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 نحووالمعّلمين  المدارس ومديري والّتعليم الّتربية مديري اتجاهات تعّرفهدفت الّدراسة إلى 

 ينوتحقيًقا لذلك استند الباحث إلى المنهج، ول به في الّضفة الغربيةمالمع المقيم الّتربويّ  اإلشراف

 (44) و ،(16وعددهم ) والّتعليم الّتربيةمديري  من جميع تكّونتاختار عينة و ، الكيفّي والكميّ 

ات من المعّلمعينة الكما اختيرت ، المقيم الّتربويّ  اإلشرافمزورين بمن المديرين المدير مدرسة 

 .الّدراسة% من مجتمع 4.2مثلت التي بالطريقة العشوائية البسيطة المعّلمين و 

نحو  المعّلميناتجاهات  لقياسمجاالت ستة بفقرة  (49)مننت تكوّ التي االستبانة أداة اسُتخدمت و 

ومعّلمة وتم تحليل  معلم )711) عينة وعددهمأفراد الوّزعت على جميع وُ ، المقيم الّتربويّ  اإلشراف

استخدمت كما  %.4.41الّدراسة التي حللت بنسبة حليل لتصبح عينة صالحة للتّ ( استبانة 641)

اإلشراف التربوي المقيم، حيث ُأعّدت  نحووالّتعليم  الّتربيةمديري  نظر ف وجهاتلتعرّ المقابلة 

وجهات نظر المجموعات ّرف لتعكذلك خدمت المقابلة واستُ  مجموعة أسئلة تناولت مجاالت ستة،

 مديري المدارس نحو اإلشراف التربوي المقيم.من ربعة البؤرية األ

( محكًما من ذوي االختصاص 11وللتحقق من صدق محتوى أدوات الدراسة تّم عرضها على )

بتطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة  االستبانة تحقق من ثباتتم الوالخبرة، و 

 . األصيلةمعلمة ومعلم مدرسة ممن انطبقت عليهم خصائص عينة الدراسة  (16وعددهم )



س  

 

، وُرمزت واألنماط العالقاتوُحددت  االستجابات ُحللتالكيفّية  أسئلة الّدراسة لإلجابة عنو 

 اإلحصائية الرزم برنامجباستخدام  حصائيةاإل المعالجاتاسُتخدمت الكمّية سئلة األ ولإلجابة عن

 الّتربويّ جتماعي والمؤهل وع االقة بالنّ ات المتعلّ لفحص الفرضيّ و  (SPSSاالجتماعية )للدراسات 

مّي والمنطقة الفرضيات المتعلقة بسنوات الخبرة والمؤهل العل، أما (T-testم اختبار )خداستُ 

 .ةف الفروق البعديّ لتعرّ  LSDاألحادي، واختبار تحليل التباين  اسُتخدم فقد الجغرافية والتخصص

 في المجاالتحول اإلشراف التربوي المقيم وجهات نظر مديري التربية  إيجابيةالدراسة  وأظهرت 

 وتراوح، على االختبارات همواقتصار خبرات التطبيقفي المشرفين ضعف أظهرت كما ، كافة

أظهرت النتائج و  ،والمرتفع متوسطبين الالمقيم  التربوي اتجاهات المعلمين نحو اإلشراف متوسط

وال  النمو المهني للمعلمين،عدم وجود فروق على سنوات الخبرة في جميع المجاالت باستثناء 

ي في جميع المجاالت باستثناء مجالي االتصال معزى إلى المؤهل العلتُ  دالةفروق  يوجد

ع عزى إلى المبحث في جميتُ تائج عدم وجود فروق كما أظهرت النّ والتواصل وآليات العمل، 

المجاالت باستثناء درجة امتالك المشرف التربوي الستراتيجّيات الّتدريس والتقويم والدرجة الكلية، 

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق على المؤهل التربوي والنوع االجتماعي والمنطقة الجغرافية 

في  همتنمية قدراتو التربويين زيادة عدد المشرفين وأوصت الدراسة بفي جميع المجاالت، 

 ليب الزيارة الصفية وتقديم التغذية الراجعة للمعّلمين. اإلشراف التربوي وأساالتجاهات الحديثة ل


