 

 الثاني
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة 

  المشكالت المتعلقة بالطلبة
1.068 0.204  

 الثالث
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة 

  المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية
1.014 0.256 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة   الرابع
  مشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحليال

1.284 0.074 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة   الخامس
  المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

1.021  0.248 

  0.282 0.989  جميع المجاالت  
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اعدة المعلم على مواجهة المـشكالت      دور اإلشراف التربوي في مس    : تحليل فقرات المجال األول   
  .المتعلقة بمهنته

والنتائج مبينة في جـدول     " 3"ايد   للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المح      tتم استخدام اختبار    
سلبية حيث بلغ مـستوى الداللـة       ) 5(والذي تبين أن آراء المستجيبين في الفقرة رقم         ) 16(رقم  

، %"60"من الوزن النسبي المحايـد      قل  أ وهو   )%56.81(والوزن النسبي   ) 0.004(لتلك الفقرة   
كبر أوى الداللة لكل منها قيمة      محايدة حيث بلغت قيمة مست    ) 8،  7(وآراء المستجيبين في الفقرات   

 أما آراء أفراد العينة في جميع الفقرات الباقية ايجابية حيث أن مستوى الداللة لكـل         ،)0.05(من  
 مما يعني أن آراء أفراد العينـة        )0.05(كبر من   أ والوزن النسبي لكل منها      )0.05(قل من   أمنها  

إنجاز عناصر الخطة اليومية والفـصلية      يساعد المعلم على    المشرف التربوي   " يوافقون على أن    
المـشرف التربـوي    "  ، و يوافقون على أن       )%75.03(بوزن نسبي   "  وفقا لمنهاج التكنولوجيا    

، و  )%75.03(بوزن نـسبي     " يشجع الزيارات التبادلية بين المعلمين لتبادل المعارف والخبرات       
لمعلمـين الجـدد فـي مجـال     يساهم في تنميـة قـدرات ا  المشرف التربوي " يوافقون على أن  

 المشرف التربوي " ، و يوافقون على أن      )%72.75(بوزن نسبي      " التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  
، )%66.64(بوزن نـسبي      " ينظم دورات تدريبية لتلبية حاجات المعلمين في مجال التكنولوجيا          

ادة التكنولوجيا والعلوم   ينظم دروس تدريبية وتوضيحية لم    المشرف التربوي   " و يوافقون على أن     
 ينظم مشاغل تربوية    المشرف التربوي " ، و يوافقون على أن      )%66.11(بوزن نسبي   " التطبيقية  

المـشرف  " ، و يوافقـون علـى أن        )%63.83(بوزن نـسبي     " لربط الجانب النظري بالعملي   
افقون على  ، و يو  )%62.89(بوزن نسبي   " يزود المعلم بنماذج لخطط متميزة ومتنوعة       التربوي  

، و  )%(62.21بوزن نسبي   " يشارك المعلم في تقويم منهاج التكنولوجيا       المشرف التربوي   "  أن  
بـوزن نـسبي    " يـشجع القـراءات المـسلكية الهادفـة    المشرف التربـوي  " يوافقون على أن   

يعقد نـدوات لبحـث مـشكالت تربويـة         المشرف التربوي   " ، و يوافقون على أن      )61.07%(
يـساعد  المشرف التربـوي    " ، و يوافقون على أن      %)59.66(بوزن نسبي   " ارئة  وتكنولوجية ط 

  .)%(56.81بوزن نسبي " المعلم على بناء االختبارات وتحليل نتائجها 
  

دور اإلشراف التربوي في    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول         
، و الـوزن النـسبي    35.71) (تـساوي  ) قة بمهنتهمساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعل

  المحـسوبة تـساوي    tوقيمـة  % " 60"الوزن النسبي المحايد وهي أكبر من % 64.9تساوي 

 ومـستوى الداللـة تـساوي       ،)1.96( الجدولية والتي تـساوي        tوهي أكبر من قيمة      (7.28)
 دور في مساعدة المعلـم       مما يدل على أن اإلشراف التربوي له       )0.05( وهي أقل من     )0.000(

  . وهو دور مقبولعلى مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته
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  )16(جدول رقم 
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة (: نتائج تحليل فقرات المجال األول

   المتعلقة بمهنتهالمشكالت

  محتوى الفقرة  الفقرة

دا 
 ج
رة
كبي

%  

ة 
ير
كب

%  

ة 
سط
تو
م

%  

ة 
ير
صغ

%  

وم
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م

ة 
بي  %
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ط ا
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ا

ي  
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الن

ن 
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ة 
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ق

t 
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ى
تو
س
م

  

ب
رتي
الت

  

يساعد   1
المعلم على 

إنجاز 
عناصر 
الخطة 
اليومية 

والفصلية 
وفقاً لمنهاج 
.  التكنولوجيا

17.4  46.6  31.2  3.0 1.7 3.75 0.836 75.03 15.520 0.000 1  

يساهم في   2
تنمية 

قدرات 
المعلمين 

 في الجدد
مجال 

التكنولوجيا 
والعلوم 
  .التطبيقية

13.4  48.3  28.2  8.7 1.3 3.64 0.870 72.75 12.649 0.000 3  

يزود المعلم   3
بنماذج 
لخطط 
متميزة 
  .ومتنوعة

10.1  29.5  29.9  25.8 4.7 3.14 1.062 62.89 2.346 0.020 7  

يشارك   4
المعلم في 

تقويم منهاج 
  .التكنولوجيا

8.1  23.5  44.0  20.5 4.0 3.11 0.956 62.21 2.000 0.046 8  

  يساعد  5
المعلم على 

بناء 
االختبارات 

وتحليل 
  .نتائجها

5.1  18.0  36.9  35.9 4.1 2.84 0.940 56.81 -2.913 0.004 11  
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  محتوى الفقرة  الفقرة

دا 
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%  
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%  
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ة 
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t 

لة
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ى
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س
م

  

ب
رتي
الت

  

ينظم دروس   6
تدريبية 

وتوضيحية 
لمادة 

التكنولوجيا 
والعلوم 
  .التطبيقية

10.7  31.2  37.2  19.5 1.3 3.31 0.949 66.11 5.558 0.000 5  

يشجع   7
القراءات 
المسلكية 

  . الهادفة

3.0  27.5  45.6  19.5 4.4 3.05 0.875 61.07 1.060 0.290 9  

  يعقد   8
ندوات لبحث 

مشكالت 
تربوية 

وتكنولوجية 
  .طارئة

8.4  24.5  32.9  25.5 8.7 2.98 1.090 59.66 -0.266 0.791 10  

ينظم مشاغل   9
تربوية لربط 

الجانب 
النظري 
  .بالعملي

8.7  30.2  39.3  15.1 6.7 3.19 1.019 63.83 3.242 0.001 6  

ينظم دورات   10
تدريبية لتلبية 

حاجات 
المعلمين في 

مجال 
  .التكنولوجيا

14.4  31.2  31.2  19.5 3.7 3.33 1.061 66.64 5.407 0.000 4  

يشجع   11
الزيارات 

التبادلية بين 
المعلمين 

لتبادل 
المعارف 
  .والخبرات

13.4  40.6  21.1  21.5 3.4 3.75 1.068 75.03 15.520 0.000 2  

   0.000 7.28 64.9 6.437 35.71 جميع فقرات المجال  
 )1.96( تساوي )0.05(ومستوى معنوية ) 297( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المـشكالت     : تحليل فقرات المجال الثاني   
  . بالطلبةالمتعلقة

  
والنتائج مبينة في جـدول     " 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tتم استخدام اختبار    

سلبية حيث بلغ مـستوى     ) 9،  7،  6 ،   5(والذي تبين أن آراء المستجيبين في الفقرات        ) 17(رقم  
بي المحايـد   قل من الـوزن النـس     أ والوزن النسبي كل منها      0.05قل من   أالداللة لكل منها قيمة     

محايدة حيث بلغت قيمة مستوى الداللـة لكـل         ) 8،  1(،  وآراء المستجيبين في الفقرات       %"60"
 أما آراء أفراد العينة في جميع الفقرات الباقيـة ايجابيـة حيـث أن             ،)0.05(كبر من   أمنها قيمة   

مـا يعنـي    م)0.05(كبر من أ والوزن النسبي لكل منها )0.05(قل من أمستوى الداللة لكل منها  
المشرف التربوي يتعاون مع المعلم على تبـسيط المـادة   " أن آراء أفراد العينة يوافقون على أن      

 ، و يوافقـون     )%69.60(بوزن نـسبي    "  العلمية التكنولوجية ويجعلها في متناول تفكير الطلبة        
علميـة  المشرف التربوي يساعد المعلم على زيـادة دافعيـة الطلبـة لـتعلم المـادة ال     " على أن  

المشرف التربـوي يتـابع     " ، و يوافقون على أن      )%(68.19بوزن نسبي   " التكنولوجية الجديدة   
، و  )%66.98(بوزن نـسبي      " مدى اهتمام المعلم بانجاز المهام والواجبات المطلوبة من الطلبة          

يـة  المشرف التربوي  يوجه المعلم نحو تعزيز األنشطة اإلبداعيـة واالبتكار          " يوافقون على أن    
المشرف التربوي يساعد المعلـم علـى   " ، و يوافقون على أن     )%66.31(بوزن نسبي     " للطلبة  

، )% (64.63بوزن نسبي " تعديل اتجاهات الطلبة السلبية نحو المادة العلمية التكنولوجية الجديدة 
 "المشرف التربوي يشجع على إشراك الطلبة في حل المـشكالت البيئيـة             "  و يوافقون على أن     

المشرف التربوي يشارك المعلم في إعداد وتنفيذ       " ، و يوافقون على أن      )%(61.61بوزن نسبي   
المـشرف التربـوي     " ، و يوافقون على أن      )%(58.99بوزن نسبي   " مسابقات للطلبة المتفوقين    

، و يوافقون على أن     )%(55.97بوزن نسبي   " يخطط مع المعلم ألنشطة الصفية لحل مشكالتهم        
بوزن نسبي  " التربوي يشارك المعلم في إعداد نشرات إثرائية للطلبة متدني التحصيل           المشرف  " 

المشرف التربوي يساعد المعلم في تصميم بـرامج تعليميـة          " ، و يوافقون على أن      %)(53.89
المشرف التربـوي  يـدرب   " ، و يوافقون على أن )%(53.49بوزن نسبي   " خاصة بالموهوبين   

  .)%(52.82بوزن نسبي " امج تعليمية للطلبة بطيئى التعلم المعلمين على تصميم بر
  

دور اإلشراف التربوي في    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني         
 المحـسوبة   t، وقيمـة     33.62) (تساوي) مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة      

  ومستوى الداللة تـساوي ،)1.96( الجدولية والتي تساوي  t وهي أقل من قيمة )1.644 (تساوي
 مما يدل على أن اإلشراف التربوي ليس له دور في مـساعدة             )0.05( وهي أكبر من     )0.101(

  . المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة
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  )17(جدول رقم 
المعلم على مواجهة دور اإلشراف التربوي في مساعدة (: الثانينتائج تحليل فقرات المجال 

  )المشكالت المتعلقة بالطلبة

  محتوى الفقرة  الفقرة
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 يشجع على   1
إشراك 

الطلبة في 
حل 

المشكالت 
  .  البيئية

3.7  26.5  47.7  18.5 3.7 3.08 0.861 61.61 1.615 0.107 6  

يساعد   2
المعلم على 

زيادة دافعية 
الطلبة لتعلم 

ادة الم
العلمية 

التكنولوجية 
  . الجديدة

10.1  35.9  38.9  14.0 1.1 3.41 0.865 68.19 8.173 0.000 2  

يساعد   3
المعلم على 

تعديل 
اتجاهات 

الطلبة 
السلبية نحو 

المادة 
العلمية 

التكنولوجية 
  .لجديدةا

10.7  30.2  34.2  21.1 3.7 3.23 1.020 64.63 3.919 0.000 5  

4  
  

يتعاون مع 
المعلم على 

تبسيط 
  المادة

العلمية 
التكنولوجية 
ويجعلها في 

متناول 
تفكير 
  .الطلبة

  

10.7  43.6  31.5  11.1 3.0 3.48 0.933 69.60 8.881 0.000 1  
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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  يخطط   5
  مع 

المعلم 
ألنشطة 
الصفية 

لحل 
  .مشكالتهم

6.7  7.7  51.0  27.9 6.7 2.80 0.925 55.97 -
3.759 0.000 8  

يدرب   6
المعلمين 

  على 
تصميم 
برامج 
تعليمية 
للطلبة 
بطيئى 

  .التعلم

5.7  14.8  29.9  37.2 12.4 2.64 1.058 52.82 -
5.857 0.000 11  

يساعد   7
المعلم في 

تصميم 
برامج 
تعليمية 
خاصة 

  .بالموهوبين

5.7  16.8  26.8  40.6 10.1 2.67 1.050 53.49 -
5.352 0.000 10  

يشارك   8
المعلم في 

  إعداد 
وتنفيذ 

مسابقات 
للطلبة 

  .المتفوقين

3.4  29.5  33.6  25.8 7.7 2.95 0.999 58.99 -
0.870 0.385 7  

يشارك   9
  المعلم 

  في 
إعداد 

نشرات 
إثرائية 
للطلبة 
متدني 

  .التحصيل

1.3  16.4  40.3  34.2 7.7 2.69 0.882 53.89 -
5.975 0.000 9  
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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يتابع مدى   10
اهتمام 
المعلم 
بانجاز 
المهام 

والواجبات 
المطلوبة 
  .من الطلبة

9.1  34.2  41.6  12.8 2.3 3.35 0.898 66.98 6.706 0.000 3  

يوجه المعلم   11
نحو تعزيز 

األنشطة 
اإلبداعية 

واالبتكارية 
  .للطلبة

8.1  36.9  34.9  18.8 1.3 3.32 0.914 66.31 5.955 0.000 4  

   0.101  1.64 61.11 6.555 33.62 يع فقرات المجالجم  
 )1.96( تساوي )0.05(ومستوى معنوية ) 297( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت          : تحليل فقرات المجال الثالث   
  المتعلقة بالمادة العلمية

  
والنتائج مبينة في جـدول     " 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tختبار  تم استخدام ا  

محايدة حيث بلغت قيمة مـستوى      ) 3( والذي تبين أن آراء المستجيبين في الفقرة رقم         ) 18(رقم  
 أما آراء أفراد العينة في جميع الفقرات الباقية ايجابيـة           ،)0.05(كبر من   أ وهي   )0.454(الداللة  
 )0.05(كبـر مـن     أ والوزن النسبي لكل منها      )0.05(قل من   أن مستوى الداللة لكل منها      حيث أ 

المشرف التربوي يهـتم بتـصحيح األخطـاء        " مما يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون على أن          
المـشرف  " ، و يوافقون على أن      )%(71.54بوزن نسبي   " العلمية في كتب المنهاج التكنولوجي      

بـوزن نـسبي    " معلم نحو ربط المادة العلمية التكنولوجية بواقع الحياة العمليـة           التربوي يوجه ال  
المشرف التربوي يزود دورات تدريبية حول المـادة العلميـة    "، و يوافقون على أن    )%(71.21

المشرف التربوي يـشجع    " ، و يوافقون على أن      )%(69.93بوزن نسبي     " التكنولوجية الجديدة   
بوزن نـسبي    " استراتيجيات جديدة لتعليم المادة العلمية التكنولوجية الجديدة        المعلم على استخدام    

المشرف التربوي يشجع المعلم على االستفادة مـن المراجـع       " ، و يوافقون على أن      )%(66.85
، و يوافقون على %) (66.28بوزن نسبي " والنشرات المغنية للمادة العلمية التكنولوجية الجديدة 

بـوزن نـسبي    " بميول التالميـذ وحاجـاتهم      معلم في ربط المحتوى التكنولوجي      يشارك ال " أن  
المشرف التربوي يتعاون مع المعلم في تحليل محتوى المـادة          " ، و يوافقون على أن      %)(65.10

المشرف التربـوي   " ، و يوافقون على أن      )%63.22(بوزن نسبي   " العلمية التكنولوجية الجديدة    
، و  )%62.82(بوزن نسبي   " ل المشكالت العلمية للمحتوى التكنولوجي      يتعاون مع المعلم على ح    

المشرف التربوي يشارك المعلم في تقويم محتوى مادة التكنولوجيـا والعلـوم           " يوافقون على أن    
المشرف التربوي يزود المعلم بـدليل      " ، و يوافقون على أن      %)(62.55بوزن نسبي   " التطبيقية  

  ).%(60.94بوزن نسبي " ة عمل للمادة العلمية الجديد
  

دور اإلشـراف التربـوي   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالث    
، و الـوزن    33.0)(تـساوي   ) في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية        

 المحـسوبة   tوقيمة  " % 60"  وهي أكبر من  الوزن النسبي المحايد         )%66.04(النسبي  تساوي    
  و مستوى الداللة تساوي،)1.96( الجدولية والتي تساوي  tوهي أكبر من قيمة 7.55) (تساوي 

 مما يدل على أن اإلشراف التربوي له دور في مساعدة المعلـم             )0.05( وهي أقل من     )0.000(
  . ، وهو دور مقبولعلى مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية
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  )18 (جدول رقم
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة (: الثالثنتائج تحليل فقرات المجال 

  )المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية

  محتوى الفقرة  الفقرة
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  يزود   1
دورات 
  تدريبية 

  حول 
  المادة 

العلمية 
التكنولوجية 

  . الجديدة

14.
8  

43.
3  

24.
2  

12.
4 

5.
4 

3.5
0 

1.05
8 

69.9
3 

8.10
3 

0.00
0 3  

  يوجه   2
  المعلم 
  نحو 
  ربط 

  المادة 
العلمية 

التكنولوجية 
  بواقع 
الحياة 
  .العملية

13.
8  

49.
0  

18.
1  

17.
8 

1.
3 

3.5
6 

0.98
0 

71.2
1 

9.86
8 

0.00
0 2  

  يزود  3
  المعلم 
  بدليل
  عمل 
  للمادة 

العلمية 
  .الجديدة 

9.4  24.
8  

34.
6  

23.
6 

7.
7 

3.0
5 

1.08
1 

60.9
4 

0.75
0 

0.45
4 10  

  يتعاون   4
  مع 

  المعلم 
  في 

تحليل 
محتوى 
  المادة 

العلمية 
التكنولوجية 

  .الجديدة 

3.7  32.
6  

44.
6  

14.
4 

4.
7 

3.1
6 

0.88
4 

63.2
2 

3.14
4 

0.00
2 7  
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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  يشجع   5
  المعلم 
على 

استخدام 
استراتيجيات 

  جديدة 
  لتعليم 
  المادة 

العلمية 
التكنولوجية 

  .الجديدة 

15.
8  

28.
5  

32.
2  

21.
1 

2.
3 

3.3
4 

1.05
3 

66.8
5 

5.61
3 

0.00
0 4  

يشارك   6
  المعلم 

في ربط 
المحتوى 

التكنولوجي  
بميول 

التالميذ 
  .وحاجاتهم 

2.0  36.
9  

47.
7  

11.
4 

2.
0 

3.2
6 

0.76
2 

65.1
0 

5.77
5 

0.00
0 6  

  يشجع   7
  المعلم 
على 

  االستفادة 
  من 

المراجع 
والنشرات 

المغنية 
  للمادة 

العلمية 
التكنولوجية 

  .الجديدة

10.
5  

39.
2  

26.
0  

19.
9 

4.
4 

3.3
1 

1.04
4 

66.2
8 

5.17
6 

0.00
0 5  

  يتعاون   8
  مع 

المعلم على 
حل 

المشكالت 
العلمية 

للمحتوى 
  .التكنولوجي

2.7  37.
6  

33.
9  

22.
8 

3.
0 

3.1
4 

0.90
3 

62.8
2 

2.69
5 

0.00
7 8  
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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يشارك   9
المعلم في 

تقويم 
محتوى مادة 
التكنولوجيا 

والعلوم 
  .التطبيقية

9.7  35.
9  

27.
9  

22.
5 

7.
0 

3.1
3 

1.05
9 

62.5
5 

2.07
8 

0.03
9 9  

يهتم   10
بتصحيح 
األخطاء 

العلمية في 
كتب المنهاج 

  .التكنولوجي

24.
2  

34.
2  

20.
8  

16.
8 

4.
0 

3.5
8 

1.14
4 

71.5
4 

8.70
9 

0.00
0 1  

.33  جميع فقرات المجال  
0 6.853 66.0

4 7.55 0.00
0   

  )1.96( تساوي )0.05(ومستوى معنوية ) 297( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المـشكالت   : تحليل فقرات المجال الرابع   
   المحليالمتعلقة بأولياء األمور والمجتمع

  
والنتائج مبينة في جـدول     " 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tتم استخدام اختبار    

محايدة حيـث بلغـت قيمـة       ) 9،  5،  2(والذي تبين أن آراء المستجيبين في الفقرات        ) 19(رقم  
رات الباقيـة    أما آراء أفراد العينة في جميع الفق       ،)0.05(كبر من   أمستوى الداللة لكل منها قيمة      

قـل مـن   أ والوزن النسبي لكـل منهـا   )0.05(قل من أسلبية حيث أن مستوى الداللة لكل منها        
المشرف التربوي يساعد علـى بنـاء   "   مما يعني أن آراء أفراد العينة يوافقون على أن      )0.05(

"  ، و يوافقـون علـى أن         )%(61.01بوزن نسبي   "  عالقات إيجابية بين المعلمين والمؤسسات      
، و  )%59.80(بوزن نسبي   " المشرف التربوي يشجع أولياء األمور على متابعة تحصيل أبنائهم          

المشرف التربوي يحرص على إقامة المعارض العلمية والتربوية بالتعاون مع          " يوافقون على أن    
المشرف التربـوي   " ، و يوافقون على أن      )%(57.92بوزن نسبي     " مؤسسات المجتمع المحلى    

، و يوافقون   )%(57.79بوزن نسبي     " لمعلم على تنمية عالقات المعلمين بأولياء األمور        يساعد ا 
بـوزن  " المشرف التربوي يخطط لتنظيم أنشطة لتوثيق صلة المدرسة بالبيئة المحلية           " على أن   

المشرف التربوي  ينسق مع المؤسسات التربوية فـي  " ، و يوافقون على أن )% (54.36نسبي 
المشرف التربـوي  " ، و يوافقون على أن )%52.68(بوزن نسبي  " تعليمية للطالب   تقديم أنشطة   

بـوزن نـسبي    " يخطط  لتوظيف وسائل اإلعالم المحلية في خدمة المادة العلمية التكنولوجيـة             
المشرف التربوي ينسق مع الجامعات لعقـد دورات تدريبيـة       " ، و يوافقون على أن      )%(51.41

المشرف التربوي يشجع المعلمين على     " ، و يوافقون على أن      )%48.39(بوزن نسبي   " للمعلمين  
  .)%(46.71بوزن نسبي " تنظيم رحالت علمية ميدانية 

  

دور اإلشراف التربوي في    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الرابع         
 تـساوي    ) جتمع المحلـي مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والم

% " 60"  وهي أقل من  الوزن النسبي المحايد         )%54.37( و الوزن النسبي  تساوي       ، )(24.47
 و  )-1.96( الجدولية والتـي تـساوي    t وهي أقل من قيمة  6.49- المحسوبة تساوي tوقيمة 

تربوي لـيس  أن اإلشراف المما يدل على ) 0.05( وهي أقل من )0.000 (مستوى الداللة تساوي  
  .في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحليله دور 
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  )19(جدول رقم 
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة (: الرابعنتائج تحليل فقرات المجال 

  )المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي
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  يساعد   1
المعلم على 

تنمية 
عالقات 
المعلمين 
بأولياء 
  .األمور

3.4  20.8  43.3  26.5 6.0 2.89 0.916 57.79 -
2.086 0.038 4  

  يساعد   2
على بناء 
عالقات 

إيجابية بين 
المعلمين 

  .والمؤسسات

10.1  22.1  38.6  21.1 8.1 3.05 1.077 61.01 0.807 0.420 1  

ينسق مع   3
الجامعات 

  لعقد 
دورات 
تدريبية 
  .للمعلمين

3.0  12.1  26.2  41.3 17.4 2.42 1.009 48.39 -
9.929 0.000 8  

يشجع   4
المعلمين 

  على 
تنظيم 

رحالت 
علمية 
  .ميدانية

1.5  15.1  24.1  35.6  23.7 2.34 1.016 46.71 -
11.22 0.000 9  

يحرص   5
على إقامة 
المعارض 

العلمية 
والتربوية 

بالتعاون مع 
مؤسسات 
المجتمع 

  .المحلى

8.7  23.2  28.5  28.2 11.4 2.90 1.146 57.92 -
1.568 0.118 3  
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  وى الفقرةمحت  الفقرة
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يخطط   6
لتنظيم 
أنشطة 

لتوثيق صلة 
المدرسة 

بالبيئة 
  .المحلية

2.7  20.1  30.9  38.9 7.4 2.72 0.958 54.36 -
5.082 0.000 5  

ينسق مع   7
المؤسسات 

التربوية في 
تقديم أنشطة 

تعليمية 
  .للطالب

1.3  19.5  34.2  31.2 13.8 2.63 0.990 52.68 -
6.378 0.000 6  

يخطط    8
لتوظيف 
وسائل 
اإلعالم 

المحلية في 
خدمة المادة 

العلمية 
  .التكنولوجية

6.4  15.1  20.1  46.0 12.4 2.57 1.087 51.41 -
6.820 0.000 7  

يشجع أولياء   9
األمور على 

متابعة 
تحصيل 

  .أبنائهم

12.1  22.5  28.2  26.8 10.4 2.99 1.182 59.80 -
0.147 0.883 2  

- 54.37 6.697 24.47  جميع فقرات المجال  
6.49  0.000   

 )1.96(وي  تسا)0.05(ومستوى معنوية ) 297( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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دور اإلشراف التربوي في مـساعدة المعلـم علـى مواجهـة             : تحليل فقرات المجال الخامس   
  المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

  
والنتائج مبينة في جـدول     " 3" للفروق بين متوسط الفقرة والمتوسط المحايد        tتم استخدام اختبار    

محايدة حيث بلغت قيمة مـستوى      ) 7( بين في الفقرة رقم     والذي تبين أن آراء المستجي    ) 20(رقم  
 أما آراء أفراد العينة في جميع الفقرات الباقية ايجابية حيث أن            ،)0.05(كبر من   أ وهو   )0.280(

 ممـا يعنـي   )0.05(كبر من أ والوزن النسبي لكل منها )0.05(قل من أمستوى الداللة لكل منها  
المشرف التربوي يحث المعلم على توظيـف التقنيـات         "  أن  أن آراء أفراد العينة يوافقون على       

المشرف التربـوي   "  ، و يوافقون على أن       )%(77.32بوزن نسبي   "  الحديثة في عملية التعليم     
بـوزن  "  والوسائل واألجهزة الالزمة لتدريس المادة العلمية التكنولوجية         ديعمل على توفير الموا   

 المشرف التربوي يعمل على تـوفير مبـاني ومراكـز         "، و يوافقون على أن      )%(71.68نسبي  
، و يوافقون علـى أن  )%67.79(بوزن نسبي   " ومختبرات تكنولوجية مجهزة بكامل اإلمكانيات      

المشرف التربوي يحث المعلم على استثمار خامات البيئة ومواردها لخدمة بعـض  وحـدات                " 
المشرف التربوي يشارك   "   على أن    ، و يوافقون  )%65.30(بوزن نسبي     " المنهاج التكنولوجي   

بـوزن نـسبي    " المعلم في إنتاج برامج ومواد تعليمية خاصة بالمادة العلمية التكنولوجية الجديدة            
المشرف التربوي يدعم إنتاج برامج تعليمية مناسبة باالستفادة        " ، و يوافقون على أن      )%(64.97

المشرف التربوي يسعى   " افقون على أن    ، و يو  )%64.90(بوزن نسبي   " من اإلمكانيات المتاحة    
، و يوافقون علـى  )%64.77(بوزن نسبي " لعقد ورش عمل لتطبيق وحدات المنهج التكنولوجي    

بـوزن نـسبي    " المشرف التربوي يعمل على توفير حقائب علمية ورزم تعليميـة متنقلـة             " أن  
دارس بمراسم وأدوات   المشرف التربوي يعمل على تزويد الم     " ، و يوافقون على أن      )%(62.55

  .)%61.34(بوزن نسبي " هندسية تخدم وحدة الرسم الهندسي بالمنهاج التكنولوجي 
  

دور اإلشراف التربـوي    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الخامس         
، و  (30.03)تـساوي   ) قة باألجهزة واإلمكانيات  في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعل      

 tوقيمـة  % " 60"  الوزن النـسبي المحايـد   وهي أكبر من) %66.73(الوزن النسبي  تساوي    
 و مـستوى  ،)1.96( الجدولية والتي تـساوي   t وهي أكبر من قيمة    8.508)( المحسوبة تساوي 

 مما يدل على أن اإلشراف التربوي له دور فـي           )0.05( وهي أقل من     )0.000(الداللة تساوي   
  .، وهو دور مقبولم على مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانياتمساعدة المعل
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  )20(جدول رقم 
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة (: الخامسنتائج تحليل فقرات المجال 

  )المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

  محتوى الفقرة  الفقرة
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يعمل على   1
توفير مباني 

ومراكز 
ومختبرات 
تكنولوجية 

مجهزة 
بكامل 

  . اإلمكانيات

14.8  37.9  23.2  19.8 4.4 3.39 1.093 67.79 6.148 0.000 3  

يعمل على   2
 دتوفير الموا

ل والوسائ
واألجهزة 
الالزمة 
لتدريس 

المادة 
العلمية 

  .التكنولوجية

18.5  39.9  25.8  13.1 2.7 3.58 1.019 71.68 9.891 0.000 2 

  يحث  3
   المعلم 

على 
توظيف 
التقنيات 

الحديثة في 
عملية 
  .التعليم

30.2  35.6  25.5  8.1 0.7 3.87 0.962 77.32 15.542 0.000 1 

يشارك   4
المعلم في 

  إنتاج 
 برامج
ومواد 
تعليمية 
خاصة 
بالمادة 
العلمية 

التكنولوجية 
  .الجديدة

7.4  33.6  39.3  16.1 3.7 3.25 0.939 64.97 4.567 0.000 5 
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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  يسعى   5
  لعقد 

  ورش 
عمل 

لتطبيق 
وحدات 
المنهج 

  .التكنولوجي

11.7  31.9  32.6  16.1 7.7 3.24 1.098 64.77 3.746 0.000 7 

  يعمل   6
  على 

توفير 
حقائب 
  علمية 

رزم و
تعليمية 

  .متنقلة

9.7  26.5  33.6  27.2 3.0 3.13 1.017 62.55 2.165 0.031 8 

  يعمل   7
  على 

تزويد 
المدارس 
بمراسم 
وأدوات 
هندسية 

  تخدم 
  وحدة 
الرسم 

الهندسي 
بالمنهاج 

  .التكنولوجي

8.4  29.9  27.5  28.5 5.7 3.07 1.071 61.34 1.082 0.280 9 

  يدعم   8
  إنتاج 

برامج 
تعليمية 

اسبة من
باالستفادة 

من 
اإلمكانيات 

  .المتاحة
  
  

10.7  29.5  34.9  23.2 1.7 3.24 0.983 64.90 4.301 0.000 6 
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  محتوى الفقرة  الفقرة
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  يحث  9
   المعلم 

على 
استثمار 
خامات 
البيئة 

ومواردها 
لخدمة 
بعض  
وحدات 
المنهاج 

  .التكنولوجي

3.7  37.6  41.6  15.8 1.3 3.27 0.817 65.30 5.604 0.000 4 

  0.000 8.508 66.73 0.585 30.03  جميع فقرات المجال  

 )1.96( تساوي )0.05(ومستوى معنوية ) 297( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  فروض الدراسة 
 معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيـة لـدور         من قبل   تقدير يوجد: الفرضية األولى اإلجابة على   

عنـد  شكالت التي تواجههم في تدريس مساق التكنولوجيـا  اإلشراف التربوي في التغلب على الم     
  ).α≥0.05(مستوى داللة 

  

والنتائج مبينـة   " 3" للفروق بين متوسط فقرات كل مجال والمتوسط المحايد          tتم استخدام اختبار    
ـ         ) 21(في جدول رقم     ط الحـسابي لجميـع     والذي تبين أن آراء المستجيبين في تبين أن المتوس

أكبـر   وهي ) %(62.77، و الوزن النسبي  تساوي  (156.84)مجتمعة تساوي   مجاالت الدراسة   
 tكبر من قيمـة     أ وهي   )4.581( المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 60" الوزن النسبي المحايد    من  

قل من ممـا يـدل      أ وهي   )0.000( و مستوى الداللة تساوي          ،)1.96(الجدولية والتي تساوي      
التي تواجه معلمـي التكنولوجيـا       دور في التغلب على المشكالت     له    التربوي اإلشرافعلى أن   

    ).  α0.05≥0.05(  عند مستوى داللةوالعلوم التطبيقية بمدارس قطاع غزة
  

  )21(جدول رقم 
  نتائج تحليل مجاالت الدراسة 

  )1.96( تساوي )0.05( داللةومستوى ) 297( الجدولية عند درجة حرية tقيمة      

 المجال

  محتوى المجال
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  الخامس
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلـم       
على مواجهة المشكالت المتعلقة بـاألجهزة      

  واإلمكانيات
30.03 0.585 66.73 8.508 0.000 1  

 الثالث

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلـم       
على مواجهة المشكالت المتعلقـة بالمـادة       

  العلمية
33.0 6.853 66.04 7.55 0.000 2  

 األول
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلـم       

  على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته
35.71 6.437 64.9 7.28 0.000 3  

 الثاني
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلـم       

  على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة
33.62 6.555 61.11 1.64  0.101 4  

  الرابع
عدة المعلـم   دور اإلشراف التربوي في مسا    

على مواجهة المشكالت المتعلقـة بأوليـاء       
  األمور والمجتمع المحلي

24.47 6.697 54.37 -6.49  0.000 5  

   0.000 4.581 62.77 62.15  156.84  جميع المجاالت  
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الذي يبين ترتيب مجاالت االستبانة ترتيباً تنازلياً حسب الـوزن          ) 21(تضح من الجدول رقم     وي
  :النسبي لكل مجال

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى مواجهـة المـشكالت            " أن المجال الخامس    * 
بـين  فتكون بذلك أعلى درجـة      )  66.73(قد حصل على نسبة     " المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات    

 التربـوي وهـي حـل     فالمجاالت األخرى، وبذلك تكون أول األدوار التي يقوم بهـا اإلشـرا           
دور اإلشـراف   " ثم يليها المجال الثالث     . المشكالت المتعلقة بتوفير األجهزة واإلمكانيات المادية     

فقد حـصل علـى      " التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية         
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهـة         " ثم يليها المجال األول     ) (66.04نسبة  

ويأتي بالدور الرابع المجال الثـاني       %) 64.9(فقد حصل على نسبة      " المشكالت المتعلقة بمهنته  
ل فقد حص " بالطلبة  دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة           " 

  .  (61.11)على نسبة 
 -% 61.1(من المالحظ أن المجاالت األربعة السابقة قد حصلت على نسب مئوية تراوحت بين              

 بمهنـة   -بالطلبـة   (فكانت درجة دور اإلشراف التربوي في حل المشكالت المتعلقة          %) 54.37
  .عالية) المادة العلمية- األجهزة واإلمكانيات -المعلم 

في حين جاء المجـال     .  كبيرة وجوهرية بين المجاالت األربعة السابقة      ويالحظ عدم وجود فروق   
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهـة المـشكالت المتعلقـة             " الرابع المتعلق   

نسبة متوسطة لدرجـة       وهي  54.45)(فقد حصل على نسبة      " بأولياء األمور والمجتمع المحلي   
  .حل المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحليقيام المشرف التربوي بدوره في 

 لـدور اإلشـراف التربـوي فـي حـل           اًلم تظهر النتائج نسب مئوية منخفضة أو منخفضة جد        
  .المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

شرف التربـوي   التي بينت أن درجة ممارسة الم     ) 2003البنا ،   ( وتتفق هذه الدراسة مع دراسة      
ألدواره في االستبانة ككل كانت متوسطة فما فوق ، ولم تظهر استجابات أفـراد العينـة نـسب                  

  . المشرف التربويت للممارسااًمئوية منخفضة أو منخفضة جد
دور اإلشراف التربوي في حل المـشكالت المتعلقـة     (ة الباحثة حصول المجاالت األربع    و وتعز

على نسب عالية وأكثر درجة     ) المادة العلمية -ألجهزة واإلمكانيات    ا - بمهنة المعلم    -بالطلبة(
  :إلىلدور المشرف التربوي 

 اهتمام المشرف التربوي في المقام األول بتوفير األجهزة واإلمكانيات الالزمة لتدريس مساق             -1
مـواد  التكنولوجيا، بما أن مساق التكنولوجيا مساق تطبيقي فال بد من توفير كل اإلمكانيـات وال              

التعليمية والمباني والمنشآت واإلدارات التي تخص الوسائل التعليمية وتوفير المختصين والفنيين            
العاملين في ميدان الوسائل التعليمية الالزمة لتسهيل عملية تدريس مساق التكنولوجيـا والعلـوم              

  .التطبيقية
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ليميـة، لـذا يحـرص       تركيز المشرف التربوي على الطالب باعتباره محور العمليـة التع          -2 
  .المشرف التربوي على امتالك الطالب المهارات األساسية لتحقيق حاجاته وأهدافه

 اهتمام اإلشراف بعمليات التحسين المستمر المتعلقة بـالمعلمين، وتـشجيعهم علـى التميـز              -3
والتفوق ، ويتضح ذلك من خالل تحسين أداء المعلم في مهارة التخطيط بإعداد عناصر الخطـة                

يومية والفصلية، تنمية قدرات المعلمين الجدد، تنظيم الدورات التدريبيـة والتوضـيحية، عقـد              ال
الندوات التربوية الهادفة، وتشجيع الزيـارات التبادليـة  وتنميتـه مهنيـا بمختلـف الوسـائل                 

  . الخ....المتاحة
مية بالكتـاب    اهتمام اإلشراف التربوي بالمادة العلمية وذلك عن طريق تصحيح األخطاء العل           -4

المدرسي، عمل دورات تدريبية حول المادة العلمية الجديدة، تقديم أدلة للمعلم حول المادة العلمية              
  . الجديدة، يتعاون مع المعلم في تحليل المادة العلمية الجديدة، تقويم محتوى المادة العلمية الجديدة

ت التـي تواجـه معلمـي       ونستدل بذلك على أن للمشرف التربوي دور فعال في حل المـشكال           
المشكالت المتعلقة بمهنته، المـشكالت  : ( المتمثلة بالمجاالت الخمسة  ةالتكنولوجيا والعلوم التطبيقي  

المتعلقة بالطلبة، المشكالت المتعلقة بالمـادة العلميـة، المـشكالت المتعلقـة بالمـادة العلميـة،        
  ).والمشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقـة           " المجال الرابع   أما  
الذي حصل على أدنى نسبة لدرجة قيام المـشرف التربـوي            "بأولياء األمور والمجتمع المحلي   

  .بدوره في حل المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي
  

  :ل على أدنى نسبة وأقل درجة لدور المشرف التربوي إلى الباحثة حصول هذا المجاووتعز
مما يزيد من صـعوبة     .  كثرة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على عاتق المشرفين التربويين         -1

قيام المشرف التربوي بالتنسيق مع المؤسسات التربوية، وتنمية عالقات المعلمين بأولياء األمور،            
علمين والمؤسسات، التنسيق مع الجامعات لعقد الـدورات التدريبيـة          بناء عالقات إيجابية بين الم    

  الخ...الالزمة للمعلمين، إقامة المعارض العلمية والتربوية
إعداد الخطط اليومية والسنوية، متابعـة      :  انشغال اإلشراف التربوي باألولويات األخرى مثل      -2

 التـزام المعلمـين بالقواعـد       عمل المعلمين وأنشطتهم الصفية، متابعة تحصيل الطلبـة، مـدى         
  .والتعليمات

  . ضيق الوقت لدى المشرفين التربويين في التواصل مع المجتمع المحلى وأولياء األمور-3
 عدم استجابة أولياء األمور والمجتمع المحلي للمناقشة والمتابعة والمساعدة وتلبيـة الـدعوة     -4 

  .  التعليميةللحضور لالجتماعات التي تعقدها المدرسة أو المؤسسة
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ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة           : الفرضية الثانية اإلجابة على   
)0.05≤α (   في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه

  .تعزى لمتغير الجنس التكنولوجيا والعلوم التطبيقية معلمي
) 22( للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقـم             t اختبار   تم استخدام 

 مما يعني عدم وجود فروق ذات       )0.05( من   كبرأوالذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل مجال         
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى  (كل من  في آراء المستجيبين في    إحصائيةداللة  

الت المتعلقة بمهنته، و في مساعدة المعلم علـى مواجهـة المـشكالت المتعلقـة               مواجهة المشك 
بالطلبة، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية، و فـي مـساعدة                

في مـساعدة المعلـم     مجتمع المحلي، و  المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور وال       
يعـزى للجـنس عنـد مـستوى داللـة           المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات     كالتعلى مواجهة المش  

)0.05≤α(.                           جدول رقم)22(  
   لقياس الفروق طبقا لمتغير  الجنسtاختبار 

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجال
  المعياري

 tقيمة 
مستوى 

  الداللة
التربوي في مساعدة دور اإلشراف  0.575 3.23 171  ذكر

المعلم على مواجهة المشكالت 
 0.599 3.27 127  أنثى  المتعلقة بمهنته

-
0.520 0.603 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة  0.578 3.05 171  ذكر
المعلم على مواجهة المشكالت 

 المتعلقة بالطلبة
 0.621 3.07 127  أنثى

-
0.334 0.738 

شراف التربوي في مساعدة دور اإل 0.666 3.30 171  ذكر
المعلم على مواجهة المشكالت 

 المتعلقة بالمادة العلمية
 0.712 3.30 127  أنثى

0.013 0.990 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة  0.751 2.76 171  ذكر
المعلم على مواجهة المشكالت 

المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع 
 المحلي

 0.730 2.67 127  أنثى
1.023 0.307 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة  0.689 3.35 171  ذكر
المعلم على مواجهة المشكالت 
 0.677 3.32 127  أنثى  المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

0.396 0.692 

  جميع المجاالت 0.504 3.14 171  ذكر
 0.545 3.13 127  أنثى

0.146 0.884 

  )1.96(تساوي ) 0.05(ومستوى داللة ) 296( عند درجة حرية  الجدوليةtقيمة 
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 قيمة  صغر من أوهي   )0.146( المحسوبة لجميع المجاالت تساوي      tوبصفة عامة يتبين أن قيمة      
t   ممـا   )0.05( من   أكبر و وه )0.884( ومستوى الداللة يساوي     )1.96(  الجدولية والتي تساوي 

 )α≥0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   على قبول الفرضية أي ال توجد فروق ذ       يدل  
في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المـشكالت التـي تواجـه معلمـي        

  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  تعزى لمتغير الجنس
  

  : الباحثة ذلك لألسباب التاليةووتعز
  .اً تعليمية واحدة تقريباً التطبيقية الذكور واإلناث ظروف يواجه معملو التكنولوجيا والعلوم-1
بمهنتهم، بالطلبة، المـادة    ( يواجه معلمو التكنولوجيا والعوم التطبيقية نفس المشكالت المتعلقة        -2

  ).العلمية، األجهزة واإلمكانيات، والعالقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي
والدورات التدريبية المعدة للذكور واإلناث بـنفس القـدر،      توافر المعلومات واألدلة التعليمية      -3

  .مما يجعل التقديرات متقاربة
ذات داللة إحـصائية عنـد       في عدم وجود فروق      )1995حسن ،   (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة    

بين رأي المعلمين في دور المشرف التربوي فـي تحـسين نمـوهم             ) α≥0.05(مستوى داللة   
  .ي تعزي لمتغير الجنسالمهن

  
  
 

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة             : الفرضية الثالثة اإلجابة على   
)0.05≤α(    في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه

   .)وكالة الغوث/ حكومة ( التكنولوجيا والعلوم التطبيقية تعزى لمتغير جهة العمل معلمي
  

) 23( للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقـم             tتم استخدام اختبار    
دور اإلشـراف   (لكل من المجاالت التاليـة       )0.05( من   قلأوالذي يبين أن قيمة مستوى الداللة       

 و في مساعدة المعلم علـى       التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته،        
مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة             
) العلمية، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلـي      

تلك المجاالت تعزى لجهـة     ين في    في آراء المستجيب   إحصائيةوجود فروق ذات داللة     مما يعني   
  .)α≥0.05( عند مستوى داللة العمل

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى مواجهـة المـشكالت المتعلقـة            (أما في مجال    
ية تعزى لجهة العمل حيـث أن قيمـة         فال توجد فروق ذات داللة إحصائ     ) باألجهزة واإلمكانيات 

  ).0.05(كبر من أ وهو )0.541(وي مستوى الداللة يسا
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   )23(جدول رقم 
  جهة العمل لقياس الفروق طبقا لمتغير tاختبار 

  )1.96( تساوي )0.05(ومستوى داللة ) 296( الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
  
  
  

جهة   المجال
  العمل

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

دور اإلشراف التربوي في  0.580 3.40 148  حكومة
مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة 
  بمهنته

 0.553 3.10 150  وكالة
4.504 0.000 

دور اإلشراف التربوي في  0.510 3.28 148  حكومة
مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة 
 بالطلبة

 0.598 2.84 150  وكالة
6.740 0.000 

دور اإلشراف التربوي في  0.634 3.50 148  حكومة
مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة 
 ميةبالمادة العل

 0.680 3.11 150  وكالة
5.097 0.000 

دور اإلشراف التربوي في  0.785 2.92 148  حكومة
مساعدة المعلم على 

مواجهة المشكالت المتعلقة 
بأولياء األمور والمجتمع 

 المحلي

 0.640 2.52 150  وكالة
4.852 0.000 

دور اإلشراف التربوي في  0.656 3.36 148  حكومة
على مساعدة المعلم 

مواجهة المشكالت المتعلقة 
  باألجهزة واإلمكانيات

 0.710 3.31 150  وكالة
0.612 0.541 

  جميع المجاالت 0.497 3.30 148  حكومة
 0.496 2.98 150  وكالة

5.550 0.000 
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 كبـر أوهي   )(5.550 تساوي  مجتمعة   المحسوبة لجميع المجاالت     tصفة عامة يتبين أن قيمة      وب
ـ )  0.000( ومستوى الداللة يـساوي   1.96  الجدولية والتي تساويt قيمة   من  مـن  قـل أ ووه
على رفض الفرضية أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            مما يدل    )0.05(
)0.05≤α(    في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه

  ).وكالة الغوث/ حكومة ( هة العمل تعزى لمتغير ج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية معلمي
دور (التاليـة    المجاالت في آراء المستجيبين في      إحصائيةوجود فروق ذات داللة      ومن المالحظ 
وي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته، و فـي مـساعدة              اإلشراف الترب 

المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة، و في مساعدة المعلم على مواجهـة المـشكالت               
المتعلقة بالمادة العلمية، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأوليـاء األمـور               

  .)α≥0.05( عند مستوى داللة تعزى لجهة العمل) يوالمجتمع المحل
  

  :ذلك لألسباب التاليةوتعزو الباحثة 
 مختلفة في مدارس الوكالة عنها في مـدارس الحكومـة أو            بأدوارقيام المشرفين التربويين     -1

مـدارس  وجود انتقادات لدور المشرف التربوي من قبل معلمي التكنولوجيا بمدارس الحكومـة و       
  :وكالة الغوث

مساعدة المعلم على تقويم المنهاج التكنولوجي، بناء االختبارات وتحليل نتائجها، عقـد            (من حيث   
الدورات والمشاغل والدروس التدريبية، في طريقة توجيه المعلمين نحو الطرق المثلى للتـدريس          

  ) الخ... 
علمي التكنولوجيا والعلـوم    يشرف على م  " تكنولوجيا التعلم   "  عدم وجود مشرف متخصص      -2

التطبيقية بمدارس وكالة الغوث الدولية بل القائم على عملية اإلشراف على معلمـي التكنولوجيـا       
بينمـا  ". العلـوم "والعلوم التطبيقية هو مشرف العلوم مما يعني اهتمامه كله لمعلمي التخـصص             

 نوعا ما من المشرف     بمدارس الحكومة الذي يقوم بعملية اإلشراف تخصصه حاسوب وهو أقرب         
الذي تخصصه علوم حيث يقوم بتدريب المعلمين على تطبيق مهارة استخدام الحاسـوب وهـو               

  .  بمرحلة األساسية العليااالجزء األكبر من المادة العلمية المتوفرة بكتب التكنولوجي
حكومـة   اهتمام اإلشراف التربوي بتوظيف معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمـدارس ال           -3

تخصص تكنولوجيا التعليم لتدريس مساق التكنولوجيا، حيث يكون لدى المعلمين الدراية العلميـة             
واإلعداد األكاديمي الالزم لتدريس مساق التكنولوجيا، بينما مدارس الوكالة تلجأ باألكثريـة إلـى      

حـصيل  توظيف مدرس تخصصه علوم وتكملة جدوله تكنولوجيا، حيث تكون المادة بالنسبة له ت            
  .حاصل
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دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى مواجهـة المـشكالت المتعلقـة            (أما في مجال    
ية تعزى لجهة العمل حيـث أن قيمـة         فال توجد فروق ذات داللة إحصائ     ) باألجهزة واإلمكانيات 

  ).0.05(كبر من أوهو )  0.541(مستوى الداللة يساوي 
ـ        من المشرف التربوي في مد      ألن كال  -1  اًارس الحكومة ومدارس وكالة الغوث يعطـي اهتمام

بتوفير المباني والمراكز والمختبرات التكنولوجية المجهزة بكامل اإلمكانيات الالزمة مـن اإلدارة      
وتوفير الوسائل المعينة والمواد التعليمية المختلفة لتدريس مساق التكنولوجيا،         . التعليمية للمدارس 

مج ومواد تعليمية خاصة بالمادة العلمية التكنولوجية يعمل على عقـد  ويشارك المعلم في إنتاج برا 
ورش عمل لتطبيق وحدات المنهج التكنولوجي ويزود المدارس بمراسم وأدوات هندسـية تخـدم        

  .  وحدة الرسم الهندسي بالمنهاج التكنولوجي
  

داللـة  ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              : الفرضية الرابعة اإلجابة على   
)0.05≤α(    في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه

  .المؤهل العلميمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  تعزى لمتغير 
  

ـ              طات ثـالث   الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لفروق بـين متوس
، والذي يبـين أن  ) 25(وجدول رقم )  24(والنتائج مبينة في جدول رقم  مستقلة أو أكثر،    عينات
 عنـد درجتـي   )3.03(  الجدولية  والتي تساوي Fقل من قيمة أ  المحسوبة لكل مجال  Fقيمة 

كبـر مـن    أ كما أن قيمة مستوى الداللة لكـل مجـال           )0.05(ومستوى داللة   ) 295،  2(حرية  
دور اإلشـراف التربـوي فـي       (في  عدم وجود فروق في آراء المستجيبين         مما يعني   ،  )0.05(

مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته، و في مساعدة المعلـم علـى مواجهـة                
المشكالت المتعلقة بالطلبة، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية،             

 مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلـي، و فـي          و في مساعدة المعلم على    
 عند  للمؤهل العلمي يعزى  ) مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات       

  .)α≥0.05(مستوى داللة 
قل من قيمـة  أوهي   2.584  المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي  F كما يتبين أن قيمة 

F       كمـا   )0.05(ومستوى داللة   ) 295،  2( عند درجتي حرية     )3.03(  الجدولية  والتي تساوي 
 ، مما  يعني قبـول       )0.05(كبر من   أ وهي   )0.077(بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت       

فـي درجـة    )α≥0.05(الفرضية  أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          
ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه معلمـي التكنولوجيـا               

  .المؤهل العلميوالعلوم التطبيقية  تعزى لمتغير 
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  )24(جدول رقم 
 لقياس الفروق في استجابات افرد عينة الدراسة تعزى (One Way ANOVA )تحليل التباين األحادي 

  مؤهل العلميلمتغير ال

مصدر   المجال
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "قيمة 
F"  

مستوى 
 الداللة

بين 
  المجموعات

0.644 2 0.322 

داخل 
  المجموعات

100.887 295 0.342 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
  على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته

  297 101.532 مجموعال

0.942 
 

0.391 
 

بين 
  المجموعات

1.647 2 0.824 

داخل 
  المجموعات

103.806 295 0.352 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
  على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة

  297 105.454 المجموع

2.341 
 

0.098 
 

بين 
  المجموعات

2.119 2 1.059 

داخل 
  المجموعات

137.052 295 0.465 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
ت المتعلقة بالمادة على مواجهة المشكال

 العلمية
  297 139.171 المجموع

2.280 
 

0.104 
 

بين 
  المجموعات

2.320 2 1.160 

داخل 
  المجموعات

161.235 295 0.547 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء 

 األمور والمجتمع المحلي
  297 163.555 المجموع

2.123 
 

0.122 
 

بين 
  المجموعات

.798 2 0.399 

داخل 
  المجموعات

137.803 295 0.467 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
على مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة 

 واإلمكانيات
  297 138.602 المجموع

0.854 
 

0.427 
 

بين 
  المجموعات

1.388 2 0.694 

داخل 
  المجموعات

79.251 295 0.269 
 جميع المجاالت                 

  297 80.639 المجموع

2.584 0.077 

   )3.03( تساوي )0.05(و مستوى داللة ) 295، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة  
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  )25(جدول رقم 
  ابات أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلميالمتوسط الحسابي الستج

  المتوسط الحسابي
  المجال

ماجستير   بكالوريوس  دبلوم
  فأعلى

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 
  مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته

3.4406 3.2453 3.1141 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 
  قة بالطلبةمواجهة المشكالت المتعل

3.3776 3.0474 2.8788 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 
  مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية

3.6923 3.2868 3.2111 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 
مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور 

  والمجتمع المحلي

3.1026 2.7116 2.5093 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 
  مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات

3.5726 3.3281 3.2593 

  2.9971 3.1287 3.4400  جميع المجاالت
  

  : الباحثة ذلك لألسباب التاليةووتعز
"  اآلخـرين   ألنه مهما كان مستوى التعليم لألفراد يظلوا بحاجة إلى تدريب وتوجيه من قبـل   -1

، وخاصة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ألنهم يعلمون الطلبـة مـادة            "المشرفين التربويين   
مـادة  " علمية تكنولوجية حديثة ولها عالقة مباشرة بالتطورات والتغيرات التكنولوجية المعاصرة           

مـي التكنولوجيـا   فال بد من وجود حلقة تواصل بين المـشرفين التربـويين ومعل        ". التكنولوجيا  
والعلوم التطبيقية لمعرفة كل ما هو جديد ونافع وإثراء المنهاج بالتطورات الحديثة وتعلم الطـرق   

وهناك أعمال ال تتم إال بالعمـل  . المختلفة لتطبيق األنشطة التعليمية الموضوعة بكتب التكنولوجيا 
الخبرات وطرائق التـدريس   الجماعي تتطلب اهتمام ومساعدة المشرف التربوي للمعلمين بمدهم ب        

المختلفة وخطط التدريس اليومية والفصلية، وتصحيح األخطاء اللغوية والعلمية بكتب التكنولوجيا           
  .  وغيرها

ذات داللـة   التي أشارت إلى عـدم وجـود فـروق          ) 2007صيام ،   ( تتفق نتائج هذه الدراسة     
ير األداء المهني للمعلمـين تعـزى لمتغيـر         في تطو )  α≥0.05(إحصائية عند مستوى داللة     

  .المؤهل العلمي
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ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة               :الفرضية الخامسة اإلجابة على   
)0.05≤α(    في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه

  .سنوات الخبرة تعزى لمتغير طبيقيةي التكنولوجيا والعلوم التمعلم
  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لفروق بـين متوسـطات ثـالث                
، والذي يبين أن    ) 27(وجدول رقم   )  26(عينات مستقلة أو أكثر،  والنتائج مبينة في جدول رقم           

ة المعلم على مواجهـة المـشكالت   دور اإلشراف التربوي في مساعد( المحسوبة لمجال  Fقيمة 
 عنـد   )3.03( الجدولية والتي تـساوي      Fكبر من قيمة    أ وهي   )4.421(تساوي  ) المتعلقة بمهنته 
 ، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحـصائية          )0.05(ومستوى داللة   ) 295،  2(درجتي حرية   

جهـة المـشكالت    في آراء المستجيبين في دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى موا            
أن الفـروق  ) 28(، ويبين اختبار شفيه جدول رقم  )α≥0.05(داللة  المتعلقة بمهنته عند مستوى     

"  سنوات 10-5"ولصالح الفئة   "  سنوات 10-5" و الفئة   "  سنوات   )5(قل من   أ" بين فئات الخبرة    
  Fقل من قيمـة  أمجاالت األخرى    المحسوبة لكل مجال من ال F، وكذلك تبين النتائج  أن قيمة 

 كمـا أن    )0.05(ومستوى داللـة    ) 295،  2( عند درجتي حرية     )3.03(والتي تساوي   الجدولية  
مما يعنـي عـدم وجـود فـروق فـي آراء        ،)0.05(كبر من   أقيمة مستوى الداللة لكل مجال      

ت المتعلقـة   دور اإلشراف التربوي في  مساعدة المعلم على مواجهة المـشكال          (في  المستجيبين    
بالطلبة، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية، و فـي مـساعدة                
المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي، و في مـساعدة المعلـم     

د مستوى داللـة     عن لسنوات الخبرة يعزى  على مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات       
)0.05≤α(.  
  
قـل مـن   أوهي  ) (0.769  المحسوبة لجميع المجاالت مجتمعة تساوي   Fكما يتبين أن قيمة  

 )0.05(ومستوى داللـة    ) 295،  2( عند درجتي حرية     )3.03(  الجدولية  والتي تساوي       Fقيمة  
 ، مما  يعنـي      )0.05(كبر من   أوهي  )  0.465(كما بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت        

في درجة  ) α≥0.05(قبول الفرضية  أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              
 التكنولوجيـا   ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه معلمـي            

  .سنوات الخبرةتعزى لمتغير والعلوم التطبيقية 
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  )26(جدول رقم 
 لقياس الفروق في استجابات افرد عينة (One Way ANOVA )تحليل التباين األحادي 

  الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F "قيمة 
" 

مستوى 
 الداللة

 1.477 2 2.955  بين المجموعات

 0.334 295 98.577  داخل المجموعات
دور اإلشراف التربوي في مساعدة 

جهة المشكالت المعلم على موا
  297 101.532 المجموع  المتعلقة بمهنته

4.421 0.013 

 0.056 2 0.112  بين المجموعات

 0.357 295 105.342  موعاتداخل المج
دور اإلشراف التربوي في مساعدة 

المعلم على مواجهة المشكالت 
  297 105.454 المجموع  المتعلقة بالطلبة

0.157 0.855 

 0.203 2 0.406  بين المجموعات

 0.470 295 138.764  داخل المجموعات
دور اإلشراف التربوي في مساعدة 

المعلم على مواجهة المشكالت 
  297 139.171 المجموع المتعلقة بالمادة العلمية

0.432 0.650 

 0.038 2 0.076  بين المجموعات

 0.554 295 163.479  داخل المجموعات
 في مساعدة دور اإلشراف التربوي

المعلم على مواجهة المشكالت 
المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع 

 المحلي
  297 163.555 المجموع

0.068 0.934 

 0.234 2 0.469  بين المجموعات

 0.468 295 138.133  داخل المجموعات
دور اإلشراف التربوي في مساعدة 

المعلم على مواجهة المشكالت 
  297 138.602 المجموع واإلمكانياتالمتعلقة باألجهزة 

0.501 0.607 

 0.209 2 0.418  بين المجموعات

داخل 
 جميع المجاالت 0.272 295 80.221  المجموعات

  297 80.639 المجموع

0.769 0.465 

   تساوي )0.05(و مستوى داللة ) 396، 2(حرية  الجدولية عند درجتي Fقيمة 
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  )27(جدول رقم 
  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة

  المتوسط الحسابي
 5قل من أ  المجال

  سنوات
5-10 

  سنوات
 5أكثر من 
  سنوات

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
 3.3614 3.4158 3.1845   بمهنتهعلى مواجهة المشكالت المتعلقة

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
  على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة

3.0461 3.0674 3.1097 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة 

  العلمية
3.2778 3.3616 3.3490 

عدة المعلم دور اإلشراف التربوي في مسا
على مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء 

  األمور والمجتمع المحلي
2.7230 2.7016 2.7634 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 
على مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة 

  واإلمكانيات
3.3172 3.4140 3.3103 

  3.1857 3.1987 3.1135  جميع المجاالت

  )28(جدول رقم 
  بار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات طبقا لمتغير الخبرةاخت

 الفروق بين المتوسطات 

 المجاالت
 5اقل من   التخصص

  سنوات
5-10 

  سنوات
أكثر من 

   سنوات5
 5اقل من 
 سنوات

 -0.2314* -0.1770 

5-10 
  واتسن

0.2314*  0.0544 
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم 

 على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته

 5أكثر من 
 سنوات

0.1770 -0.0544  
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 أن استجابات أفراد العينة على كل فقرات المجـاالت ال    ) 28(،    )27(،  )26(يتضح من الجداول    
  .تختلف باختالف سنوات الخبرة

  : الباحثة ذلك لألسباب التالية ووتعز
قت من قبل  وزارة التربية والتعليم مـن          حداثة مادة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والتي طب       -1

على مراحل في مدارس الحكومة ووكالـة الغـوث، فمعلمـي مـادة             )  م2006 –2000(العام  
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بحاجة إلى تدريب وإمداد باألدلة العلمية إلثـراء المنهـاج الجديـد             

ادة التكنولوجيا بفاعلية، وهذا بـدوره      والمواد والوسائل واألجهزة واإلمكانيات الالزمة لتدريس م      
موفرة لتلك المواد المساعدة، مما كان لـه األثـر          " اإلشراف التربوي   " يحتاج إلى وجود سلطة     

  .       الواضح في انسجام استجابات أفراد العينة حول أدوار المشرفين التربويين
ة، وبالتالي فإن أفراد العينـة   عملية تجويد التعليم من قبل المشرف التربوي هي عملية مستمر     -2

  .بغض النظر عن سنوات خبرتهم يرون أن المشرفين التربويين يقومون بذلك
التي أشارت إلى عدم تأثر متوسط تقديرات أفـراد        ) 2004الجالد ،   (وتتفق هذه النتائج مع دراسة    

  .ير الخبرةالعينة لدور المشرفين التربويين على تحسين األداء التدريسي للمعملين تعزى لمتغ
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ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة       : الفرضية السادسةاإلجابة على  
)0.05≤α (   في درجة ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه

  .التخصصزى لمتغير معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  تع
  

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لفروق بـين متوسـطات ثـالث                
، والذي يبـين أن  ) 30(وجدول رقم )  29(عينات مستقلة أو أكثر، والنتائج مبينة في جدول رقم    

هـة المـشكالت    دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواج       ( المحسوبة لمجال    Fقيمة  
 عنـد  )3.03( الجدولية والتـي تـساوي    Fقل من قيمة    أ وهي   )2.077(تساوي  ) المتعلقة بمهنته 
وجـود فـروق ذات داللـة    ، مما يعني عـدم  ) 0.05(ومستوى داللة  ) 295،  2(درجتي حرية   

إحصائية في آراء المستجيبين في دور اإلشراف التربوي في مـساعدة المعلـم علـى مواجهـة        
 F، وكذلك تبـين النتـائج  أن قيمـة   )α≥0.05(داللة لمتعلقة بمهنته عند مستوى المشكالت ا

 )3.03(  الجدولية  والتي تـساوي        Fكبر من قيمة    أالمحسوبة لكل مجال من المجاالت األخرى         
قل أ كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مجال         )0.05(ومستوى داللة   ) 295،  2(عند درجتي حرية    

دور اإلشـراف التربـوي فـي        (فـي   ي وجود فروق في آراء المستجيبين       مما يعن ،  )0.05(من  
مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة، و في مساعدة المعلـم علـى مواجهـة                

وليـاء  المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية، و في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بأ            
 المتعلقـة بـاألجهزة     في مساعدة المعلم على مواجهـة المـشكالت       لمجتمع المحلي، و  األمور وا 

 ويبين اختبار شفيه جـدول      )α≥0.05( عند مستوى داللة     لمتغير التخصص يعزى  واإلمكانيات  
  .أن الفروق لصالح تخصص الحاسوب) 31(رقم 

  
كبـر مـن   أ وهي) (12.211معة تساوي    المحسوبة لجميع المجاالت مجت Fكما يتبين أن قيمة 

) 0.05(ومستوى داللـة    ) 295،  2( عند درجتي حرية     )3.03(والتي تساوي     الجدولية    Fقيمة  
يعنـي  ، ممـا  ) 0.05(أقل مـن     وهي   )0.000(كما بلغت قيمة مستوى الداللة لجميع المجاالت        

في درجـة   )α≥0.05(رفض الفرضية  أي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       
 التكنولوجيـا   ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجـه معلمـي            

  .التخصصتعزى لمتغير والعلوم التطبيقية 
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  )29(جدول رقم 
 لقياس الفروق في استجابات افرد عينة الدراسة تعزى (One Way ANOVA )تحليل التباين األحادي 

  لمتغير التخصص

مصدر   المجال
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F "قيمة 
" 

مستوى 
 الداللة

بين 
  المجموعات

1.410 2 0.705 

داخل 
  المجموعات

100.122 295 0.339 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة 
المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 

  بمهنته
  297 101.532 المجموع

2.077 
 

0.127 
 

بين 
  المجموعات

6.237 2 3.119 

داخل 
  المجموعات

99.217 295 0.336 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة 
المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 

  بالطلبة
  297 105.454 المجموع

9.272 
 

0.000 
 

بين 
  المجموعات

7.097 2 3.548 

داخل 
  المجموعات

132.074 295 0.448 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة 
ت المتعلقة المعلم على مواجهة المشكال

 بالمادة العلمية
  297 139.171 المجموع

7.926 
 

0.000 
 

بين 
  المجموعات

12.744 2 6.372 

داخل 
  المجموعات

150.811 295 0.511 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة 
المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 

 بأولياء األمور والمجتمع المحلي
  297 163.555 المجموع

12.464 
 

0.000 
 

بين 
  المجموعات

8.453 2 4.226 

داخل 
  المجموعات

130.149 295 0.441 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة 
المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 

 باألجهزة واإلمكانيات
  297 138.602 المجموع

9.580 
 

0.000 
 

بين 
  المجموعات

6.166 2 3.083 

داخل 
  المجموعات

74.474 295 0.252 
                جميع المجاالت

  297 80.639 المجموع

12.211 0.000 

   تساوي  )0.05(و مستوى داللة) 396، 2( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة  
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  )30(جدول رقم 
   أفراد العينة حسب متغير التخصصالمتوسط الحسابي الستجابات

  المتوسط الحسابي
  المجال

  تكنولوجيا  حاسوب  علوم

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 
  بمهنته

3.2056 3.3002 3.1282 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 
  بالطلبة

2.8884 3.1695 2.8555 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 
  بالمادة العلمية

3.1622 3.4200 3.0554 

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة 
  بأولياء األمور والمجتمع المحلي

2.4108 2.8823 2.5119 

في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة دور اإلشراف التربوي 
  باألجهزة واإلمكانيات

3.1442 3.4679 3.0992 

  2.9375 3.2504 2.9716  جميع المجاالت

  )31(جدول رقم 
  اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات طبقا لمتغير التخصص

 المجاالت الفروق بين المتوسطات 
 لوجياتكنو حاسوب علوم  التخصص

 0.0328 0.2812-  علوم

 *0.3140  0.2812 حاسوب
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

 مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة
  *0.3140- 0.0328- تكنولوجيا

 0.1068 0.2578-  علوم

 *0.3646  0.2578 حاسوب

 
دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 

  *0.3646- 0.1068- تكنولوجيا مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية

 0.1011- *0.4715-  علوم

 *0.3704  *0.4715 حاسوب

دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على 
مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور 

  *0.3704- 0.1011 تكنولوجيا والمجتمع المحلي

 0.0450 *0.3236-  علوم

 *0.3687  *0.3236 حاسوب
ي مساعدة المعلم على دور اإلشراف التربوي ف

 مواجهة المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات
  *0.3687- 0.0450- تكنولوجيا

 0.0341 0.2788-  علوم

 جميع المجاالت *0.3129  0.2788 حاسوب

  *0.3129- 0.0341- تكنولوجيا

  )0.05(نوية عند مستوى داللة الفرق بين المتوسطات مع
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  :أنه) 31(، )30(، )29(ول السابقة ويتضح من الجدا
في درجة ممارسـة اإلشـراف       )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

 تعزى التكنولوجيا والعلوم التطبيقية     التربوي لدوره في التغلب على المشكالت التي تواجه معلمي        
  .التخصصلمتغير 

  

  :و الباحثة ذلك لألسباب التالية وتعز
حاسـوب،  (  هناك أكثر من معلم متخصص أو غير متخصص يـدرس مـادة التكنولوجيـا          -1

وبالتالي يختلف احتياج كال منهم إلى المشرف التربوي، فنجد أن معلـم            ) تكنولوجيا التعليم، علوم  
مي لتدريس وحدة الحاسوب وينقـصه تـدريب      التكنولوجيا تخصص حاسوب لديه اإلعداد األكادي     

كـذلك معلـم    . على وحدة الرسم الهندسي، أو وحدة التفكيك والتركيب، والمـواد فـي حياتنـا             
التكنولوجيا تخصص علوم لديه اإلعداد األكاديمي لتدريس وحدة المواد فـي حياتنـا وينقـصه               

م تكنولوجيـا تخصـصه   ورغم وجود معل. التدريب على وحدة الحاسوب، ووحدة الرسم الهندسي   
تكنولوجيا التعليم إال أنه بحاجة مستمرة للتدريب لمتابعة التغيـرات والمـستجدات والتطـورات              

  .إلثراء المنهاج والتعرف على الطرق الحديثة لتدريس أفضل
 اهتمام المشرف التربوي بتوفير المختبرات وأجهزة الحاسوب والمـواد التعليميـة واألدلـة              -2

جية الخاصة بتدريس وحدة الحاسوب كذلك تقديم الدورات التدريبية وربط المـادة           العلمية التكنولو 
العلمية بواقع الحياة العلمية وتزويد المعلمين بليل عمل للمادة وتحليل محتـوى المـادة العلميـة                

 واللجوء للمراجع والنشرات المغنية وحـل       ةواستخدام استراتيجيات جديدة لتعلم المادة التكنولوجي     
ت المتعلقة بالمحتوى التكنولوجي ومشاركة المعلم في تقـويم محتـوى المـادة العلميـة               المشكال

  الخ  ...التكنولوجية
 المشرفين التربويين الذين يشرفون على معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية أيضا يختلفـون             -3

طـي  تخصصاتهم وبالتالي يختلف اهتمام كل مشرف عن المشرف اآلخر، وكـال مـنهم يع              في
 الحاسوب يولى اهتمامه بوحـدة الحاسـوب، ومـشرف    فالتدريب المالئم حسب تخصصه مشر  

لذلك اختلفت استجابات عينة أفراد الدراسة حـول        . العلوم يولى اهتمامه بباقي الوحدات األخرى     
  . أدوار اإلشراف التربوي تعزى لمتغير التخصص
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  :علقة بالقسم الثالث من االستبانةالنتائج المت
 التربوي فـي    ما هي الحلول المقترحة لتفعيل دور اإلشراف      : وهو عبارة عن سؤال ينص على     

  حل المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في مدارس محافظات غزة؟
  :المشكالت المتعلقة بمهنتهحل : أوالً

قية ال بد من اختيار معلم متخصص        عند القيام باختيار معلم لمساق التكنولوجيا والعلوم التطبي        -1
  .ومعد أكاديميا بالجامعة بمجال التربية التكنولوجية والعلوم التطبيقية

الرسم الهندسي،  ( والعلوم التطبيقية بدورات تدريبية لوحدات المنهاج      ا تزويد معلمي التكنولوجي   -2
  ).الخ...ء المنزلية ، الكهرباتالحاسوب، الفك والتركيب، المواد في حياتنا، الرموز واإلشارا

 لمعرفة نقاط    لمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية    نلمشرفين والمسئولي ا الزيارات    زيادة عدد  -3
الضعف والقوة لدى معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ومعرفة المشكالت التي تواجههم وذلـك      

  .سعيا لحلها
على تعديل اتجاهات بعـض المـدراء لمـادة          مساعدة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية       -5

  .التكنولوجيا
معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية مـن        إيجاد قناة اتصال إيجابية بين المشرف التربوي و        -6

  .أجل التواصل المستمر
  . االهتمام بمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الجدد وذلك بتنمية قدراتهم-7
وفقـاً لمنهـاج    لوجيا والعلوم التطبيقية بـالخطط اليوميـة والفـصلية           تزويد معلمي التكنو   -8 

  .التكنولوجيا
  .  تزويد معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بنماذج لخطط متميزة ومتنوعة-9

 الجدد في مجـال التكنولوجيـا والعلـوم         معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية   تنمية قدرات    -10
  . التطبيقية

  .  بنماذج لخطط متميزة ومتنوعةمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةد يزو ت-11
  .  في تقويم منهاج التكنولوجيامعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ةشارك م-12
  .وتحليل نتائجها  على بناء االختباراتمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ةساعد م-13
  .لمادة التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةم دروس تدريبية وتوضيحية ينظ ت-14
   .ع القراءات المسلكية الهادفةيشج ت-15
  .طارئةالتكنولوجية التربوية والمشكالت العقد ندوات لبحث  -16
   .م مشاغل تربوية لربط الجانب النظري بالعمليينظ ت-17
  .م دورات تدريبية لتلبية حاجات المعلمين في مجال التكنولوجياينظ ت-18
  . والخبراتع الزيارات التبادلية بين المعلمين لتبادل المعارفيشجت -19
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   :المشكالت المتعلقة بالطلبةحل : اًثاني
  .  على إشراك الطلبة في حل المشكالت البيئيةمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ع يشج ت-1
ادة العلمية الطلبة لتعلم الم على زيادة دافعية معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  مساعدة-2

   .التكنولوجية الجديدة
 على تعديل اتجاهات الطلبة السلبية نحو المادة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  مساعدة-3

   .العلمية التكنولوجية الجديدة
  على تبسيط المادة العلمية التكنولوجيةمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةتعاون مع  ال-4

   .ويجعلها في متناول تفكير الطلبة
   . ألنشطة الصفية لحل مشكالتهممعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية مع  التخطيط-5
   . على تصميم برامج تعليمية للطلبة بطيئى التعلممعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةب يدر ت-6
  .ج تعليمية خاصة بالموهوبينتصميم برام، تصميم برامج تعليمية للطلبة بطيئى التعلم،
  .  في إعداد وتنفيذ مسابقات للطلبة المتفوقينمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية مشاركة-8
 في إعداد نشرات إثرائية للطلبة متدني معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية مشاركة -9

   .التحصيل
 بانجاز المهام والواجبات المطلوبة تطبيقيةمعلمي التكنولوجيا والعلوم ال مدى اهتمام متابعة-10

   .من الطلبة
 نحو تعزيز األنشطة اإلبداعية واالبتكارية معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية توجيه-11

  .للطلبة
  

   :المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية حل : اًثالث
ول المادة العلمية التكنولوجية دورات تدريبية حمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بد يزو ت-1

  .  الجديدة
نحو ربط المادة العلمية التكنولوجية بواقع الحياة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ه يوج ت-2

  .العملية
  . ل للمادة العلمية الجديدةبدليل عممعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية د يزوت -3
ادة العلمية التكنولوجية  في تحليل محتوى المالعلوم التطبيقيةمعلمي التكنولوجيا وتعاون مع  ال-4

  . الجديدة
 على استخدام استراتيجيات جديدة لتعليم المادة معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةع يشج ت-5

  .لتكنولوجية الجديدة العلمية
ي بميول التالميذ معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في ربط المحتوى التكنولوج مشاركة -6

  . وحاجاتهم
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 على االستفادة من المراجع والنشرات المغنية معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةع يشج ت-7
  .للمادة العلمية التكنولوجية الجديدة

 على حل المشكالت العلمية للمحتوى معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةتعاون مع  ال-8 
   .التكنولوجي

 في تقويم محتوى مادة التكنولوجيا والعلوم معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  مشاركة-9
  .التطبيقية

  . بتصحيح األخطاء العلمية في كتب المنهاج التكنولوجياالهتمام -10
 زيادة عدد الحصص التكنولوجيا، وذلك لكي يتمكن المعلمين من عـرض المـادة العلميـة         -11

  . المتوافرة بكتاب التكنولوجياوتطبيق األنشطة التكنولوجية
  

   :المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحليحل : اًرابع
  . بأولياء األمورهم على تنمية عالقاتمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ةساعد م-1
  . سات والمؤسمعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية على بناء عالقات إيجابية بين ةساعدالم -2
  . ق مع الجامعات لعقد دورات تدريبية للمعلمينينس الت-3
 بعمـل   على تنظـيم رحـالت علميـة ميدانيـة    معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  ع  يشج ت -4

  .التسهيالت الالزمة
  .  على إقامة المعارض العلمية والتربوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلى الحرص-5
  .  أنشطة لتوثيق صلة المدرسة بالبيئة المحلية لتنظيم التخطيط-6
  . ق مع المؤسسات التربوية في تقديم أنشطة تعليمية للطالبينس الت-7
  . لتوظيف وسائل اإلعالم المحلية في خدمة المادة العلمية التكنولوجية التخطيط -8
التربويـة وأهميـة     وتوعيتهم بواقع العملية     ع أولياء األمور على متابعة تحصيل أبنائهم      يشج ت -9

  . المتكررة والندوات الهادفةتمنهاج التكنولوجيا في حياة أبنائهم من خالل اللقاءا
  

   :المشكالت المتعلقة باألجهزة واإلمكانيات  حل:خامساً
  .  على توفير مباني ومراكز ومختبرات تكنولوجية مجهزة بكامل اإلمكانيات العمل-1
  .ل واألجهزة الالزمة لتدريس المادة العلمية التكنولوجية والوسائد على توفير الموا العمل-2
  .  على توظيف التقنيات الحديثة في عملية التعليممعلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية حث -3
 في إنتاج برامج ومواد تعليمية خاصة بالمـادة         معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية     مشاركة -4

  .ةالعلمية التكنولوجية الجديد
  . لعقد ورش عمل لتطبيق وحدات المنهج التكنولوجيالسعي -5
  . على توفير حقائب علمية ورزم تعليمية متنقلةالعمل -6
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 على تزويد المدارس بمراسم وأدوات هندسية تخدم وحدة الرسم الهندسـي بالمنهـاج              العمل -7
  .التكنولوجي

  . انيات المتاحةدعم إنتاج برامج تعليمية مناسبة باالستفادة من اإلمك -8 
 على استثمار خامات البيئة ومواردها لخدمة بعض         معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية   حث   -9

  .وحدات المنهاج التكنولوجي
  
  

  :توصيات الدراسة
ـ      وفي ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج           دور اإلشـراف    لتوصي بـبعض األمـور لتفعي

  :، من أهمهاةاجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقي، والحد من المشكالت التي توالتربوي
  ". بتكنولوجيا التعليم "  يفضل وجود مسمي وظيفي جديد باسم مشرف متخصص -1
لتـدريس مـساق    " تربية تكنولوجيـة وتكنولوجيـا التعلـيم        "  يفضل اختيار معلم تخصصه      -2

  . التكنولوجيا
مكانيات، والمـواد الـسمعية والبـصرية،        إنشاء مركز تكنولوجي بكل مدرسة مزود بكل اإل        -2

واألجهزة، والقرطاسية، وأدوات ولوحات خاصة بالرسم الهندسـي، إلنتـاج البـرامج والمـواد           
  .التعليمية وتوفير الحقائب العلمية والرزم التعليمية المتنقلة

  . إعطاء دورة لمعلمي التكنولوجيا الجدد وتعريفهم بطبيعة المادة وأساليب تدريسها-3
 العمل على حوسبة المادة العلمية لكي يتمكن الطلبة من دراسة وحدات المنهج التكنولـوجي               -4

  . في أي مكان سواء بالمدرسة أو خارجها
 توظيف وسائل اإلعالم بتقديم برامج تعليمية تعلمية، لخدمة وتعليم المادة العلمية التكنولوجية             -5

شاهدتها بسبب بعـدى الزمـان والمكـان     عبر شاشات التلفاز وعرض المعلومات التي يصعب م       
  .وتطبيق األنشطة التعليمية الموجودة بمنهاج التكنولوجيا
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  المراجع
  

  :المراجع العربية: أوال
  :الكتب 

اهللا الكبيـر ، دار    ، تحقيق عبدلسان العرب) : 1968( ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين    -1
  .المعارف ، مصر

 ، الدار العلميـة الدوليـة      اإلشراف التربوي  ) : 2003( اهيم ، مروان     األسدي ، سعيد وإبر    -2
  .ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 

 ، الطبعـة األولـى ،   تصميم البحث التربـوي ) : 1999( األغا ، إحسان واألستاذ ، محمود   -3
  .مطبعة الرنتيسي ، غزة

، الطبعة األولى ،     " أنماط وأساليب " ربوي  اإلشراف الت ) : 2002( اإلبراهيم ، عدنان بدري      -4
  .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، إربد ، األردن

 ، الطبعة األولـى ، دار  تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي) : 2001( البدري ، طارق     -5
  .   الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

 – البحـث    -النظريـة   " اإلدارة واإلشراف التربـوي     ) : 2003( البستان ، أحمد وآخرون      -6
  . ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت"الممارسة 

 ، دار المنـاهج  واقعه وآفاقه المـستقبلية  " اإلشراف التربوي   ) : 2006( الحريري ، رافدة     -7
  .للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

فلسفته أساليبه تطبيقاته   " اإلشراف التربوي   ) : 2003( الخطيب ، إبراهيم والخطيب ، أمل        -8
  . األردن- ، دار قنديل للنشر والتوزيع ، عمان "

ضـرورة القـرن الحـادي    " التربيـة التكنولوجيـة   ، ) 2001( الزعانين ، جمال عبد ربه      -9
  .، مكتبة آفاق ،غزة " والعشرين

 التكنولوجيا للصف الخـامس  كتاب) : 2000(وهالل ، أكرم وآخرون    ، الزور ، عبد القادر    -10
  . ، مركز المناهج ، غزةاألساسي

 ، ) أسـاليبه – أسسه – أهدافه –مفاهيمه (اإلشراف التربوي  ) : 2005( الطعاني ، حسن     -11
  .مراجعة ، يطاح ، أحمد

 ، مكتبة دار الثقافـة للنـشر   المدخل إلى تكنولوجيا التعليم) : 1999(اهللا عمر   الفرا ، عبد   -12
  .، عمان ، األردنوالتوزيع 

 ، دار غريـب للنـشر       التكنولوجيا وتطـوير التعلـيم    ) : 2002( الفرجاني ، عبد العظيم      -13
  .والتوزيع ، القاهرة
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 ، دار غريب ،     التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية   ) : 1997( الفرجاني ، عبد العظيم      -14
  .القاهرة

  . لبنان– ، دار المشرق ، بيروت 39 ، طالمنجد في اللغة واإلعالم) : 2002( المنجد -15
 ، أشرف على الطبعة عطية وآخرون       المعجم الوسيط ) : 1972( أنيس ، إبراهيم وآخرون      -16
  .2، ط
 ، دار التربيـة الحديثـة ،        اإلشراف في التربية المعاصرة   ) : 1992( حمدان ، محمد زياد      -17

  . األردن–عمان 
 ماهيته وبعض أسـاليبه  : اإلشراف التربوي   ) : 1988( دقاق ، مهد والحاج خليل ، محمد         -18

  .األردن – عمان ، معهد التربية التابع لألونروا اليونسكو ،
، قـسم التربيـة    " التربية التكنولوجية" محاضرات في   ) : 2001(  دليل معلم التكنولوجيا     -19

  .التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ، جامعة األقصى ، غزة
استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميـادين   ) : 2001( والسرطاوي ، عادل      سعادة ، جودت   -20

  .  ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، نابلس ، فلسطينالتربية والتعليم
 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيـع ،  تكنولوجيا التعليم والتـدريب ) : 2005( سلطان ، عادل  -21

  .الكويت
 ، الطبعـة    اإلدارة المدرسـية الحديثـة    ) : 1975( سمعان ، وهيب ومرسي ، محمد منير         -22

  .األولى ، عالم الكتب ، القاهرة
 كتاب التكنولوجيا للصف الـسادس ) : 2000( سياعرة ، أحمد والمصري ، أمجد وآخرون  -23

  .، مركز المناهج ، غزة
 ، الطبعـة    اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسـية      ) : 2004( طافش ، محمود     -24
  .ولى ، دار الفرقان ، عماناأل
دليـل لتحـسين      مفاهيمه وأساليبه  –اإلشراف التربوي   ) : 2002( عبد الهادي ، جودت      -25

 ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، ودار الثقافـة للنـشر والتوزيـع ، عمـان ،                   التدريس
  ..األردن

 بين اإلطار الفلسفي واإلطار     الوسائل والتكنولوجيا في التعليم   ) : 2003( عسقول ، محمد     -26
  . ، مكتبة آفاق ، غزةالتطبيقي

" اإلشراف التربـوي    ) : 2005(محمود ، ناريمان    ووعيسان ، صالحة    ، عطاري ، عارف   -27
  .، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع " اتجاهاته النظرية وتطبيقاته العلمية

أصـولها  "  التربـوي    اإلدارة التعليميـة واإلشـراف    ) : 2001( عطوي ، جودت عزت      -28
 ، الطبعة األولى ، اإلصدار األول ، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنـشر                "وتطبيقاتها  

  .والتوزيع ، عمان ، األردن
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 ، دار اإلشـراف التربـوي لتعلـيم أفـضل     ) : 2002(  مدانات ، أوجيني وكمال ، برزة      -29
  .مجدالوى ، األردن 

: اإلشراف التربوي بدول الخلـيج العربـي   ) : 1985( بي لدول الخليج   مكتب التربية العر   -30
  . المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليجواقعه وتطوره ، 

 ، دار   3 ، ط  اإلدارة واإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق     ) : 1992(نشوان ، يعقوب     -31
  .الفرقان ، عمان

السلوك التنظيمـي فـي اإلدارة واإلشـراف        ) : 2001(ونشوان ، جميل    ، نشوان ، يعقوب   -32
  . ، مطبعة ومكتبة دار المنارة ، غزةالتربوي
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  :الرسائل العلمية
الدور المهني للمشرف التربوي ومدى ممارسته له من وجهـة          ) : " 2003( البنا ، محمد     -33

 –ير منشورة ، الجامعة اإلسالمية      ، رسالة ماجستير غ    " نظر المعلمين في مدارس محافظة غزة     
  .غزة
برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم التكنولوجيا لدى طلبـة         ) : " 2006( الحناوي ، هاني     -34

رسالة ماجـستير ، كليـة التربيـة ، الجامعـة      ، " الصف التاسع األساسي بمدارس شمال غزة   
  .  غزة–اإلسالمية 

راف التربوي وانعكاساتها على فعاليـة المعلـم     منظومة اإلش ) : " 2006( الروبي ، عماد     -35
رسـالة    ،"في مرحلة التعليم األساسي العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظـات غـزة             

  . غزة–ماجستير ، كلية التربية ، جامعة األزهر 
تصور مقترح لمواجهة معوقات اإلشراف التربوي فـي        ) : " 2003( المدلل ، نعيمة خليل      -36

 ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة ، الجامعـة           " غزة في ضوء االتجاهات المعاصرة       محافظات
  . غزة–اإلسالمية 

واقع الممارسات اإلشرافية للمشرفين التربويين بوكالـة       ) : " 2006( المقيد ، عاهد مطر      -37
 ، رسـالة ماجـستير ، الجامعـة       "الغوث بغزة في ضوء مبادئ الجودة الشاملة وسبل تطويره          

  .  غزة–مية اإلسال
تقويم كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي في محافظـات         ) : " 2002( تيم ، محمد     -38
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عـين شـمس ، وكليـة التربيـة                    " غزة

  . جامعة األقصى ، غزة-الحكومية 
تحـسين النمـو المهنـي      دور المشرف التربوي فـي      " ) : 1995( حسن ، ماهر صالح      -39

 ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرمـوك ،         "للمعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن         
  .إربد
برنامج تقني لتنمية مهارة العـروض العمليـة فـي تـدريس            " ) : 2005( حسن ، منير     -40

  .زة غ– ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية "التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة 
مشكالت المعلمين المبتدئين واألساليب اإلشرافية المستخدمة      ) : " 1977( حياوي ، موفق     -41

  . بغداد– ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد "في حلها 
مهام المشرف التربوي في تطوير أداء معلمي العلوم فـي          " ) : 2000( سيسالم ، روضة     -42

ماجستير غير منشورة ، كلية التربيـة الحكوميـة ،          ، رسالة   " المرحلة الثانوية بمحافظات غزة     
  .  غزة–جامعة األقصى 

دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهنـي         " ) : 2007( صيام ، محمد بدر      -43
  . غزة- ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية "للمعلمين في المدارس الثانوية في محافظة غزة 
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تطوير الخدمات اإلشـرافية التربويـة فـي المـدارس     " ) : 1983(مد  عبد اهللا ، نعيم مح    -44
  . ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك"األردنية 

برنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوجيا للمرحلـة األساسـية   " ) : 2005( عودة ، رائد     -45
 ماجـستير ،  ، رسـالة " العليا في محافظة غزة على كفايات تصميم وإنتاج التقنيات التربويـة        

  .جامعة األزهر ، غزة
برنامج مقترح لتدريب معلمي التكنولوجيا في مرحلة التعليم        " ) : 2004( غباين ، إسحاق     -46

 –، كلية التربية ، جامعة األزهـر      " األساسي العليا في فلسطين بناء على احتياجاتهم التدريبية       
  .غزة
عجاز العلمي لتنمية التفكيـر      ضوء اإل  برنامج تقني مقترح في   " ) : 2005(كشكو ، عماد     -47

 ، رسـالة ماجـستير غبـر        "التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة           
  .منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة

معوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا للصف الـسادس األساسـي         ) : " 2002( مسلم ، جمال     -48
  .لتربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، كلية ا"بغزة 

واقع اإلشراف التربوي في قطاع غزة فـي مجـال          " ) : 1997( محمود ، محمود صالح      -49
  . غزة– ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية "تنمية كفايات المعلمين 

داء دور المـشرفين التربـويين فـي تحـسين أ         " ) : 1997( مصطفى ، انتصار محمود      -50
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ،          " المعلمين حديثي التعين في محافظة جرش     

  .إربد
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  :الدوريات 
فاعلية التوجيه التربوي في رفع الكفاية المهنية للمعلـم  ) : 1993(األسطل ، إبراهيم حامد   -51
  .111-60 ، ص2 ، اإلمارات ، ع مجلة دراسات تربوية، 

مدى توافر بعض عناصر التنور العلمـي       ) : " 2000(األغا ، إحسان والزعانين ، جمال        -52
 ، المؤتمر العلمي الرابـع للجمعيـة        التربية العلمية للجميع  في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية ،       

  .م ، المجلد األول2000أغسطس 3 –يوليو 21المصرية للتربية العلمية ، اإلسماعيلية ، 
دور المشرف التربوي في فلسطين في تطـوير        ) : 2002( ، إحسان والديب ، ماجد       األغا -53

 ،  1، جامعة عين شمس ، مجلـد      ) 25/7/2002-24 (المؤتمر العلمي الرابع عشر   أداء المعلم ،    
  .148-115ص
دوور المشرفين التربويين في تحسين األداء التدريسي لمعلمي        ) : " 2004(الجالد ، ماجد     -54

 ، ع الثالث ، جامعة اليرموك ،        20 ، مج    أبحاث اليرموك  مجلة،  " سالمية في األردن    التربية اإل 
  .1606 - 1577ص 
المجلة العربيـة   ،  " مضمونه وأسلوب تنفيذه    " اإلشراف  ) : 1977(السبكي ، عبد المنعم      -55

  . 99 - 79 ، ص 1 ، العدد1المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، مج  ،مجلة علمية ، لإلدارة
مخطط مقترح لتطوير إعداد معلمات العلوم في إطار مـدخل          ) : " 1994( الشافعي ، سنية     -56

 دراسـات فـي   المجتمع بكليات التربية للبنات بالمملكة العربيـة الـسعودية ،      – التقنية   –العلوم  
  . 54 - 25  ،ص24 ، العددالمناهج وطرق التدريس

مجلـة المـستقبل    ة والتكنولوجيا ومستقبل العرب ،      التربي) : 1984( العليوي ، أبو القاسم      -57
  .15 - 3 ، ص 66 ، عالعربي

البيـادر  اإلشراف التربوي ومهامه في العملية التعليميـة ،         ) : 1987( العيساوي ، رحاب     -58
 ، ص 1، العـدد   ، مجلة الجماهير الفلسطينية ، دار الطباعة العربية ، القدس ، فلسطين   السياسي

50 - 59.  
القضايا العلميـة المرتبطـة بأبعـاد العالقـة بـين العلـم             ) : " 1993(هيمي ، رجب     الم -59

، المـؤتمر    " نحو تعليم أفضل   والتكنولوجيا والمجتمع في ضوء حاجات طالب المرحلة الثانوية       
م ،  1993 أغـسطس    5-2العلمي الخامس للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة ،        

  . المجلد الثالث
فاعلية محتوى مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية في تنمية        ) : " 2000(لوسيمي ، عماد الدين      ا -60

مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وكذلك تنمية اتجاهاتهم نحو العلـوم             
  .52 - 23 ، المجلد الثالث ، العدد األول ، ص مجلة التربية العلميةوالتكنولوجيا ، 
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مجلة التربيـة  اإلشراف التربوي في مرحلة التعليم األساسي ،   ) : 1990( الوقفي ، راضي     -61
 ، السنة السابع عشرة ، العدد الخمسون ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربيـة قـي الـبالد         الجديدة

  .49-33العربية ، لبنان ، ص 
ربوي في محافظـات    معيقات اإلشراف الت  ) : 2002( أبو ملوح ، محمد والعمري ، عطية         -62

 ، مركز القطان    87 ، ع  مجلة رؤى تربوية  غزة من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين ،         
  .79-77للبحث والتطوير التربوي ، رام اهللا ، فلسطين ، ص

مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم بالمرحلة الثانويـة         ) : " 1999( أحمد ، آمال     -63
 ، رؤيـة مـستقبلية   – ، مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين ة اإلسماعيلي–ة العامة أثناء الخدم 

 يوليـو، المجلـد     28-2 ،   ةالمؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للتربية العلمية اإلسـماعيلي        
  .الثاني

مجلـة  أهمية أدوار مشرف التربية العملية ومدى ممارسته لها ،          ) : 2001( دياب ، سهيل     -64
  .179-140 ، ص6 ، عالدراسات التربوية الفلسطينيةالبحوث و

التربية التكنولوجية في التعليم العام أحـد موجهـات التنميـة       ) : 1985( روفائيل ، صليب     -65
 ، مكتبة اليونسكو اإلقليمي للتربية في البالد العربيـة،  مجلة التربية الجديدةالتربوية المعاصرة ،  

  .33 – 27 ، 35ع
واقع اإلشراف التربوي وتوقعات المعلمين منـه فـي مجـال           ) : " 1991 ( شاهين ، أميرة   -66
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  .80-32 ، ص 6مج .القاهرة ، مصر: عالم الكتب

مجلـة رؤى   لتكنولوجيـا ،    منهاج التكنولوجيا الفلسطيني وتعلـم ا     ) : 2003( وهبة ، نادر     -67
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  :النشرات التربوية واألوراق العلمية
طرق وأساليب التـدريس ، مركـز       ) : 2005( اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربوي       -68

  . ، غزة17بوية ، مدارس الحكومة ، نشرة رقم التطوير التربوي ، نشرات تر
مركـز  ) : 2005( اإلدارة العامة للتدريب واإلشراف التربوي ، التهيئـة للمعلـم الجديـد              -69

  . ، غزة16مدارس الحكومة ، نشرة رقم   ،التطوير التربوي
جـه  مقابلة حول معرفة أهم المشكالن التي توا      ) : 2007( المدهون ، عبد الرحيم وآخرون       -70

معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ، دائرة اإلشراف التربوي ، وكالة الغوث الدولية ، غـزة ،                
  .فلسطين
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  )1(ملحق رقم 
  قبل التحكيماالستبانة 

  ن الرحيمبسم اهللا الرحم
  حفظه اهللا_____________________________________ الدكتور / السيد 

  
  وبعد... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
تقوم الطالبة بدراسة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من الجامعـة اإلسـالمية          

واجـه معلمـي التكنولوجيـا    دور اإلشراف التربوي في التغلب على المشكالت التـي ت        (بعنوان  
   ).والعلوم التطبيقية بمدارس قطاع غزة

وقد تتطلب إجراء الدراسة استبانه لقياس دور اإلشراف التربوي في حل المشكالت التي تواجـه               
فقـرة موزعـة علـى     ) 50( وقد اشتملت االستبانه على . معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية   

  .خمس مجاالت
لتكرم بإبداء الرأي في مدى مناسبة الفقرات للمجاالت التي وضعت فيها ، كـذلك    لذا نرجو منكم ا   

  .مدى دقة الصياغة ووضوح العبارات ، كما نرجو إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسبا
  
  

  آملة منكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة
  شاكرة لكم حسن تعاونكم

                                                                                                       
  الباحثة                                                                                  

  نجالء العكر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  أختي المعلمة/ أخي المعلم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
 دور اإلشراف التربوي في التغلب علـى المـشكالت  (قوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان     ت

وذلك استكماال لمتطلبات    ). التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدارس قطاع غزة        
  . الجامعة اإلسالمية–الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية 

يديك استبانة تشتمل على خمس مجاالت يندرج تحت كل منهـا عـدد مـن    لذا تضع الباحثة بين   
  .الفقرات وكل فقرة أمامها أربع رتب

أرجو التكرم باإلجابة على فقرات هذه االستبانة بكل جدية وصراحة وموضوعية وصدق ، وذلك              
تربـوي  في الخانة التي ترونها مناسبة لدرجة الدور الذي يقوم به اإلشراف ال ) ×( بوضع إشارة  

  .والتي تعتقد أنها أثرت وتؤثر في حل المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
  .علما بأن البيانات التي سيتم جمعها والنتائج ستكون ألغراض البحث العلمي فقط

    
  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم وبارك اهللا فيكم
  
  

  الباحثة                                                                                 
     نجالء العكر
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  بيانات عامة: القسم األول  
  
  

  ذكر                                 أنثى :                  الجنس
  
   
  

                                                                                                                                                                    دبلوم                بكالوريوس              ماجستير فأعلى :       المؤهل العلمي
  
  
  
  أقل من خمس سنوات      :                    وات الخدمةسن
  

  سنوات           5 – 10                                  
  

  سنوات   10  أكثر من                                   
  
  
  

   وكالة                         حكومة    :                        جهة العمل

  
  
 

                                                                                                                                                                                       ------------------:            التخصص 
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  القسم الثاني
  

  : المجال األول
  دور اإلشراف التربوي في مواجهة المشكالت المتعلقة بالمعلم

  الفقرة  درجة الدور
 غير  منتمية

  منتمية
غير   مناسبة

  مناسبة
  

 يساعد المعلم على إنجـاز عناصـر الخطـة          -1
  .  اليومية والفصلية وفقا لمنهاج التكنولوجيا

        

 يعمل على تنمية قدرات المعلمين الجـدد فـي          -2
  .مجال التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

        

          . يزود المعلم بنماذج لخطط متميزة ومتنوعة -3
          .ارك المعلم في تقويم منهاج التكنولوجيا يش-4
 يساعد المعلم على بناء االختبـارات وتحليـل         -5

  .نتائجها 
        

ــادة -6 ــة وتوضــيحية لم ــنظم دروس تدريبي  ي
  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

        

          . يشجع القراءات المسلكية الهادفة-7
ة  يعقد ندوات لبحث مشكالت تربوية وتكنولوجي      -8

  .طارئة
        

 يعقد مشاغل تربوية لربط الجانـب النظـري         -9
  .بالعملي

        

 ينظم دورات تدريبية لتلبية حاجات المعلمين       -10
  .في مجال التكنولوجيا

        

 يشجع الزيارات التبادلية بين المعلمين لتبادل       -11
  .المعارف والخبرات
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  : المجال الثاني
  اجهة المشكالت المتعلقة بالطالبدور اإلشراف التربوي في مو

  الفقرة  درجة الدور
  غير  منتمية

  منتمية
غير   مناسبة

  مناسبة
  

 يشجع على إشراك الطلبة في حل المـشكالت         -1
  .  البيئية

        

 يساعد المعلم على زيادة دافعية الطالب لـتعلم         -2
  . المادة العلمية التكنولوجية الجديدة 

        

هات الطالب السلبية نحو     يعمل على تعديل اتجا    -3
  .المادة العلمية التكنولوجية الجديدة

        

 يبسط المادة العلمية التكنولوجية ويجعلها فـي        -4
  .متناول تفكير الطالب

        

 يدرب المعلمين على تصميم بـرامج تعليميـة         -5
  .للتالميذ بطئي التعلم

        

 يساعد المعلم في تصميم برامج تعليمية خاصة        -6
  .ينبالموهوب

        

 يشارك المعلم في إعـداد وتنفيـذ مـسابقات          -7
  .للتالميذ المتفوقين

        

          . يخطط لتنمية التفكير الناقد واإلبداعي للتالميذ-8
 يهتم بانجاز المهام والواجبات المطلوبـة مـن         -9

  .الطالب 
        

 يوجه المعلم نحو تعزيز األنشطة اإلبداعيـة        -10
  .واالبتكارية للتالميذ

        

  
  
  
  
  
  



 165

  
  : المجال الثالث

  دور اإلشراف التربوي في مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية
  الفقرة  درجة الدور

  غير  منتمية
  منتمية

غير   مناسبة
  مناسبة

  :دور اإلشراف التربوي
 يعقد دورات تدريبية حـول المـادة العلميـة          -1

  . التكنولوجية الجديدة
        

بـط المـادة العلميـة       يوجه المعلـم نحـو ر      -2
  .التكنولوجية بواقع الحياة العملية

        

          . يزود المعلم بدليل عمل للمادة العلمية الجديدة -3
 يتعاون مع المعلم في تحليل محتـوى المـادة          -4

  .العلمية التكنولوجية الجديدة 
        

 يشجع المعلم على استخدام استراتيجيات جديدة       -5
  .التكنولوجية الجديدة لتعليم المادة العلمية 

        

 يشارك المعلم في ربط المحتوى التكنولـوجي         -6
  .بميول التالميذ وحاجاتهم 

        

 يشجع المعلم على االسـتفادة مـن المراجـع          -7
والنشرات المغنيـة للمـادة العلميـة التكنولوجيـة      

  .الجديدة

        

 يتعاون مع المعلم على حل المشكالت العلميـة         -8
  .ولوجيللمحتوى التكن

        

 يشارك المعلـم فـي تقيـيم محتـوى مـادة            -9
  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

        

 يهتم بتصحيح األخطاء العلميـة فـي كتـب          -10
  .المنهاج التكنولوجي
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  : المجال الرابع
  دور اإلشراف التربوي في مواجهة المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع

  الفقرة  لدوردرجة ا
  غير  منتمية

  منتمية
غير   مناسبة

  مناسبة
  :دور اإلشراف التربوي

          . ينمي عالقات المعلمين بأولياء األمور-1
ــين  -2 ــين المعلم ــة ب ــات إيجابي ــي عالق  يبن

  .والمؤسسات
        

 ينسق مع الجامعـات لعقـد دورات تدريبيـة          -3
  .للمعلمين

        

 يشجع المعلمين على تنظيم رحـالت علميـة         -4
  .يدانيةم

        

 يحرص على إقامة المعارض العلمية والتربوية       -5
  .بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلى

        

 يخطط لتنظيم أنشطة لتوثيق صـلة المدرسـة         -6
  .بالبيئة المحلية

        

 ينسق مع المؤسسات التربوية في تقديم أنشطة        -7
  .تعليمية للطالب

        

محلية فـي    يخطط  لتوظيف وسائل اإلعالم ال      -8
  .خدمة المادة العلمية التكنولوجية

        

عقد لقاءات ألولياء األمور لتعـريفهم بطبيعـة        -9
  .المادة العلمية الجديدة وكيفية التعامل معها

        

 يتأكد من متابعة أولياء األمـور للواجبـات         -10
  .البيتية
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  : المجال الخامس
  الت المتعلقة باألجهزة واإلمكانياتدور اإلشراف التربوي في مواجهة المشك

  الفقرة  درجة الدور
  غير  منتمية

  منتمية
غير   مناسبة

  مناسبة
  :دور اإلشراف التربوي مساعدة المعلم في توفير

 يعمل على توفير مباني ومراكـز ومختبـرات       -1
  . تكنولوجية مجهزة بكامل اإلمكانيات

        

ة  والوسائل واألجهز  د يحرص على توفير الموا    -2
  .الالزمة لتدريس المادة العلمية التكنولوجية

        

 يحث المعلم على توظيف التقنيات الحديثة فـي     -3
  .عملية التعليم

        

 يشارك المعلم في إنتاج برامج ومواد تعليميـة         -4
  .خاصة بالمادة العلمية التكنولوجية الجديدة

        

 يسعى لتوفير ورش عمـل لتطبيـق وحـدات          -5
  .وجيالمنهج التكنول

        

 يحرص على عمل توفير حقائب علمية ورزم         -6
  . تعليمية متنقلة

        

 يعمل على تزويد المـدارس بمراسـم وأدوات         -7
  هندسية تخدم وحدة الرسم الهندسي بالمنهاج 

  .التكنولوجي

        

 إنتاج برامج تعليمية مناسبة باالسـتفادة مـن          -8
  .اإلمكانيات المتاحة

        

اسـتثمار خامـات البيئـة       يحث المعلم علـى      -9
ومواردهــا لخدمــة بعــض  وحــدات المنهــاج 

  .التكنولوجي
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  القسم الثالث 
  

  :ة/ن   المعلم /األخ
   برأيك ما هي أهم المشكالت التي يعاني منها معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية؟ -1

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

  
 كيف يمكن أن يساهم إلشراف التربوي في حل المشكالت التي تواجه معلمـي التكنولوجيـا                -3

  ؟والعلوم التطبيقية في مدارس محافظات غزة
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  
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  )2(ملحق رقم    
  االستبانة

  حيمبسم اهللا الرحمن الر
  أختي المعلمة/ أخي المعلم 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

التـي   دور اإلشراف التربوي في التغلب على المـشكالت       : (تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      
استكماال لمتطلبات الحـصول     ). تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدارس قطاع غزة       

  . الجامعة اإلسالمية–صول التربية على درجة الماجستير في أ
لذا تضع الباحثة بين يديك استبانة تشتمل على خمسة مجاالت يندرج تحت كل منها عـدد مـن                  

  .الفقرات وكل فقرة أمامها خمس رتب
أرجو التكرم باإلجابة عن فقرات هذه االستبانة بكل جدية وصراحة وموضوعية وصدق ، وذلك              

تي ترونها مناسبة لدرجة الدور الذي يقوم به اإلشراف التربـوي  في الخانة ال ) ×( بوضع إشارة  
  .والتي تعتقد أنها أثرت وتؤثر في حل المشكالت التي تواجه معلمي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

  .علما بأن البيانات التي سيتم جمعها والنتائج ستكون ألغراض البحث العلمي فقط
    
  

  هللا فيكمشاكرة لكم حسن تعاونكم وبارك ا
  
  

  الباحثة                                                                                   
     نجالء العكر
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  بيانات عامة: القسم األول  
  
  

  ذكر                                 أنثى :                  الجنس
  
   

م                بكالوريوس              ماجستير فأعلى                                                                                                                                                                     دبلو:       المؤهل العلمي
  
  
  قل من خمس سنوات      أ:                    وات الخدمةسن
  

  سنوات           5 – 10                                  
  

  سنوات   10 أكثر من                                   
  
  
  

  وكالة           حكومة                :                        جهة العمل
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  القسم الثاني
  

  : المجال األول
  .دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بمهنته

    درجة الدور
كبيرة   الفقرة

  جدا
  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  
 يساعد المعلم على إنجـاز عناصـر الخطـة          -1

  .  اليومية والفصلية وفقا لمنهاج التكنولوجيا
          

هم في تنمية قدرات المعلمين الجـدد فـي          يسا -2
  .مجال التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

          

            . يزود المعلم بنماذج لخطط متميزة ومتنوعة -3
            . يشارك المعلم في تقويم منهاج التكنولوجيا-4
 يساعد المعلم على بناء االختبـارات وتحليـل         -5

  .نتائجها 
          

ــ-6 ــنظم دروس تدريبي ــادة  ي ة وتوضــيحية لم
  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

          

            . يشجع القراءات المسلكية الهادفة-7
 يعقد ندوات لبحث مشكالت تربوية وتكنولوجية       -8

  .طارئة
          

 ينظم مشاغل تربوية لربط الجانـب النظـري         -9
  .بالعملي

          

 ينظم دورات تدريبية لتلبية حاجات المعلمين       -10
  .جال التكنولوجيافي م

          

 يشجع الزيارات التبادلية بين المعلمين لتبادل       -11
  .المعارف والخبرات
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  : المجال الثاني
  .دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالطلبة

    درجة الدور
كبيرة   الفقرة

  جدا
  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  
ع على إشراك الطلبة في حل المـشكالت         يشج -1

  .  البيئية
          

 يساعد المعلم على زيادة دافعية الطلبـة لـتعلم    -2
  . المادة العلمية التكنولوجية الجديدة 

          

 يساعد المعلم على تعـديل اتجاهـات الطلبـة          -3
  .السلبية نحو المادة العلمية التكنولوجية الجديدة

          

على تبسيط المـادة العلميـة     يتعاون مع المعلم     -4
  .التكنولوجية ويجعلها في متناول تفكير الطلبة

          

 يخطط مع المعلـم ألنـشطة الصـفية لحـل           -5
  . مشكالتهم

          

 يدرب المعلمين على تصميم بـرامج تعليميـة         -6
  .للطلبة بطيئى التعلم

          

 يساعد المعلم في تصميم برامج تعليمية خاصة        -7
  .بالموهوبين

          

 يشارك المعلم في إعداد وتنفيذ مسابقات للطلبة        -8
  .المتفوقين

          

 يشارك المعلم في إعداد نشرات إثرائية للطلبة        -9
  .متدني التحصيل

          

 يتابع مدى اهتمـام المعلـم بانجـاز المهـام       -10
  .والواجبات المطلوبة من الطلبة

          

 يوجه المعلم نحو تعزيز األنشطة اإلبداعيـة        -11
  .االبتكارية للطلبةو
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  : المجال الثالث
  .دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت المتعلقة بالمادة العلمية

    درجة الدور
كبيرة   الفقرة

  جدا
  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  
 يزود دورات تدريبية حـول المـادة العلميـة          -1

  . التكنولوجية الجديدة
          

 يوجه المعلـم نحـو ربـط المـادة العلميـة            -2
  .التكنولوجية بواقع الحياة العملية

          

            . يزود المعلم بدليل عمل للمادة العلمية الجديدة -3
 يتعاون مع المعلم في تحليل محتـوى المـادة          -4

  .العلمية التكنولوجية الجديدة 
          

  يشجع المعلم على استخدام استراتيجيات جديدة      -5
  .لتعليم المادة العلمية التكنولوجية الجديدة 

          

 يشارك المعلم في ربط المحتوى التكنولـوجي         -6
  .بميول التالميذ وحاجاتهم 

          

 يشجع المعلم على االسـتفادة مـن المراجـع          -7
والنشرات المغنيـة للمـادة العلميـة التكنولوجيـة      

  .الجديدة

          

كالت العلميـة    يتعاون مع المعلم على حل المش      -8
  .للمحتوى التكنولوجي

          

 يشارك المعلـم فـي تقـويم محتـوى مـادة            -9
  .التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

          

 يهتم بتصحيح األخطاء العلميـة فـي كتـب          -10
  .المنهاج التكنولوجي
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  : المجال الرابع

 المتعلقـة بأوليـاء األمـور    دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم على مواجهة المشكالت   
  .والمجتمع المحلي

  الفقرة  درجة الدور
كبيرة 
  جدا

  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  
 يساعد المعلم على تنمية عالقات المعلمين بأولياء        -1

  .األمور
          

 يساعد على بناء عالقات إيجابية بـين المعلمـين        -2
  .والمؤسسات

          

ت تدريبيـة    ينسق مـع الجامعـات لعقـد دورا        -3
  .للمعلمين

          

 يشجع المعلمين علـى تنظـيم رحـالت علميـة        -4
  .ميدانية

          

 يحرص على إقامة المعارض العلمية والتربويـة        -5
  .بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلى

          

 يخطط لتنظيم أنشطة لتوثيق صلة المدرسة بالبيئة        -6
  .المحلية

          

 في تقـديم أنـشطة    ينسق مع المؤسسات التربوية    -7
  .تعليمية للطالب

          

 يخطط  لتوظيف وسائل اإلعالم المحلية في خدمة      -8
  .المادة العلمية التكنولوجية

          

              . يشجع أولياء األمور على متابعة تحصيل أبنائهم-9
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  : المجال الخامس
علقـة بـاألجهزة    دور اإلشراف التربوي في مساعدة المعلم علـى مواجهـة المـشكالت المت            

  واإلمكانيات
  الفقرة  درجة الدور

كبيرة 
  جدا

  معدومة  قليلة  متوسطة  كبيرة

  
 يعمل على توفير مباني ومراكز ومختبـرات        -1

  . تكنولوجية مجهزة بكامل اإلمكانيات
          

 والوسائل واألجهـزة    د يعمل على توفير الموا    -2
  .الالزمة لتدريس المادة العلمية التكنولوجية

          

 يحث المعلم على توظيف التقنيات الحديثة في        -3
  .عملية التعليم

          

 يشارك المعلم في إنتاج برامج ومواد تعليمية        -4
  .خاصة بالمادة العلمية التكنولوجية الجديدة

          

 يسعى لعقد ورش عمـل لتطبيـق وحـدات          -5
  .المنهج التكنولوجي

          

يمية  يعمل على توفير حقائب علمية ورزم تعل       -6
  . متنقلة

          

 يعمل على تزويد المدارس بمراسـم وأدوات        -7
  هندسية تخدم وحدة الرسم الهندسي بالمنهاج 

  .التكنولوجي

          

 يدعم إنتاج برامج تعليمية مناسبة باالسـتفادة        -8
  .من اإلمكانيات المتاحة

          

 يحث المعلم على اسـتثمار خامـات البيئـة          -9
ات المنهـاج   ومواردها لخدمـة بعـض  وحـد       

  .التكنولوجي
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  :القسم الثالث 

  :ة/ن   المعلم /األخ
   والعلوم التطبيقية؟ ا برأيك ما هي أهم المشكالت التي يعاني منها معلمو التكنولوجي-1

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

  
 كيف يمكن أن يساهم إلشراف التربوي في حل المشكالت التي تواجه معلمـي التكنولوجيـا                -3

  والعلوم التطبيقية في مدارس محافظات غزة؟
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  
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  )3(ملحق رقم 
  أعضاء لجنة تحكيم االستبانة

  
  مكان العمل  االسم  مسلسل

   غزة-لجامعة اإلسالميةا  فؤاد العاجز. د.أ  1
   غزة-الجامعة اإلسالمية  حمدان الصوفي. د  2
  وكالة الغوث الدولية  محمود الحمضيات. د  3
  مركز القطان بغزة  محمد أبو ملوح. د  4
   غزة-الجامعة اإلسالمية  عليان الحولي. د  5
   غزة-جامعة األقصى   رائد الحجار. د  6
  عليم العاليوزارة التربية والت  هيفاء األغا.د  7
   خانيونس-الجامعة المفتوحة   اسماعيل الفرا. د  8
   غزة-الجامعة المفتوحة   زياد الجرجاوي. د  9

  وزارة التربية والتعليم العالي  خليل حماد. د  10
  

  
              

 


