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 ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت الدراسة التعرف إلى دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير المناخ 

حافظات غزة، وسبل تحسينه، وقد استخدم الباحث المنهج الصفي الفعال في المدارس األساسية العليا بم
( أربع( فقرة موزعة على )32وهي مكونة من ) ،جمع البياناتالوصفي التحليلي، واعتمد االستبانة كأداة 

ومعلمة من المجتمع األصلي  ا  ( معلم237)المسح الشامل، حيث استجاب واستخدم أسلوبمجاالت، 
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:معلمة، و  ( معلما  257والبالغ عددهم )

درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس األساسية  -1
 بدرجة كبيرة المعلمين جاءتالعليا بمحافظات غزة لتوفير المناخ الصفي الفعال من وجهة نظر 

 .(%80.80قدره ) ىوزن نسبب
بين متوسطات تقديرات أفراد  (05.0ت داللة إحصائية عند مستوى داللة )فروق ذا ال توجد -2

عينة الدراسة لدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في توجيههم لتوفير المناخ الصفي الفعال 
 ، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(.الجنس)ُتعزى إلى متغير 

 تالية:وفي ضوء النتائج تم وضع التوصيات ال

أهمية المحافظة على إيجاد طرق لتحسين العملية التعليمية بتشجيع المعلم على استخدام  -1
 العالمات كمعزز ايجابي لتوفير مناخ صفي فعال من شأنه االرتقاء بمستوى الطلبة.

من خالل استخدام لوحة التفوق كي يتم ممارستها  تعزيزه،إدراج مفهوم المناخ الصفي، وكيفية  -2
 رس.أثناء الد

تفعيل دور المشرفين لمساعدة المعلمين على توفير مناخ صفي مالئم يتضمن األنشطة الصفية  -3
 والالصفية.

 إدارةللمناخ الصفي الفعال في  خطة وضع في المعلم مع التربوي  المشرف تعاون ي أن ضرورة -4
  .البحوث االجرائية نتائج ضوء في الصفية البيئة

المناخ الصفي  -المدارس األساسية العليا -اللغة اإلنجليزية علميم-ي المشرف التربو  كلمات مفتاحية:
  .الفعال
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Abstract 
This study aims at identifying the role of education supervisor in direct English language 

teachers for provision the effective classroom climate in high primary school in Gaza and the 

ways of improvement, The researcher used the descriptive analytical approach. The tool of the 

study consists of 32 paragraphs divided into 4 fields and comprehensive survey method used, 

where responded (237) teachers from the original society's (257) teachers. 

The most important findings of the study: 

1- The degree of educational supervisor for his role in directing English language 

teachers in higher primary schools in Gaza for provision classroom climate effective 

from the point of view of teachers came significantly weight relative to the provision 

of (80.80%). 

2- There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) 

between the mean scores of teachers' estimates to the degree to which educational 

supervisors' practice attributable to the variables (gender, educational qualification, 

years of service). 

The most important recommendations of the study: 

1. The importance of maintaining find ways to improve the educational process by 

encouraging the teacher to use the positive signs booster to provide classroom climate 

effectively to raise the level of the students. 

2. Inclusion of the concept of classroom climate, and how to strengthen it, through using 

excellent in order to practice it during lesson. 

3.  activating the role of supervisors to help teachers providing appropriate classroom 

climate includes classroom and extra-curricular activities. 

4. The necessity to cooperate educational supervisor with the teacher to develop a plan 

for effective classroom climate in the classroom environment management in the light 

of the results of procedural research. 

Keywords: educational supervision, English language teachers, high primary school, 

effective classroom climate. 
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 اإِلهـــــــَدْاء
 

 ...لىإ

 .واعتزازا   فخرا   محمد  األكرم،وشفيعها  ،مةسراج األالمعلم األول، واألمي األعلم، سيد الخلق، 

 ...لىإ

، لصعابالصبر والنجــاح ومواجهـة اي ـعلمني، و ـل حياتــــه في كل تفاصيـــأفخر بأن يقترن إسمي باسممن 
، رحمه الغالي أبي مرافقته الطيبة،ألرتوي من  منيةولم تمهله اليلة هذه اللحظات الجمإلى من افتقده في 
 .هللا رحمة واسعة.

 لى...إ

، جميل أفعالهالتخرج معبرة عن وتتلعثم الحروف من تتسابق الكلمات حبيبة قلبي، ونور عيوني، إلى 
.. أمي  ض حنانهاتبدد آالمي بفيعلمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيه، وعندما تكسوني الهموم و 

 ، أطال هللا في عمرها..الغالية

 ..إلى

ومرارة الوقت، وتنازلت عن راحتها إلتمام عملي التي قاسمتني عناء البحث، ومهجة قلبي، رفيقة دربي، 
 ..زوجتي الغالية. ت نعم الزوجة ...فكانهذا، 

  ..إلى

 ..رفيف وسراج.األعزاء فلذتي كبدي وأعذب ما في عمري، أبنائي 

  ..إلى

، سندي أجمل اللحظات تذوقت معهمتوائم الروح، وعوني في هذه الحياة، إلى من تطيب حياتي بوجودهم و 
 وأخواتي.. إخوتي..  أجمل الرفقاءو وذخري، 

 ..أسأل أن يكون خالصًا لوجهه الكريم. وهللاالمتواضع،  عملالهذا  انجازجميعًا أهدي هؤالء  ىإل
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 شكٌر وتقديرٌ 
رسول المحبة المبعوث   عالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمدالحمد هلل رب ال
 رحمة للعالمين.

، فإنه من (339، ص4م،ج1987هللا")الترمذي، رشكُ اس ال ي  ر الن  شكُ ن ال ي  : "م  قال رسول هللا 
وسندا   ،لي عونا   دواعي سروري أن أخط هذه الكلمات ألتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لكل من كان

الذي تفضل  ،/ سليمان حسين المزيناألستاذ الدكتوروأخص بالذكر  ،في إخراج هذا العمل المتواضع
إخراج هذا  في وأمدني وأعانني بتوجيهاته القيمة، بقبول اإلشراف على رسالتي هذه، وقد رعاها خير رعاية

 العمل في صورته الحالية.

 :ضوي لجنة المناقشة األفاضلعأتقدم بالشكر والعرفان من كما 

 مناقشا  داخليا                    منور عدنان نجم  /ةالفاضل ةالدكتور 

 مناقشا  خارجيا              رزق عبد المنعم شعت  والدكتور الفاضل/

كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية 
دراستي لما قدموه من جهد كبير وعلم نافع خالل  التربية؛إلسالمية وأخص بالذكر قسم أصول بالجامعة ا
أتقدم بالشكر العميق إلى جميع األساتذة المحكمين لالستبانة لما قدموه من نصائح وتعديالت و ، للماجستير

 مهمة.

ي هيأت لي بعض المستمر لي والت كلخ لدعمهاسنية أ.  كما أتقدم بالشكر إلى مديرة مدرستي /
والشكر موصول الى نائبة المديرة أ. حنان العسولي لما  مواصلة دراستي للماجستير..تسهيل الظروف في 

 قدمته من عون وتشجيع لي..

وفي هذا المقام ال أنسى أن أشكر أ. رامي أبو سنجر الذي لم يتوانى عن تقديم المساعدة لي.. فكان نعم 
ومن من جعلهم هللا أخوتي في هللا ..  لىإأتقدم بأجمل آيات الشكر  وال يفوتني بأناألخ والصديق.. 

 ..أصول التربية. قسمالماجستير في طالب  في هللا أحببتهم

في إتمام هذا العمل  لي المساعدة من قريب أو من بعيد كل من قدمإلى واالمتنان شكر بالأتقدم  وأخيرا  
ن أخطأ  ت فمن نفسي ومن الشيطان...المتواضع.. فإن أصبت فمن هللا وحده.. وا 

،،،وهللا ولى التوفيق  
 الباحث / سليمان حسن شيخ العيد
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 لعام للدراسةا اإلطار :الفصل األول

 (Introduction) مقدمة:ال
مختلف المعارف والقيم  غرسفي  اعليه يبنى التيالقاعدة األساسية  يعد التعليم

 متشابك، مماوالناظر الى الموقف التعليمي التعلمي في غرفة الصف يرى أنه موقف  والمهارات،
فعالية ار المعلم الركن األهم في اعتبو  ،التعليميةالنظم  وتحليل دراسة إلى التربويين خبراءال دفع

وهو المعلم بهدف  ،بزغ دور المشرف التربوي لتوجيه الكادر التعليمي التربوية، لذلك العملية
نتاجية ،تحسين العملية التعليمية  شاملة تنمية الطالب تنمية أجل من ،فاعليته وتحسين ،التعليم وا 

 كثر فاعلية.من تهيئة المناخ الصفي ليكون أ انطالقا   ،متكاملة

تحكم مكوناته مجموعة من العالقات المتنوعة  ؛والعملية التربوية نظام متكامل
والمتبادلة، وبما أن هذه العملية تجري داخل الغرفة الصفّية، فإنها تتطلب توفير مناخ صفي 

المومني ) صفية سليمة مناسب، يكون أحد عناصره الرئيسة المعلم الكفء القادر على إيجاد بيئة
 إحداث أي افيه يتمي تال الخليةبمثابة  يةغرفة الصفال ، لذا تعد(234ص ، م2014، النوافلةو 

المباشرة لدى  سلوكيةالتغيرات ال تالحظ من خاللن التي يمكن أو ، معرفي بناء تغير أوعملية 
 تطوير جميعمن شأنها  رئيسيا   طلبا  م والتواصل التربوي االتصال  يجعل عمليةمما  ،المتعلم

سلوب المعلم أو ، فأاألهداف التربوية المنشودةالوصول إلى  من أجلالمعلم  ات ومهاراتقدر 
ربما يكون ايجابيا  تغيير  ينتج عنها حدوث تأدية مهامه داخل البيئة الصفية،طريقة اتصاله أثناء 

 (. 180ص م،2014خرون، خليل وآالحاج )مرغوبا ، أو غير مرغوب

ذا ما أردنا دفع العملية الت المرغوب البد لنا أن نحدد األدوار  االتجاهعليمية في وا 
التي تعمل على إعاقة  ،وحل المشكالت ،المناسبة لكل من المشرف والمعلم في تذليل العقبات

وتحول دون تحقيق األهداف التعليمية المرجوة، ألن عملية اإلشراف التربوي  ،العملية التعليمية
والمشكالت التي تواجه المعلمين داخل غرفهم  ،لعقباتبارزا  في معالجة جميع ا تلعب دورا  
 الصفية.

 المعلمين أداءرفع وتطوير كيفية ب تهتم مهنية إبداعية عملية التربوي  ويعد اإلشراف
، بشكل يساعد  والتعلم التعليمتطوير أساليب  لكيفية المعلمين توجهكما أنها  ،لمهامهم الوظيفية

لدى  الذاتي النمو  بتشجيع االهتمامو  ،للطلبة فضلعرفية األالتعليمية والمخدمة ال تقديمعلى 
 مخرجات على لتكون مؤثرة وكفوءة ،الطرق واألساليب فعاليةويتم ذلك عبر رفع   ،المعلمين
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أصبح ينظر إليه التربوي الحديث  ن االشراف(، وأل29ص م، 2007)سيسالم، تعليميةال العملية
  ،والمعلممتبادل بين المشرف بشكل الثقة والتقدير ية إلى تنم حتاجتفإنها  ،عملية تعاونيةك

أبرز المهام التي يحتاجها المعلم في تطوير أداؤه، ل حو المشتركة المفاهيمإلى ل الوصو لتحقق
 االرتقاءاالشراف التربوي يعمل على كما أن  ،إلى قرارل الوصو وذلك يساعد كل منهما في

مساعدة المعلمين على تحديد واستغالل ذكاء  كيز فيالتر من خالل  ،بعمليتي التعليم والتعلم
في   اعلةمساهمة ف نحوويوجهوه   ،طالبنمو كل  الطلبة من خالل التوجيه التربوي لتحريك

 (.17، ص م2006 ،وعوض هللا)حسين المدرسة والمجتمع ككل

ى ويرى الباحث بأن االشراف التربوي قادر على تحسين قدرة معلمي اللغة اإلنجليزية عل
وتحسين ميولهم  ،مما ينعكس ذلك على تحصيل الطلبة ،تحسين البيئة الصفية بمختلف جوانبها

 .بشكل إيجابي مادة اللغة اإلنجليزية هم نحواتجاهو 

معلمي مادة اللغة الخاص باإلشراف التربوي جهود  ( بأنم2008وقد أشار السميري )
كالزيارات  :في عدة أشكالتنحصر  محافظات غزةبفي مدارس التربية والتعليم اإلنجليزية 
مما يتطلب من مشرفي اللغة اإلنجليزية لتطوير  ،والدروس التوضيحية ،والتقويمية ،االستطالعية

وضعف  ،والذي كان أبرز عقباته قلة عددهم مقارنة  بعدد معلميهم ،األداء المهني لمعلميهم
 (.4م، ص2008،السميري )التدريس الممارسات الصفية عند المعلمين أثناء 

متطلبات  مختلفة ومتنوعة داخل الغرفة الصفية بما يخدمويلعب المعلم أدوارا  أساسية 
فقط،  طلبةالمعلومات إلى عقول الوحشو أن المعلم لم يعد دوره نقل  كماالمناخ الصفِّي الفعال، 
على  وهذا ما يتعكس بشكل إيجابي ومرغوب أكثر تطورا ، وأكثر فائدة،ولكن أصبحت له أدوار 

م، 2008، العسيري )الصفية لغرف سات المعلم داخل اكافة الممارسات التربوية، ومنها ممار 
 .(13ص

مدير  فإن ،غرفة الصفيةفي تهيئة المناخ الفعال في الرياديا   أن للمعلم دورا   وبما
 أيضا ،ار ذات أهمية كبيرة كمشرف زائر، لهما أدو والمشرف التربوي كمشرف مقيم،  المدرسة
 توفيرفي لما لها من دور بارز ، دارة الصفية في العملية التعليميةإلهناك أهمية كبيرة لن أحيث 

مخامرة، ) الفعالةعملية التعلم  في ضروريةالوغير المادية والمتطلبات المادية  ،مالئمةالجواء األ
 (.3، صم2014وقباجة،
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 المدارس يين في ( بضرورة قيام المشرفين التربو  م2008عسيري) الوصت دراسة وقد أ
مما ينعكس على أداء  ،أكثر فاعلية في البيئة الصفية المعلمين على توفير مناخوتدريب  بدعم

مديريات التربية  قيام( على ضرورة م2008، في حين اكدت دراسة سالم )الطلبة في المدرسة
مرة من تكون هناك متابعة مستحتى  ،في المدارس الحكوميةالمشرفين  رفع أعدادب والتعليم

 دادإعضرورة لى ( إم2008، فيما نوهت دراسة السميري )مشرفي اللغة اإلنجليزية  للمعلمين
 أنشطة متنوعة دورات تدريبية ومن خالل تقديم  مشرفي اللغة اإلنجليزية القدامى والجدد 

الحصول على  من أجل  معهم اجتماعيةإقامة عالقات  ومع معلمي اللغة اإلنجليزية لتعامل ل
 .العملية التعليميةستقرار المهني واألدائي في اال

وفي ضوء ما سبق يجد الباحث بأن هنالك دورا  بارزا  ومهما  للمشرف التربوي في 
ق يحقلت ،ناخ صفي فعالم على إيجادمما يساعد  ية،الصفالغرفة تحسين وا عداد المعلم في 

أثناء إعدادهم في  ،تدريبا  كافيا  بعض المعلمين لم يدربوا هناك أن  السيما ،عليميةاألهداف الت
المشرف التربوي إلكمال عملية  وهنا يأتي دور ،الكليات التربوية لتوفير المناخ الصفي الفعال

 عداد والتأهيل المستمر.اإل

( التي م2014ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات كدراسة مخامرة وقباجة )
 ،أثر المناخ الصفي الفعال على العملية التربوية أوصت بضرورة اعداد دراسات مستقبلية عن

( التي أكدت على م2012ودراسة الفضلي) بالمناخ الصفي الفعال،وأسباب ضعف االهتمام 
تحسين البيئة التنظيمية المادية بالمدارس من خالل مراعاة مساحة الفصول الدراسية ضرورة 

   الفعال الالزمة لممارسة متطلبات التعلم وأعداد الطلبة في الصفوف الدراسية وتوفير التجهيزات
التي  (م2005المحتسب) ودراسةوالتي بدورها تهتم بمتطلبات توفير المناخ الصفي الفعال  ،

رنة تقدم تفسيرات معمقة لتقدم اإلناث عن الذكور في أشارت الى ضرورة القيام بدراسات مقا
حظة الباحث الميدانية كمعلم في للبيئة الصفية على وجه الخصوص، ومن خالل مال إدراكهن

كبيرا  في تهيئة غالبية المعلمين  وجد أن هناك قصورا   ،المدارس األساسية العليا بمحافظات غزة
والذي بدوره ينعكس على أوجه القصور  ،بحيث يكون فعاال  في مختلف الجوانب ،للمناخ الصفي

شرافية أكثر تخدام أساليب إ، من خالل اسلدى المشرف في تغطية هذا النقص عند المعلمين
وهذا ما استدعى  ،فاعلية تساهم في تحسين قدرة المعلم على توفير المناخ الصفي الفعال

 الباحث للقيام بهذه الدراسة.
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 (Problem of study) الدراسة:مشكلة 
يعد موضوع المناخ الصفي الفعال هو أحد الركائز األساسية في تحقيق األهداف التعليمية     
خل الغرفة الصفية، وال يتأتى ذلك بدون بروز دور هام للمشرف التربوي في تنميته عند دا

 لم يجد االهتمام الكافي في الكشف عن ،من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي و المعلم، 
دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير المناخ الصفي الفعال سوى 

التي تناولت دور كل من المعلمين والمشرفين والمديرين لتوفير  ،م(2008)ري دراسة العسي
ولكن لم تتناول دور المشرف في توجيه المعلم لتوفير المناخ الصفي  ،المناخ الصفي الفعال

ومن خالل عمل الباحث في المدارس التي تتبع لوزارة التربية والتعليم لمدة سبع سنوات  ،الفعال
اإلنجليزية وفي ظل مجموعة من المعوقات التي خلفتها حالة االنقسام غة كمعلم لمادة الل

لذا  بالمناخ الصفي الفعال، على العملية التعليمية، وجد أن هناك اهتماما  غير كاف   السياسي
تولدت الحاجة عند الباحث لدراسة دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية 

باإلضافة للخروج بسبل لتحسين هذا الدور لتكون مكملة للدراسات  ،لفعاللتوفير المناخ الصفي ا
 السابقة التي تناولت الموضوع.

 ( Questions of study)  الدراسة:أسئلة 
 التالي:وفي ضوء ما تم ذكره تتلخص أسئلة الدراسة في 

مدارس ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية في ال -1
 المعلمين؟األساسية العليا بمحافظات غزة لتوفير المناخ الصفي الفعال من وجهة نظر 

متوسطات  ( بين  a ≤ 0.05) الداللةهل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -2
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة المشرف التربوي في المدارس األساسية العليا 

 ،) الجنسفي الفعال تعزى لمتغيرات الدراسةتوجيههم لتوفير المناخ الصبمحافظات غزة في 
 سنوات الخدمة(؟ ،المؤهل العلمي

سبل المقترحة لتحسين دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير الما  -3
المناخ الصفي الفعال في المدارس األساسية العليا بمحافظات غزة من وجهة نظر 

 ين؟المعلم
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 ( Hypothesis of  study) الدراسة:فرضيات 
متوسطات تقديرات  بين   ( a ≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس األساسية العليا بمحافظات غزة  لدرجة ممارسة 
متغير الجنس )ذكر، المشرف التربوي في توجيههم لتوفير المناخ الصفي الفعال تعزى ل

 أنثى(.
بين متوسطات    (   a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   -2

تقديرات معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس األساسية العليا بمحافظات غزة لدور 
) الصفي الفعال تعزى للمؤهل العلميالمشرف التربوي في توجيههم لتوفير المناخ 

 اجستير فأعلى (.بكالوريوس، م
بين متوسطات تقديرات  (   a ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس األساسية العليا في محافظات غزة لدور المشرف 
سنوات، من  5التربوي في توجيههم لتوفير المناخ الصفي تعزى لسنوات الخدمة )أقل من 

 سنوات (. 10ات، أكثر من سنو  10 - 5
 

 ( Objectives of study) :الدراسةأهداف 
 الى:تهدف الدراسة 

التعرف الى درجة ممارسة المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس  -
 المناخ الصفي الفعال من وجهة نظر المعلمين.  غزة لتوفيراألساسية العليا بمحافظات 

ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين ذا كإالكشف عما  -
لدجة ممارسة المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير المناخ الصفي 

 )الجنس، المؤهللمتغيرات  غزة تعزى الفعال في المدارس األساسية العليا بمحافظات 
 الخدمة(. العلمي، سنوات

أداء المعلمين في توفير المناخ الصفي الفعال في المدارس األساسية اقتراح سبل لتحسين  -
  العليا بمحافظات غزة.
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 ( Importance of study) الدراسة:أهمية 
 التالي:تتحدد أهمية الدراسة في 

 الفعال.تسلط الضوء على محور مهم في المدرسة أال وهو المناخ الصفي  -1
يه معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير المناخ أهمية موضوع دور المشرف التربوي في توج -2

 الصفي الفعال.
دور المعلم المهم في العملية التربوية وضرورة اكسابه للمهارات الشخصية والمهنية التي  -3

 الصفي.تساعده في توفير المناخ 
 التالية:يتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة الفئات  -4
لمساعدة المعلمين في توفير المناخ الصفي  المشرفون التربويون لمادة اللغة اإلنجليزية -

 الفعال.
ية الالزمة لتطوير المسئولون في مديرات التربية والتعليم لتحديد االحتياجات والبرامج التدريب -

 .أداء المعلمين
 المعلمون بشكل عام في تنمية مهاراتهم في توفير المناخ الصفي الفعال. -

 
 ( Limits  of study) الدراسة:حدود 

 التالية:ثل حدود الدراسة في الجوانب تتم

على معرفة دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة  الدراسة تاقتصر  حد الموضوع / -1
 -اإلنجليزية لتوفير المناخ الصفي الفعال وفق المجاالت التالية:) االنضباط الصفي 

 معززات التدريس (. –الوسائل التعليمية أساليب التدريس باستخدام  تفعيل -الطلبة مشاركة
اللغة اإلنجليزية بمحافظات  يمعلمعلى عينة ممثلة من  الدراسة تاقتصر  الحد البشري / -2

 غزة.
لوزارة التربية  والتي تتبعالمدارس األساسية العليا  اقتصرت الدراسة على /الحد المؤسسي  -3

 والتعليم العالي.
 غزة.محافظات  الحد المكاني / -4
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-م2016من العام الدراسي  ولاألالدراسي في الفصل  الدراسةذه ه طبقت الحد الزماني / -5
 م.2017

 (Terminologies of study) الدراسة:مصطلحات 
 التالي:تتحدد مصطلحات الدراسة في 

 ( Role: )رالدو  

ويترتب ، حددةفي مواقف مومطلوب ي تحقق ما هو متوقع ـالتالسلوكية  لممارساتا تلك "  
، ) مرسي"مواقف متعددةي ـرد فـالف واالستدالل علي سلوكية التنبؤ إمكان الممارسات ههذ ىعل

 (. 133م، ص2001

  (Educational supervisor) المشرف التربوي:

وهو ساسية، دائية األواأل الكفايات المعرفية من يمتلك عددا  المؤهل الذي شخص ذلك الهو "
ثراؤه،تطبيق المنهاج على  وحريصمخطط ومقوم  معلميه لالهتمام قف يوجه مثكما أنه  وا 

 (.323م، ص2007،والعجمي ")احسانبالثقافة والقيم في مجال تخصصه

يمتلك خبرات ومؤهالت تساعده الذي تربوي القائد هو ذلك ال " ًا:إجرائييعرف المشرف التربوي 
بهدف  ،المشورة للمعلمين في المدارس األساسية العليا بمحافظات غزةالتوجيه و على تقديم 

والتي تتضمن االنضباط الصفي، مشاركة الطلبة، الوسائل  قاء بالعملية التعليمية التعلمية،االرت
 ."التعليمية

 (  English language supervisor) اإلنجليزية:مشرف اللغة 

تدريس الساليب وطرائق األو  ،لغويةال هخبرات يوظفالذي تربوي الخبير ذلك ال" :بأنهويعرف 
 بهدف ،والمهني معرفيمستواهم ال رفعل ه،معلمي ندةنجليزية إلى مسااللغة اإل الخاصة بمنهاج

 (.7ص، م2008)السميري، "التحصيلي لبةمستوى الطفي تحسين ال

بأنه مجموعة  :جرائياً إي توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية ويعرف دور المشرف التربوي ف
بوي لتوجيه معلم اللغة التي يقوم بها المشرف التر  ،والممارسات ،واألساليب ،اإلجراءات

  الباحث.عدها أ والتي يمكن قياسها من خالل أداة  ،اإلنجليزية لتحسين البيئة الصفية
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 (  Teacher)  المعلم:

ي أو أياها وزارة التربية والتعليم إمؤسسة تعليمية بإجازة تمنحه  أيهو كل من يتولى التعليم في "
 .(3 ، صم2006، لمعلما )دليل "خرى تستطيع منح هذه االجازةأمؤسسة 

  ( Effective classroom climate)  الفعال:المناخ الصفي 

نوعية والمتعلقة ب ة األجواء السائدة داخل الغرفة الصفية،طبيع "عرف المناخ الصفي الفعال بأنه:
 متعلمين، والانبمن ج متعلمالالمعلم و العالقات القائمة بين  طبيعةلى إ، إضافة سائدةالمشاعر ال

 .(149، صم 2005،")الخليليخرأ انبمن ج ما بينهمفي

هو ذلك المناخ الذي يوفره معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس  :إجرائياً  ويعرفه الباحث
يجاد جو من المنافسة على أساس اال ،األساسية العليا لزيادة تحصيل الطلبة المتبادل حترام وا 

بما يخدم  ،المعلم والطلبةوبين  ،نفسهمأين الطلبة بوتعاون تفاعالت  المعلم والطلبة، ُتوجد بين
  في المنهاج، وتحقيق الهدف من العملية التعليمية.تذليل العقبات 

 (high primary stage) العليا:المرحلة األساسية 

)وزارة األساسي"حتى الصف العاشر  األساسي هي المرحلة التي تمتد من الصف الخامس"
 (.م2004نية،التربية والتعليم الفلسطي

  Gaza Governoratery)  ) غزة:محافظات 

( كيلو متر مربع، 356مساحته ) قدرالسهل الساحلي، وتفي  الجغرافية الواقعةgمنطقة ال"هي 
، شمال غزةمحافظات وهي:  ةإلى خمس داريا  إومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة 

 .(14م، ص1997لتخطيط والتعاون الدولي،وغزة، والوسطى، وخانيونس، ورفح" )وزارة ا
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 اسةر  للد النظري  اإلطار: الثاني الفصل
 (Educational supervisionأواًل: االشراف التربوي: )

ة مستمرة االشراف التربوي أحد األعمدة األساسية في العملية التعليمية، وهو عملي ُيعد
، كتدريب الموارد تتم من خالل المتابعة المستمرة للعملية التعليمية من عدة جوانب تربوية

لى تحسين عملية بذلك إشراف التربوي وطرق التدريس، ويسعى اإل ،والمناهج الدراسية البشرية،
 لتربوي.من خالل الخدمات اإلشرافية التي يقدمها المشرف ا ،التعليم والتعلم بمختلف جوانبها

 Development of the) مــن القــديم للحــديث: تطــور مفهــوم اإلشــراف التربــوي 
concept of educational supervision from the old to the 

modern) 

لدى الباحثين في المجال التربوي على مختلف تعددت تعريفات مفهوم اإلشراف التربوي 
وقد واكبت تلك التعريفات  الزمني،العمر  المراحل في العملية التعليمية، مراعين في ذلك

التطورات والمستجدات على العملية التعليمية، مما جعل الباحثون التربويون يتوسعون في مفهوم 
 :على النحو التاليبعضا  من هذه التعريفات يمكن أن نورد اإلشراف التربوي، و 

 :مفهوم اإلشراف لغةً  -1
 المنجد تبين التالي:الرجوع إلى وبإن أصل كلمة اإلشراف في اللغة هو شرف 

م، 2002انتصب والمكان عاله اطلع من فوق وأشفق )المنجد،عال و ارتفع و شرف الشيء: أ
 .(383ص

 :اصطالحاً  مفهوم اإلشراف التربوي  -2
نظمة تتطلب قدر كبير من التنظيم خدمة م بأنه:" (35م، ص1990)الوقفي، عرفه  -

  واالرتقاء بها". التربويةألهداف ا تعمل على ايجاد والتي بالعملية اإلشرافيةقيام للوالتخطيط 
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ومختلف  النافذة للممارساتأو " الرؤية  :أنهب (10م، ص1992)حمدان،  كما عرفه -
عالجية مناسبة حلول ثم اقتراح  ،الضعف فيها وأتحديد مظاهر القوة  بغية ،االمكانات

  لتحسين نقاط الضعف".
مشاركة المعلمين في ب يهتماإلشراف التربوي  يقول :"أن ف(  Glanz , 1996 ,p7أما ) -

والمهارات اإلمكانات المادية والبشرية، و  ،بالمعلومات يةالتعليمالمخرجات عملية تحسين 
 ."تعلم الطلبة يفايجابي  ها تأثيرالتي ل

 ،والمبذولةالمخططة " مجموعة من الجهود  :( على أنه15م، ص2003)المدلل، كما عرفته -
 عقباتال حديدوت ،الجوانب داخل البيئة الصفية بشتىالتعليمية لية العمتحسسين بهدف 
 ". حديثةالالتربوية  من المستجداتباالستفادة  ،المدرسيالتي تواجه العمل  والفجوات

 والخبرات ( بأنه " عبارة عن مجموعة من األنشطة73م، ص2004ويرى )طافش،  -
هامهم مأداء ، وتحسين لمين لذواتهملتنمية المعتربويون خبراء  يمارسهاالتي  ،قصودةالم

يتمكنوا من لالتي تواجههم،  عقباتال وكيفية التخلص منوخارجها،  يةغرفة الصفالداخل 
 ،لطلبةفي سلوك ا صقل ممارسات طيبة، بهدف إحداث محتوى المنهاج المدرسيتنفيذ 

 ."ورقيهبناء مجتمعهم  في مؤهلينيصبحوا ل، والتنوع في حدود أفكارهم
 مهامالمتعددة  مخططةنه" عملية أ( على 26م، ص2005ن، و ، وآخر ")عطاري  هعرفكما  -

، ةبيئة العمل، وتنظيم الطلبتكييف التعلم، و كيفية و ، محتوى المناهجتطوير تطبيق و  منها:)
 ."(أدائهم تقييم وتقويمو  ،علمينطاقات الم االستفادة منو 

بجميع عناصر تعنى  ،( بأنه "عملية تعاونية منظمة43م، ص2007)صيام،  ويعرفه -
التي العوامل وتحليل وتقويم دراسة  علىداخل الغرفة الصفية، كما ويعمل التعليمي الموقف 

إلى حتمية  والوصول ،بشكل عام الخدمة التعليميةمستوى األداء في وتحسين  ،فيه تؤثر
 ".تقصيردون ألهداف التربوية تحقيق ا
( م2007( و تعريف )صيام، م1992 أن هناك فرق بين تعريف )حمدان،يرى الباحث و 

في حين بدأ المفهوم في اتساع  ،ركز في البداية على األنشطة ذاتها التربوي  فاإلشراف
 ليشمل جميع الممارسات داخل غرفة الصف لتحقيق األهداف التربوية.
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مختص  خبير تربوي يقدمها  ،مهمة تربوية ه:( بأن231م، ص2008 ،عطوي كما أشار ) -
الخدمة تلك  تزودكما و ، أداء مهامهم الصفيةأداؤهم نحو تحسين  ، بقصدمعلميهإلى 
حسن من وتُ  ،تقبلهمو  لكسب ثقتهم،، ضروريةالالفنية والمهارات  ،المعرفة العلميةب ينالمعلم

 . نحو عملهم اتجاهاتهم
في القضاء على مشكالتهم األدائية لخدمة المعلمين  ةموجه أنشطة: " بأنه ف أيضا  عر يُ و  -

امكاناتهم  لبروز، العمل المدرسيلى خدمة جميع العاملين في مجال إيهدف و  ،الصفيةو 
هداف األوتحقيق  ،التعليمي والتحصيلي للطلبةمستوى البما يحقق رفع  ،الشخصية والمهنية

 (.Hismanoglu & Hismanoglu,2010, p16 ")العامة التربوية
وفريق  ،تهتم بالمتعلممهارية إنسانية  رياديةعملية  بأنه ( "15م، ص2009،الخريزي )وذكر  -

من أجل  ،األنشطة الصفيةاختيار وتنفيذ والمعلمين، و  ،حتوى الدراسي، والمالعمل المدرسي
 ".البيئة الصفية وتكون مهيأة لعملية التعلمتحسين 

 ،والفعاليات المتعلقة بالموقف التربوي المدرسيوعة من األنشطة مجم" بأنه: أيضا   رفع  كما  -
تعمل محددة آليات وفق  ،نيوالمعلم ،واإلدارة المدرسية ،مشرفون مختصون ا التي يقوم بهو 

تحقيق أهداف العملية ل، في كافة الجوانب الشخصية والمهنيةأداء المعلم تقييم وتطوير  على
 .(98م، ص2010)المزمومي، "التربوية والتعليمية 

 ،ا  فنيلة، معدة تطويرية شامعملية "بأنه  ه( عرف166-165صص م، 2013أما )عزازي،  -
نسانيو  ،ا  شوريو   . "مخرجات الموقف التعليمي بكافة جوانبهتقويم وتطوير  تقوم على ،ا  ا 

ويرجع ذلك الى  ،لإلشراف التربوي  واحدلم يتم االتفاق على تعريف مما سبق بأنه  يتبين
مر ألا ،وتطور النظام التربوي  الخبرة عند بعض الباحثين،واختالف  ،ين في وجهات النظرالتبا

عملية هو  :"بأن االشراف التربوي يرى الباحث  لذا فإندى الى ظهور تعريفات متعددة، الذي أ
لتحسين العملية التعليمية وتطويرها في جميع  ،تواصل مستمرة بين المشرف التربوي والمعلم

وال  ،ليةة وفاعءبكفابتغاة هداف التربوية الموالوصول إلى األ ،الرتقاء بأداء المعلماو  ،المجاالت
 لعملية التربوية. أحد ركائز االذي يعتبر  ،ربوي مبدعتيتحقق ذلك إال من خالل مشرف 
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 (Importance of educational supervision) :أهمية االشراف التربوي 

المهام والخدمات التي يقوم بها المشرف التربوي في أهمية المشرف التربوي  تكمن
ثاو ، ية وتطوير المعلملالرتقاء بمستوى العملية التعليم وتحسين  ،رة دافعيته نحو النمو المهنيا 

 والمعلم. ه وبينوتعزيز الثقة بين ،مستوى الطلبة

 تحسينعلى  شكل عامبكونه عمل تعاوني يركز في  ؛اإلشراف التربوي  تكمن أهميةو 
 ةالفاعلة ركيزة األساسيال ، بصفتهالمعلميتصدرها عناصرها و  جميعلعملية التعليمية والتربوية با

 ، وهوحاضر في ميدان العمل التربوي  بصفته، عمليةتلك الل ، والمشرف التربوي راعِ فيها
مساعدة ك منها ،  دور كل عنصرويدرك  ،العملية التربويةفي جميع العناصر لحال المالحظ 

 وأساليب التقويم الوسائل التعليميةاختيار  المقررات الدراسية وفي تبسيط المعلم والمتعلم 
 احيةمن الن أي احتياج توفير والحفاظ على ،بالمشرفين التربويين،  ولذلك تم االهتمام المناسبة

م 2012)سلمان، بةللطل نمو متكامل الوصول إلىم في وتشجيعا  لهلممارسة عملهم، األكاديمية 
 (. 195، ص

أسلوب  نهاأل، يمكن تجاهلهاي ال تاألساليب الأحد أهم الصفية الميدانية الزيارات  دعوتُ 
 الطلبةاكتساب ومستوى  ،الصفية دارةاإلطريقة  من التعرف على ُتمكن المشرف التربوي  ،هام

 عملية تقييم وتقويمسهل ي لكي ،المعلمين للمعارف، والتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف لدى
 (.7م، ص2015البشر، ) التعليميالموقف  خاللالمعلم أداء 

 :في النقاط التالية عند المعلم( أهمية اإلشراف التربوي 334م، ص2001عطوي، ) حددوقد 

ذلك إلى  األكثر احتياجا   ألنهم، حديثي الخدمة في سلك التعليم المعلمينتوجيه وارشاد   -1
 حب االنتماء للمهنة.ل وارشادهم، التوجيه

يظل  ،وتدريبه ،مكاناتهواشخصيته، كانت ومهما  ،بلغت قدراتهمهما  جديدالمعلم ال -2
مع العمل المدرسي والموقف التكيف  بما يحقق ،رشادى التوجيه واإلإل لحةجة مبحا

 التعليمي.
 والطرق الحديثة في ،االتجاهاتو  ،التغيرات أن يواكب من الضروري  ؛المعلم القديم -3

 التدريس. عملية
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تطبيق عرض و إلى التوجيه واإلرشاد من أجل بحاجة  أيضا   صاحب التميز فهوالمعلم  -4
يكون لهم  لكي يستفيد منها وكذلك باقي المعلمين ،عدة المشرف التربوي بمسا هأفكار 
 .الفائدة

 الطرق  بيني ألنه، الحقل التعليميله أهمية كبيرة في ن اإلشراف التربوي بأويرى الباحث 
خاصة في توجيه ، لعملية التعليميةفي ا أمام المعلمين ضع النقاط على الحروف، ويالمناسبة

التعامل مع المستجدات التربوية، سواء على مستوى طرائق التدريس أو على المعلم على كيفية 
ذا رأينا أن هناك نجاحا  أو فشال  في مستوى التغييرات والتحديثات في المناهج المدرسية،  وا 

 عملية التعليم فحري  بنا النظر إلى المشرف الذي يترك بصمة النجاح أو الفشل.

 

 (Targets of educational supervision) :أهداف اإلشراف التربوي 

أهداف اإلشراف التربوي كثيرة ومتنوعة وربما تذهب إلى أبعد ما حدده الكتاب والباحثون 
تحسين  في المجال التربوي، ولكن تبقى جميع هذه األهداف تتمحور حول هدف رئيس واحد وهو

على  بالتالي االنعكاس إيجابيا  و  ،بالمستوى المهني والعلمي للمعلمين العملية التعليمية، لالرتقاء
و ما ذكره وه ، ولتحسين تلك العملية كان البد من تحديد وتحقيق لتلك األهدافبةمستوى الطل

 وآخرون،)حسين ، (16م، ص 2006)الحريري، (، 234م، ص2001كل من )عطوي،
 كالتالي:  (23،24ص م،٢٠٠٦

نقاط بمعرفة ال، و ج التعليميالمنهاطبيعة  معرفةو  ،ةالدراسي بمحتوى المناهج االرتقاء -1
 .والعمل على تحسينهاالضعف نقاط ، والتعرف على وتعزيزها القوة

والمجتمع المحلي  ،وذلك من خالل تهيئة المعلمين ،إحداث التغيير والتطوير التربوي  -2
شراكهم إشعارهم بالحاجة إل من خاللالتغيير ذلك لتقبل  في ى ذلك التطوير، وا 

شراكهم في اتخاذ له، لتقبل التغ التخطيط  القرارات.يير وا 
 .أداءهتقويم تقييم و و  الصف،متابعة عمل المعلم داخل  -3
 .المعلمين أقرانهلدى واالستفادة منها  ينالمعلم الموجودة عندنقاط القوة  االستفادة من -4
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 نقص في الكوادر أو المواد التعليمية. إمداد الميدان التربوي عند حدوث -5
وبرامج للمعلمين القدامى الذين يعانون  ،للمعلمين الجدد دةبرامج تدريبية جدياقتراح  -6

 من فجوات في أدائهم التربوي.
وتطبيقها  ممارستها ليتمكن من ،التربوية وخالصة األبحاث جداتاالطالع على المست -7

 ممارسة األساليبو من تحديد  تمكينهم، و لها المعلمين مواكبةو  ،أرض الواقع على
  .المبنية على أفكار جديدة

المدرسية  القرارات في اتخاذ ابداء آرائهموتشجيعهم على ، المعلمين بين عالقةال تقوية -8
 .التي تنصب في مصلحة المدرسة

عناصر المنهج  بين واالنسجامالبعض، ببعضها  المختلفة ناهج الدراسيةالم ربط  -9
 المختلفة 

عمل التشجيع و  ،والطلبة علمينبين المأساسه التفاعل االيجابي  وضع تصور -10
مرجعا  مهما   التصوريكون هذا بحيث  علمين والطلبة،بين المشرف والم تشاركيال
 المتبادل. والتعاون  االحترامالثقة و على يكون قائما   ،مهنة التدريسل

 ( عدة أهداف لإلشراف التربوي:2م، ص2008وذكرت )وزارة التربية والتعليم،
 .عمل على تطويرهم بشكل مستمروتهيئة مجموعة من المشرفين التربويين والإعداد  -1
تدريب المشرف على اكتساب وتطوير مهارات االتصال والتواصل التربوي من خالل  -2

 المالحظة والتقييم وتقويم األداء والتغذية الراجعة.
التداخل بين أهمية الربط و و  ،بمكونات عملية التعليم والتعلمتوعية المشرفين التربويين   -3

 .مكوناتتلك ال
المدرسة  لجعل وذلك وتحديد احتياجاتهم، م،دوره ممارسةعلى  ينمشرفال مساعدة  -4

 .مستمر تدريب ميدان
 .طلبتهمخدمة م، واالستفادة منها في في تقديم خبراته ينالمعلم ندة ودعممسا   -5
على تطوير  تشجيعهمو  ،بينهم العمل الجماعيوتشجيع  ،لدى المعلمين المحبةغرس  -6

 . واالستفادة من بعضهم البعض ،عملهم من خالل التقويم الذاتي
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غايات يهدف إلى اإلشراف التربوي  فقد أشارت بأن (11-1صص م،  2011أما )البلوي،
تقديم التي تخدم عملية و ، البشرية والمادية المدرسية توظيف اإلمكانات سالمة يفتتمثل  مهمة

 :التطويرية، ويتمثل ذلك في النقاط التالية خططالو  ،المنهاج وتبسيط محتوى 

 .منظمة ومخطط لها المواقف التعليميةلتبدو ، القضاء على العشوائية في التدريس -1
ثارة اهتمام تحسين و العمل على  -2  العملية التعليمية،بتطوير المعلمين للقيام وتشويق ا 

 زيادة كفاءةوبما يساعد على  ،ددةالتحسين مرتبط باألهداف المحبشرط أن يكون 
 .بشكل دوري المعلمين 

في تحقيق  مدرسته بشكل  واضح، ويدرك دورمتطلبات التعليم  من تحديدعلم الم تمكين -3
 .متطلباتويكون له دور جلي في الوصول لتلك ال ،الغايات تلك

لألهداف التي  تصور واضحالتفريق بين األهداف والوسائل، ورسم  فيالمعلم  وعي -4
 .الوصول لهاتعمل المدرسة من أجل 

 .األخرى  المواد بقيةبين  مستوى مكانتها عرفةوم مادته، ألهميةالمعلم  إدراك -5
 المدارس األخرى.و مدرسته  بينالعالقة  معرفة طبيعةتمكين المعلم من  -6

تطورت من أهداف عالجية تعالج أي قصور  اإلشراف التربوي  أهدافويرى الباحث أن 
، لتعليميةالبيئة اجوانب  جميع شاملة، وتراعي يحدث في العملية التعليمية إلى أهداف وقائية

 كذلك ،لطلبةالتحصيلي والمعرفي لمستوى التحسين  ودوره فيتطوير أداء المعلم، ب ألنها تهتم
تخطيط وتنفيذ دور المشرف التربوي نحو ل ا عطاء أهمية بالغةلمنهاج الدراسي، و ركيزها على ات

فيذ والتعرف على نقاط الضعف عند المعلمين التي تحول دون تن، المناهج الدراسيةمحتوى 
التحسين ال وهذا المناهج بشكلها السليم والمطلوب، وذلك ما بات يعرف بتحسين أداء المعلم، 

أن يستمر ويمتاز بالتعميم على بد ، بل الموقفيا  يزول بزوال الموقف التعليمي يكون عشوائيا  
، بحيث يخضع ذلك التحسين للمتابعة من قبل المشرف واإلدارة المدرسية، جميع المعلمين

 .قياس أثره على المستوى البعيدو 
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 (Tasks of educational supervision) :مهام المشرف التربوي  

وتمكينهم  ،مهنيا  المعلمين  ندةمسا وقائم على، جوهريةوواجبات مهام  للمشرف التربوي 
تقديم بعض اإلرشادات  ، باإلضافة إلىمن مواجهة مشاكلهم الصفية وتوجيههم لكيفية حلها

 .تعليمية جيدةمخرجات  للوصول إلى، وتنويعهاالتدريس  طرائق سينالخاصة بتح

 ، و (185-177صص م، 2005)أبو عابد، ، و(41م، ص 2001 المغيدي،وأشار)
 :متنوعة منهاو  عديدة بمهاميقوم المشرف التربوي بأن  (80-75صص  م،2005، )الخطيب
تدني التحصيل والدافعية،  سبابومعرفة أ ،مشكالتاللمواجهة  ،والعالجي ،والوقائي ،النمائي

االنضباط المساعدة في اختيار طرق التدريس والوسائل المناسبة، و  وومعرفة ثغرات المناهج 
 كما يلي: ومن أهم تلك المهام  ،والتخطيط للدروس واستثمار الوقت، ،الصفي

 وكيفية صياغة ،مساعدة المعلم لفهم أهداف التعليم والمدرسة والمادة التي يدرسها .1
  .واألنشطة المناسبة لها الفرعيةاألهداف 

 .لبةالعوامل التي تعوق عملية التعلم لدى الط معرفة أسباب .2
 .الدراسي جاالمنهتنفيذ التربوية الجديدة المتعلقة ب األساليبدراسة  .3
المستجدات على االطالع على  تحفيزهمو  علمية،أسس ب العملعلى المعلمين  بصيرت .4

 .التربوية
 .لتحقيق األهداف المنشودة ،بين المعلمين لخبراتتبادل ا تشجيع .5
 .ت االبداع والميول لدى المعلمين، وتعزيز ذلك الجانبمجاال تنمية .6
 .بشكل متوازن و  العدالة في توزيع الكفايات على المدارسمراعاة  .7

 ومهاريا  وأدائيا . تنمية المعلمين مهنيا   .8
 .دارتهاا  ثناء الخدمة و أالدورات التدريبية تنظيم  .9

 .األداء التعليميوتقويم حليل ت .10

 .التي تخدم العملية التعليميةو في مجال اإلشراف  الدراسات واألبحاث التربوية متابعة .11
 .جاالمنه وتحسين تطوير .12
 .تنظيم الموقف التعليمي التعلمي .13
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  .للمدرسة والتسهيالت التعليميةتلبية الحاجات  .14
 .والقدامى المعلمين الجدد وا عداد تهيئة .15
 .حل المشكالت الخاصة بالطلبةفي  بيئة المدرسة الخارجية هاتتوج استغالل .16
 المجتمع المحلي.و  ايجاد أفكار من شأنها تعزز التواصل بين المدرسة .17

بها  يحظىالتي  هام( أن الم  Ovando & Huckestein, 2003, p7-9وذكرت دراسة )
ثارة التخطيط، و هي:  ممارسة مهامه اإلشرافيةالمشرف في  ، تنظيم المتعلمينو  ،الدافعيةا 

الشخصية  الصفية، واللقاءاتالقائمة على الزيارات ، والمالحظات الدراسية والمناهج
 . ، وتقويم العملية التعليميةمعلمين، وتنمية الالبيئة المحلية، والعالقات مع واالجتماعية

 ( فيرى أن هناك نوعان من المهام للمشرف التربوي : 51م، ص 2002، )دويدأما 

إدارات المدارس المتمثلة في نسانية، اإلعالقات التتمثل في : إنسانية اجتماعيةمهام  -1
  .الطاقم االشرافي بأكمله، ومع علمين والطلبة وأولياء أمورهموالم

االتصال والتنسيق بين جميع أطراف العملية و ، التخطيطتتمثل في : مهام مهنية فنية -2
البحوث  ومتابعة، اع لدى المعلمين والطلبةأساليب جديدة لتنمية اإلبدتطبيق و التعليمية، 

 .والمتابعة، والتدريب، والتحليل ،والتقويم ،والتجارب التربوية
 مكونات جميعبين  تفاعليةعملية طار إفي  تكون االشراف التربوي مهام  ويرى الباحث أن

غوب في حداث تغير مر إى إل مما يؤدي، باستخدام أساليب إشرافية تربوية ،عليميةالعملية الت
وتكون هذه المهام بالتنسيق مع جميع عناصر العملية التعليمية، عملية التعلم وسلوك المتعلمين، 

دارات  وبشكل غير عشوائي، بحيث يكون ضمن خطة إشرافية مخطط لها وبمشاركة المعلمين وا 
 المدارس، وقبل ذلك الفريق اإلشرافي.

 (Roles of educational supervision) :التربوي أدوار المشرف 

في العملية  ةأساسيكقاعدة المشرف التربوي له أدوار متعددة ومختلفة، ويعتبر المشرف 
 :(15م، ص 2011، )غياظما ذكره  التعليمية له أدوارا هامة يقوم بها ومن هذه األدوار

التي على اكتشاف قدراته المادية والعقلية  التي تساعد المعلم المناسبةالتعليمية توفير البيئة  -
 تساعده على تحسين العملية التعليمية.
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 .التي تلبي متطلبات المنهاج الدراسيالالزمة  التدريبية أن يوفر المادة -

 .من خالل أدائهم اكتشاف المعلمين ألنفسهم التأكيد على -

 العملية التعليمية. وقيمته فيله أهميته  عنصر أساسيالتعامل مع المعلم ك -

 المعلم لذاته حتى يساعد الطالب على بناء شخصية مستقلة.التركيز على تطوير  -

المشرف كالهما شريك في تطوير تحسين عملية التدريس، الفلسفة التجريبية فان المعلم و  في ظل
التي يقوم فيه كل  درج تحت أسلوب اإلشراف التعاونيوهذه المساواة بين المشرف و المعلم تن

 .اآلخرغنى ألحد منهم عن منهم بدوره ويكون مكماُل لآلخر فال 

 :( Hawkins & shohet، م59p  ,2006)ذكره ومن هذه األدوار ما 

 .وما يحدث من تغيرات األمور، مستجداتالوقوف على  -
التأكد من عدم ترك شخص ما لوحده، ليحمل على عاتقه الصعوبات والمشكالت لوحده  -

 .ألنه مكماُل لغيره
لتحويل المضاد التي قد تنجم عن ظروف الكشف والتعبير عن الضغوط الشخصية وا -

 .العمل
 استخدام مصادر المشرف عليهم الشخصية والمهنية بشكل أفضل. -

وال  ، كل  منها يكمل اآلخرويرى الباحث أن األدوار للمشرف التربوي متداخلة فيما بينها
ال تمل العملية التربوية إيمكن الفصل بين تلك األدوار وجميعها جوهري أساسي ال تك

 بتلك األدوار. 

 The role of) :معلمـــي اللغـــة اإلنجليزيـــةالمشـــرف التربـــوي فـــي توجيـــه  دور
Educational supervision in direct teachers of English language) 

وذلك من ، كهدف أساس ئهمأدا نميةت فياللغة اإلنجليزية  لمعلمي مشرفالدور  يكمن
 ،وعقد لجنة مبحث اللغة اإلنجليزية بشكل دوري  ،رةستمالممدرسية الزيارات الالقيام ب خالل

لمناهج واإلشرافية المتعلقة باعداد الخطط السنوية ا  و  ،لدورات التدريبيةواإلشراف واإلعداد ل
لى جانب هذا ، وا  ارات للمراحل التعليمية المختلفةعداد االختبا  و  ،لتطوير مبحث اللغة اإلنجليزية
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التوظيف ومقابالت إعداد اختبارات بالمشاركة في  نجليزيةاللغة اإليقوم مشرف  الدور األساس؛
  .(68م، ص 2008، السميري ) اإلنجليزيةللمتقدمين لوظيفة معلمي اللغة 

اللغة اإلنجليزية التربوي لمادة مشرف البأن  (133م، ص1998)الدويك وآخرون،  وقد ذكر
يعمل على تنظيم  مجاله، والذيحسب ما يقتضيه العالقات العامة  خبير مختص فيهو 

مختلف عمليات التفاعل واالتصال مع معلميه ، وهذا ما يتطلب منه القيام ببعض الوظائف 
 الهامة: 

، وتعزيز الثقة واالحترام عملية التعليم والتعلمبين مختلف مكونات  ايجاد روح التكامل .1
 حسب ما تقتضيه الحاجة. وتقديم النصح والمشورة، لديهم المتبادل

 والمهاري عند معلمي اللغة اإلنجليزية. متطلبات النمو المعرفييط إعداد وتخط .2
 رفع الروح المعنوية لدى معلمي اللغة اإلنجليزية وتعزيز انتماؤهم الوظيفي. .3
 تقويم وتحليل عملية التعلم والوقوف على أبرز النتائج عنها. .4
براهيم،     لتي تبين دور من األدوار امجموعة  (46-44صص م، 2003وقد أشار )األسدي وا 

 المشرف التربوي لمادة اللغة اإلنجليزية نذكر منها:

أن يقوم مشرف اللغة اإلنجليزية بتقوية أواصر العالقات االجتماعية الطيبة بين معلمي   -1
 اللغة اإلنجليزية بشكل مستمر.

االرتقاء أن يعمل على تشجيع ودعم معلمي اللغة اإلنجليزية ويوفر لهم ما يمكنهم من  -2
 نيا  وفنيا .مه بهم

في األنشطة  المختلفة، سواءأن يساعد المشرف كل المعلمين على تنمية قدراتهم   -3
 سواء. الصفية أو الالصفية على حد  

أن يسعى مشرف اللغة اإلنجليزية على توفير سبل الراحة الشخصية والنفسية للمعلمين  -4
 المختلفة.الذين يشرف عليهم سواء في مدارسهم أو أثناء الدورات التدريبية 

أساليب  تقييم، وخاصة في نمعلميالمشرف بالعدالة والموضوعية في تقييم الأن يتسم  -5
 على تعزيزها، واستخدام النقاش المنجزة والعملا، وتحديد النتائج يمارسونهالتي  التدريس

 والنقد البناء مع المعلم للتنويه عن أي قصور لديه. 
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أن اللغة اإلنجليزية مادة مشرف لى عأن ( 225 ،224صص م، 2003)أحمد،  يضيفو 
، ومجموعة المعلمين الذي يشرف عليهم، بعملية اإلشراف جميع الفعاليات الخاصة فيينخرط 

 وبهذا معلمي اللغة اإلنجليزية،بين البرامج اإلشرافية وبين  كحلقة وصل ويكون  ،لمادة التعليميةوا
، معلميهأداء  ميةتنوفي  اسبة،المنوالوسائل  ،المناهجمحتوى في  مختصاستشاري و  يكون 

 وتقويم مواطن الضعف عند المعلمين. طلبة،بين المعلمين وال وايجاد جو مالئم ومنسجم

 يهللغة اإلنجليزية عندما يقوم بزيارة معلما مشرفأن  (78م، ص2008ويذكر )السميري،
تحضير اس كر االطالع إلى من  ابتداء   الدراسية للحصةالمعلم  ضبط يركز على كيفية يجب أن
داخل غرفة  المساعدة في تحقيقها المتوقع من الطلبة األهداف علي تضمنالتي ت ،المعلم
التقويم  أساليبو  ،األهدافتلك  تحقيق علىالتي تساعد  مناسبةوالوسائل ال األنشطةو  ،الصف

 .في الحصة أهدافمن  م تحقيقهلقياس ما ت التكويني والختامي

له أن المشرف التربوي ب راف التربوي فإننا نالحظمن خالل ما سبق من عرض مهم لإلش
تذليل العقبات التي  كما له دور بارز في ،نجليزيةاللغة اال ىمعلم يشراف علدور هام في اال

نجليزية، اللغة اال ىلمعلم المهارات األدائية والشخصيةتطوير  بما يحققتعترض طريقهم، 
أن دور المعلم لم يعد يقتصر على نقل وقد ركز اإلشراف على ، التعليم والتعلم تحسينو 

لى توفير مناخ صفي مالئم وتوجيه وتنظيم األنشطة الصفية وتوفير إبل تعداه  ،المعلومات
الدافعية في بيئة تعليمية مناسبة، وهذا ما ادة فرصة التعلم واثارة يز  المناخ النفسي واالجتماعي و

 سيتناوله الباحث الحقا .

 Effective classroom climate)) :فعالال المناخ الصفيثانيًا: 

لى توفير وتهيئة إألنه يسعى  ،يحظى المناخ الصفي باهتمام بالغ في العملية التعليمية
زمة لتحقيق العملية التربوية الوكذلك تهيئة األجواء النفسية واالجتماعية ال ،األجواء للدراسة

 ،والتعلم لعملية التعليم داعما  أساسيا  شكل ي ذيالو بصورة فعالة داخل الغرفة الصفية،  ،والتعليمية
مما جعل  ،يؤثر في أداء وسلوك الطلبة والمعلم ،فالمناخ الصفي هو بمثابة حاضنة رئيسة للتعلم

يجاد مناخ صفي مناسب للعملية التربوية.اليات آرصد ل ضرورة هناك  لتقويم وا 
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من دور بارز في تشكيل  ا له، لمبرز العوامل التي يجب مراعاتهامن أ"المناخ الصفي  دويع
مثل عملية التفاعل ما بين المعلم والطلبة، وما بين ي ذيوال ،السلوك المدرسي المرغوب به

 (.201م، ص 2012، ")الحاليقةالطلبة أنفسهم

 Development of the concept of Classroom):تطـور مفهـوم المنـاخ الصـفي
climate) 

لدى المختصين التربويين، وتطور ذلك المفهوم أخذ مفهوم المناخ الصفي عدة معاني 
بتطور العملية التربوية بشكل عام، حيث ذكر الباحث مجموعة من التعريفات التي تناولت ذلك 

 المفهوم وهي كالتالي:

ثناء أ يةغرفة الصفال السائد فيالجو العام  نه "أ( ب189م، ص2002عرفه )قطامي، -
التعليمية التي يحدثها المعلم  مواقفأثر باليت وذلك المناخحدوث الموقف التعليمي، 

 ويستجيب لها الطالب".
 والذي يتولدمشترك النفسي الشعور أنه:" ذلك ال( ب33م، ص 2004، )الخليلييعرفه و  -

  وتفاعلهم مع أقرانهم ومع معلميهم".نتيجة وجودهم  ،لطلبةلدى ا
بين  لفيه التفاع يتم جتماعياطار نفسي وا"( بأنه 19م، ص2008عرفه )العسيري،كما  -

، والموقف التعليمي، باستخدام وسائل وأساليب والمادة التعليمية ،والطلبة ،مينالمعل
 تنتجتي الو  يةبيئة الصفالفي  سائدةالنفس اجتماعية ال سماتمجموعة ال هوو ، أمناسبة
 ."التعليمية مادةوال معلمهمنفسهم، وبين الطلبة و تفاعالت بين الطلبة أعن 
م( ركز على الجو العام داخل الموقف 2002لباحث أن تعريف )قطامي، ويرى ا     

)الخليلي،  فيما تطور المفهوم عند، وكان دور الطالب مستجيب فقط ،التعليمي
، وكان دور الطالب متفاعل مع أقرانه ومعلميه ركز على الجو النفسيوالذي م( 2004

جمع بين الجو النفسي ه فكان أكثر شمولية ، ألنم( 2008أما تعريف ) العسيري، 
حيث كان متفاعل  أكثر اهتماما ،وكان دور الطالب  واالجتماعي في الموقف التعليمي

 . مع الطلبة والمعلمين ومع المادة التعليمية باستخدام الوسائل التعليمية
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 يةغرفة الصفال السائد داخلذلك الجو  "( بأنه 201م، ص2012،الحاليقة)عرفته قد و  -
ب الجوان كل يؤثر في سلوكيات الطلبة واتجاهاتهم وميولهم بشكل يراعيبشمدرسة ال في

 ."المادية والمعنوية واالجتماعية
 ،الجو العام الذي يسود الغرفة الصفّية"( بأنه 234م، ص2014المومني، ) وعرفه -

المتطلبات في إطار  ،العالقات بين المعلم والطلبة، وبين الطلبة أنفسهمتفاعل نتيجة 
في ضوء مجموعة من التعليمات  ،جل تحقيق األهداف المنشودةأمن  ،التعليمية

 ."المتنوعةواإلرشادات 
لى تطوير إهو ذلك المناخ الذي يهدف " (4م، ص 2014، قباجة، مخامرة)عرفه كما  -

 ،من خالل اإلجراءات التي يؤديها المعلم غرفة الصفية،داخل ال لتفاعليالتنظيم اآليات 
 طلوبةزمة إلحداث التعلم في ضوء األهداف التعليمية المالالظروف ال هيئةبهدف ت
 جوانبتحقيق التكامل في الجل أ، من طلبةسلوك ال التغيير المطلوب فيإلحداث 
 ."الشخصية للطلبة واإلمكانات

األجواء العاطفية التي وجاء تعريف المناخ الصفي في البرنامج التعليمي لألونروا بأنه:"  -
ير المعلم هو المسؤول عن توفبحيث يكون لذي يحققه كل طالب، تحدد التعلم والتقدم ا

إذ إن تكوين مناخ إيجابي وبيئة مساندة يعتبر من أهم  المناخ المالئم للتعلم في صفه،
 ،ينبغي على المعلمين تنفيذها بصورة صحيحة الصفية، والتيدارة الغرفة إاستراتيجيات 

 .م(2014، االونروا) "الصفإذا أرادوا للتعلم أن يحظى بقيمة عالية في 

من  ،كيفية التأثير على الطلبةيتناول في معناه يتبين مما سبق بأن المناخ الصفي الفعال 
أو المعلمين  ،واستغاللها في التفاعل فيما بين الطلبة أنفسهم ،خالل العالقات اإلنسانية الطيبة

 . هماله واإلغفال عنهإ ال يمكن  وهو ما ،بشكل يخدم ويحقق األهداف التعليمية المرجوة ،والطلبة

 

 (Importance of classroom climate) :الصفيأهمية المناخ 

إن الناظر لتطوير عملية التعليم والتعلم في مختلف مراحلها، نجد بأن ذلك التطوير 
بشكل يساعدهم في  ،يرتكز وبشكل رئيس على استغالل وجود الطلبة على أكبر قدر ممكن
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نفسهم أو  ،ليكونوا قادرين على منفعة مجتمعهم بشكل عام ،ومواهبهم ،اراتهمومه ،تطوير عقولهم
يرتكز عليه توافر المناخ الصفي الفعال، لذلك فإن المناخ الصفي الفعال وهذا ما  ،بشكل خاص

يعطي الفرصة لمعرفة امكانات، وميول، واهتمامات كل طالب، مما يساعد في كيفية االستفادة 
ه في الغرفة الصفية لتلك الميول والمهارات، وأي غياب لتلك األمور فإننا منها، واكتساب أقران

 أمام قصور في توافر مناخ صفي فعال بشكل كامل.

يسوده جو قائم على عالقات تفاعلية ودية الذي فعال الصفي المناخ الويعد توفير 
يجابية بين  الهدف إلنجاز  ساسيا  أ متطلبا  ، جميع عناصر العملية التعليمية في الغرفة الصفيةوا 

تغيبت و  ،والمشاركة الفاعلة االنضباط يةغرفة الصفال فإن فقدت ،مهما كانت طبيعته التعليمي
على حد  طلبةزعاج للمعلمين والية اإلنسانية، أصبحت مصدر توتر وا  العالقات االجتماع عنه
والمناخ الصفي  ،قاتى قدرة المعلم على توفير هذه العالإل تربوييناء، ومن هنا كانت نظرة السو 

 2014فاعلية المعلم ونجاحه في تحقيق أهداف التعلم) مخامرة وقباجه،  تطلباتمن أهم م الفعال
 (. 2م، ص

 ،( أن المناخ الصفي يجب ان يكون مثيرُا للتفكير335م، ص 2014،درار)حدد وقد 
مركز النشاط حول يحتكر المعلم معظم الوقت لذاته، وأن ي وأالبوسائله المتنوعة، وتحضيراته، 

 .الطالب ويطرح أسئلة تفكير عليا، وأن تكون ردوده حاثة للتفكير ومشجعه له

ويتبين مما سبق بأن المناخ الصفي الفعال له أهمية كبيرة لم يختلف عليها جميع 
الكتاب والباحثين، وقد حددوا ركائز ومتطلبات وعناصر ومكونات ذلك المناخ الفعال، بشكل ال 

ناء عنها أو اهمال أحدها دون اآلخر وهذا ما جعلنا نشعر بأهمية المناخ الصفي يمكن االستغ
الفعال ودور في رفع مستوى الطلبة التحصيلي، وتحقيق األهداف التعليمية المرغوبة، وهذا ما 
 جعلنا نتساءل كيف يمكننا أن نجد مناخ صفي فعال وايجابي، وهذا ما تناوله الباحث فيما يلي: 

النوع الهادف والقائم على المهام ذلك  في تسهيل تعلم الطالبمناخ الصفي يشكل نوع ال
والمساند والذي يسوده النظام، هذا المناخ يسهل التعلم عن طريق بناء مواقف ودوافع إيجابية 

مناخ صفي  بإيجادعند تحليل المهارات المتعلقة عليها  لحفاظوا ،الدرسالمعلم و  تجاه الطلبةلدى 
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 لطلبةالدرس بما فيها ا يستهدفهاالتي من القيم العامة  نبعن هذا المناخ يألواضح من او  ،إيجابي
 (. Kyriacou, 2004, p127)وتعلمهم 

كما يعد المناخ الصفي الذي يقوم ببنائه المعلم ذو تأثير كبير على دوافع الطلبة 
ي لها أهمية كبيرة، ومواقفهم إزاء التعلم، وأن المهارات المتعلقة ببناء المناخ الصفي اإليجاب

والمناخ الصفي الذي يشجع على التعلم، هو مناخ صفي تزيد دافعيته وكذلك قدرته على 
 اإلنجاز.

بالرضا عن  شعور طلبةلدى الفيه يتولد  فعاال ، يكون إيجابيا   أن إما يالصفمناخ الو 
طمأنينة الاسهم بحسوا   ،الغرفة الصفيةفي  الراحةوالشعور ب ،البيئة الصفيةاألجواء السائدة في 

ما فيما بينهم يجابياإلالتفاعل و  المعلم،أثناء تواجد  حيث  ،ن يكون المناخ الصفي سلبيا  أ، وا 
بعدم مالئمة  مما يجعلهم يشعرون  ،في غرفة الصفأثناء تواجدهم  الراحةبعدم  يشعر الطلبة

 حريسود التناربما و  ،معلملامن كما يتولد لديهم شعور بالخجل ، يةالصف لبيئةلالمادية لمكونات ا
يؤدي مما  ،لسير عملية التعلم داخل غرفة الصف معوقا  مهما   يمثل وهذا، بينهم في العالقات

 (.36م، ص2008،لتوفر المشكالت السلوكية فيما بينهم) العسيري 

لبة المعلم والط ا:من عنصرين وهم بشكل رئيس ية لدى الطلبةوتتكون البيئة الصف
 يتأثر، كما موسلوكه أقرانهمفي أداء  هذين العنصرين المعلم والطلبةمن  خرين، ويؤثر كلاآل

 (.106م، ص2012، لعشيشي) الطلبةمع  وسلوكه ،أثناء الحصة المعلم أسلوبب الطلبة

كمتعلمين أساسية لبناء مناخ صفي  الطلبةلتعزيز الثقة بالذات لدى الحاجة  لذا تتولد
 في تفاعل غرفة الصفية، ويكمن ذلكال في واتهمبذ طلبةاألكثر أهمية في ثقة ال والتأثير ،إيجابي
 بدال   ،طراءإوفيها  ،لهم حيث ينظر إليها بشكل يكون داعم ،من خالل مالحظاته معهم المعلم
 لبةثقة ط انعداملى إن هذا سيؤدي فإ ،وفيها استنكار ،ومزعجة ،وقاسية ،ن تكون سلبيةأمن 
 ،نحوهم شعور المعلم عبر لغة الجسد توضح لهم لبةطاالتصال مع ال أنلى إباإلضافة  اتهم،و بذ

بواسطة استخدام التواصل بالعيون وتعبيرات  ،يحاءات التي تنقلها بشكل غير شفهيعبر اإل
 (.  Kyriacou, 2004 ,p 141الوجه)
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كما يوجد هناك بعض األساليب والتصرفات التي يجب على الطلبة القيام بها لمساعدة 
يه من مهام بصورة مالئمة لعملية التعلم، فال يقتصر إيجاد المناخ الصفي المعلم في تقديم ما عل

الفعال االيجابي على دور المعلم فحسب، لذا يجب على الطلبة أيضا  اظهار بعض السلوكيات 
ومدى رغبتهم في  ،وتجعله يشعر بمدى جديتهم ،التي تعمل على استثارة فاعلية المعلم معهم

لقيام بمهامه في قناعة وانتماء لما يحمله من نفع لطلبته بصورة تحقق ا التفاعل معه، مما يمكنه
 الطرفين. مسؤول منمناخ صفي ايجابي 

على طاعة تلك الن تكون أ بشرط ،طلبةينبغي أن يتعلمه ال يالطاعة أمر أساس وتعد
 بتهطل تعويدوينبغي على المعلم لذا  ،وليست قائمة على الخوف من المعلم ،قدر من الوعي

يجعلهم يؤمنون به وجعله ضمن سلوكياتهم في كما و ، االنضباط يتقبلون ويمارسون كيف  ريجيا  تد
ذلك االمتثال بشكل الئق، وينتج عن وامره يتمثلون لتعليمات المعلم وأ الحياة، وكيفجميع أمور 
 (.264م، ص2005ياسين، ) المنشودةالتعليمي الالزم لتحقيق األهداف توفير المناخ 

، طلبةالدراسي يؤثر على تحصيل ال ث أن المناخ الصفي الذي يسود الفصلويرى الباح
ن المناخ أباألمان واالطمئنان، ومن الثابت  طلبةعندما يشعر ال حيث يكون األداء أفضل

النفسي واالجتماعي الذي يسود غرفة الصف له تأثير كبير على طبيعة التفاعل والخبرة فيها، 
في تهيئة  ا  رئيس لم الكفء هو أحد الوسائط الهامة التي تلعب دورا  ن المعأوعلى نواتج التعلم، و 
دارة األنشطة المختلفة وفهم سلوك الطلبة. ،مناخ صفي إيجابي  وا 

 Factors that effect on classroom) :العوامـل التـي تـؤثر علـى المنـاخ الصـفي
climate)  

ضها بدور المعلم وقدرته يتأثر المناخ الصفي بعدة بعوامل متعددة ومتنوعة، يتصل بع
والمناخ  ،ويتصل بعضها االخر بالطلبة ،واالنضباط ،ومفهوم النظام ،والمكان ،على إدارة الوقت

النشاط الصفي  دراكهم للمعاني التي تحملها ألوانإومدى  ،التعليمي السائد في غرفة الصف
راعاتها لما لها من دور برز العوامل التي يجب مويعتبر المناخ الصفي من أ بالنسبة لكل منهم،

والتي تمثل عملية التفاعل ما بين المعلم  ،بارز في تشكيل السلوك المدرسي المرغوب به
 (. 201م، ص2012،الحاليقة)المدرسي نفسهم داخل الحرم أبين الطلبة  والطلبة، وما
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حجم في ذاته فهو يتكون من عدة عوامل ويتأثر فيها كمدرسي يشكل بنية اجتماعية ال والصف 
النفسي فضل، والتكوين ن هذا العدد أقل كان المناخ التعليمي أ، فكلما كاالصف، أو عدد طلبته

نماط التواصل الصفي اللفظية وغير أ، و أفضل، وتحدده خصائص الطلبة االجتماعي للصف
م، 2010نشواني، )الصفية داخل الغرفة ثناء النشاطات التعليمية أاللفظية المستخدمة 

 (.267ص

 على المناخ الصفي هي: المؤثرةالعوامل  أبرز (Fraser&Fisher,1993, p314) كرويذ

 مرحلة أساسية أم عليا. ،ينتمي لها الفصل المرحلة التعليمية التي  -1
  .مخيمأم مدينة  المدرسة بها تقعالتي  المحليةالبيئة طبيعة  -2
 .نوع المدرسة، ذكور أم إناث أم مختلطة -3
 ة.كثافة الطلبة في الغرفة الصفي -4
 .طلبةالعند  مستوى الدافعية -5
 .المعلم نحوهم اتجاهاتمعلم والتعلم، و للالطلبة  ميول -6
 الغرفة الصفية.وخارج ودوره داخل  الصفي عند المعلمواالنضباط مفهوم النظام  -7
 .الثواب والعقابمفهوم  وضوح -8
                                                                .الفروق الفردية السائدة داخل غرفة الصف ومستوى  خصائص النمو للمتعلم، -9
أن المناخ  (234م، ص2014، )المومني( و 255م، ص2002)قطامي،  كل منوأضاف  

 الصفي يتأثر بعدد كبير من العوامل، ومن أهم هذه العوامل: 
 :ا  سرئي الوسائط المهمة التي تلعب دورا  أهم المعلم الكفء أحد ف عوامل تتعلق بالمعلم 

دارة األنشطة المختلفة التي تنظم التفاعالت  ،يفي تهيئة مناخ صفي إيجاب مهما  و  وا 
ومع المعلم من جهة أخرى، باإلضافة الى دور  ،بين الطلبة داخل الصف من جهة

والعمل على إزالة  ومشكالتهم ،فهم سلوك طلبتهو  ،تشجيع مشاركة الطلبة المعلم في
 .أي معيقات

 خصائصه وسلوكه. ؛تتمثل في جنس الطالب :عوامل تتعلق بالطالب 
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   وعدد  ،الجغرافي وموقعها ،تتمثل في حجم المدرسة دارتها:عوامل تتعلق بالمدرسة وا
 صفوفها وسعتها وامكاناتها.

يتبين مما سبق بأن عوامل المؤثرة في المناخ الصفي الفعال تتعلق بجميع مكونات البيئة 
 :( هذه العوامل2.1لب، والمدرسة، ويوضح الشكل رقم)المدرسية الثالثة وهي: المعلم، والطا

 
 

 
 

  
  

 
 ): الباحث(

 

الصفي المناخ عوامل(: 2.1)شكل  

 )تصميم: الباحث(

 
تؤثر ( بالحديث عن العوامل التي Kyriacou, 2004, p147يضيف )في سياق آخر و 

المهارة المتعلقة وهو  ،العامل المعنوي  ان العامل األساسي هنأ، بالفعال على المناخ الصفي
والقيام  ،اجتماعيا  مركب  هكون ،تأخذ في اعتبارها تركيبة الصفالمتبادل والتي  بتطوير االحترام

بعض الصفوف، بالمقارنة مع الصفوف وضعية الفهم المشترك ل تتطلب جميعها طلبةبحث ال
 المركبة بشكل مختلف.

الفكاهة وعلى  استخدامعلى  عموما   طلبةالتي يرد بها الن الطريقة ، أما سبقعلى  ومثاال  
في ممارسة النظام، وهذا  هن تكون هي طريقتيجب أ ،لهم في التغذية الراجعة ة المعلمدمسان

عوامل خاصة 

 بالمعلم

 

ع تشجي

 الطلبة

 األنشطة وإزالة

 المعيقات

 عوامل المناخ الصفي
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 بالطالب
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 بالمدرسة
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 الطالب
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 والسلوك

حجم المدرسة 

 وامكاناتها

الموقع وعدد 
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 هخر لمهارتآوهناك جانب  آخر، في صف يختلف إذا كنت تتعامل مع مجموعة خليطة عرقيا  
التي يتكون منها  لبةفي نوعية الط هلوكس بتأثير هوهو شعور  ،في بناء مناخ صفي إيجابي

 . الفصل الدراسي
 هي:و في الصف  عوامل أخرى أكثر فاعلية( 8م، ص2014)عبد الحكيم،  قد أضافو 

الطلبة و ، يمثل أداة منفذة وموجهة المعلم، فإدارة الصف على القائمون  / الطلبة:معلمال .1
 . محور العملية التعليميةهم 

الذي يمارس فيه كل األنشطة الخاصة بعملية التعليم  وهي المسرح :لصفيةا البيئة .2
 .مساندة وسائل ما تشتمل عليه من، و مكانياتاالثاث و األ وتستخدم فيه والتعلم،

داخل أو وهي المعيار الذي يحدد مناسبة تنفيذ كل إجراء أو نشاط  :الفترة الزمنية .3
 خارج للمدرسة.

 الوسائلو  مادة التعليميةوال االلكترونية لويقصد بها الوسائ :االمكانات المادية المساندة .4
 المختلفة.

نما تتم تحت تأثير ا  ويرى الباحث ان عملية التعليم والتعلم ال تكن وليدة الصدفة، و 
دون ، بالسلب أو اإليجابالعملية التعليمية  مسيرة ىعليؤثر  مما، وامل المادية واإلنسانيةالع

 كبيرا   اهتماما  ن يبدي أومن هنا كان على المعلم  ،الحاجة للتحقق من أسلوب المعلم التدريسي
 االجراءات الالزمة لترجمة ذلك االهتمام.جاد على طبيعة المناخ الصفي، ويعمل على إي

 (Obstacles of effective classroom climate) :معوقات المناخ الصفي الفعال

لخبرات من العمق ومهما بلغت ا ،للصف من الدقة والشمول لمعلممهما بلغت إدارة ا
لكنها ال تخلو من العقبات التي يواجها  ،والمحافظة على النظام ،والثراء في ضبط الصف
 فادين تساهم في تأفالمعرفة بالعوامل المؤثرة في المناخ الصفي يمكن  ،المدرسين في صفوفهم

مية، أن المناخ الصفي بمكوناته من مواد تعلي وال شك ،الظروف المعززة لظهور المشكالت
ل معينة يؤثر على وطرائق وأساليب تدريس، وواجبات تعليمية، ومظاهر مادية من أثاث ووسائ

 .لبةانتباه الط
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يرجع إلى نوعين  لبةتشتت االنتباه لدى الط ( أن6م، ص2005ولقد أشار )نصر الدين، طاهر،
 من المعيقات، بحيث قسمهما إلى مجموعتين:

 ،والعصبية ،والنفسية ،العوامل الوراثية شملوت ،هنفس البالطتتعلق ب المجموعة األولى:
 دراكية.واإل

 وأساليب وطرائق ،طبيعة المادة التعليمية شملتتعلق بالبيئة الصفية وت المجموعة الثانية:
 .و خارجهأ صفوكثرة المشتتات داخل ال ،اسبةوالوسائل التعليمية غير المن ،التدريس

 إدارته للغرفة الصفيةفي يواجهها المعلم التي ات المعيق (105م، ص2013الجبر، )صنف ولقد 
 يوضح هذه المشكالت:   (2.2نواع من المشكالت، والشكل رقم)إلى ثالث أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفي المناخ معيقات(: 2.2)شكل  

 )تصميم: الباحث(

، أفعال مكروهة صحيا   ىعل االقدام، و التعلمعن  عزوفه: بالطالب مثل خاصةمشكالت  .1
  والقيام بما يضر ممتلكاته.

ال معيقات المناخ الصفي الفع  

مشكالت خاصة 

 بالطالب
مشكالت خاصة 

نبالطلبة اآلخري  

مشكالت خاصة 

سة والمجتمعبالمدر  

العزوف عن  -

 الدراسة

 القيام بأعمال -

 تضر بالصحة

 والممتلكات 

اهتشتت االنتب -  

صرفهم عن  -

 الدراسة والشغب

 أثناء الدراسة 

 تخريب األثاث   -

 المدرسي

اتالف األجهزة  -

 والوسائل 
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، عدم رغبتهم في التعلم ،االنتباه: تشتيت اآلخرين، مثل بالطلبة خاصةت مشكال .2
 .تلقي التعلمأثناء  فوضىال ممارسةو 

واألجهزة، والوسائل،  ،العبث في التجهيزات بالمدرسة والمجتمع، مثل: خاصةمشكالت  .3
  .والمواد التعليمية واألثاث المدرسي،

حتى أن المعلم له الدور األساس في معالجة تلك المعيقات بالقدر المؤثر و باحث ويرى الب
واالنضباط الذي  النظام يغلب على أجواء الغرفة الصفيةبد أن الف، بةالطل كسب أذهانيتم 

يترتب على مما استخدام التقنيات التربوية وطرائق التعليم الحديثة،  بواسطة بة،الطل مالتز يضبط ا
بالنسبة للطلبة س و ت الدر اوقأجعل يو ، يةالصف غرفةالفي  واالنتباه، والتركيز ،التشويقزيادة ذلك 

المعلم  التفاعل اإليجابي بينمما ينتج عن ذلك مستوى كبير من  ،ومرغوبة لديهم ممتعةتا  اوقأ
الطالب  ألن ،البيئة المادية لغرفة الصف تنظيممما يساعد في ، والطلبة داخل غرفة الصف

 جعل مكوناتها الماديةمن المدرسة ، مما يتطلب يةغرفة الصفالداخل  عات متعددةسايقضي 
  .استقرار لدى الطلبةمبعث راحة و مهيأ  ليكون وجوها العام 

 Role of the teacher in provide):دور المعلــم فــي تــوفير المنــاخ الصــفي
classroom climate) 

عاتق المعلم، فلم يعد دوره قاصرا  على  هناك العديد من المسؤوليات والواجبات تقع على
وعامال  على إحداث التغيرات في سلوك الطلبة، مما  وميسرا  لهالتلقين، بل أصبح منظما  للتعليم 

 يحقق مناخ صفي متميز ينعكس بدوره على تعليم صفي فعال.

من وتحتاج اإلدارة الصفية الفاعلة إلى معلم متمكن، يتمتع بوعي مستمر، ويعد العديد 
األنشطة التي تتناسب مع الفروق الفردية للطلبة، بشكل يحدد مشاركتهم في الواجبات الصفية، 
لزيادة فرصهم في التعلم، كما يوجد هناك أمورا  عديدة تحدد تنظيم البيئة الصفية؛ مثل: عدد 

ة، وأساليب التدريس المستخدمة، والوسائل واالمكانات المناسب الصفية،الطلبة، وحجم الغرفة 
)الفضلي،  التي تبين قدرة المعلم على استغالل اإلمكانات المتوفرة تحدد في إدارته لصفه

 (.292م، ص2012
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؛ فعال انضباط صفي إيجادنحو  المتطلب األولالمتميزون أن  كما ويدرك المربون 
م، جو مساند، ويعد ذلك من مهام المعلم في بناء بيئة صفية مالئمة لعملية التعل وفرةتمثل في ي

يجاد المناخ الذي يسود داخل غرفة الصف وهو  م، 2012)سلمان، المطلوب ليدعم أهدافها، وا 
 (.125ص

ويرى الباحث أن جهود المعلم وامكاناته، ال يمكن االستفادة منها دون وجود اتجاه 
يجابي من الطلبة نحو عملية التعلم، ألن ذلك االتجاه يسهل على المعلم القيام بعملية التفاعل إ

 لدى الطلبة، والتي تكون أساسا  في توفير مناخ صفي فعال.

 ، وتفاعلهمحددةبيئة م يالطلبة ف وجودأن  (33م، ص2004)الخليلي،  ويضيف
، واتجاهات وقيم معينة تجاه عملية التعلم، ميول ايجابية، يترك لديهم مكوناتهامع  وتداخلهم

 إيماءات، مما ُيوجد عند غالبية الطلبةمتوفرة  ،والقيم ،واالتجاهات ،وتكون هذه االنطباعات
، وقد أشار إلى ذلك علماء يةغرفة الصفالالمعلم والمادة التعليمية في لدى و  يهم،لدللتعلم ايجابية 

 اإلدارة التربوية. 

وفي سياق آخر فإن المناخ الصفي يحتوي على مكونات مادية كالجدران، واإلضاءة، 
ن المعلم معني بتوفير والمقاعد، وغير ذلك من مواد وتسهيال ت ضرورية لحدوث التعلم، وا 

أساسيات المكونات الصفية من المواد، والمعلم بدوره ال يتحمل المسؤولية تجاه المكونات المادية 
باعتبار أن هذه قضية إدارية تكون على عاتق إدارة المدرسة فقط، وأن المعلم والطلبة يتعاملون 

إال من خالل رؤية اإلدارة  ذ ال يمكن تغييرها أو زيادتهابالمواد الموجودة والتكيف معها، إ
 .(189م، ص2002قطامي،) األمرالمدرسية لهذا 

دارة  ونظرا  لالرتباط الشديد للمناخ الصفي بشخصية المعلم ككل، من خالل الدافعية وا 
الصف لديه، فمن المحتمل أن أي اختالف في مكونات هذه الشخصية نحو األفضل، من ناحية 

دارته للبيئة الصفية، ستؤدي إلى إيجاد مناخ صفي فعال، لذا تجد األ سلوب، وطريقة التدريس، وا 
)أبو العطاء أن إيجاد مثل هذه البيئة الصفية فإننا تشعر من خاللها باألمان، والقدرة على 

 .(3م، ص1993علي،
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 نشطةمحتمل في األيتابع أي نقص أو قصور أو ضعف لذلك على المعلم أن 
، المختلفةاإلمكانات المادية  ضعيةو ويعمل على تعويضه، كما عليه أن يتابع ية، التدريس
من جهة؛  انضباط الصفالصف إبداعا  في من المعلم في غرفة السلوك التدريسي  ويتطلب
مهمة انتقال  رتكز علىت المرونةهذه األنماط التعليمية للطلبة من جهة أخرى، و ومرونة  وسهولة

الميسرة  نشطةالموجه لألو المناقش و  نصت، إلى دور الموتلقين المعلوماتحشو المعلم من دور 
)حماد وبدر،  ةطلبالنشاطات لتنوع ، والمشجع االكتشافلتعلم، والمرافق في البحث و عملية ال

 .(213م، ص2014

وتعد معرفة المعلم بمهارات االنضباط الصفي ركيزة أساسية للحصول على دور فعال، 
رات عديدة ومتنوعة منها: حفظ النظام الصفي، التعامل مع مشكالت الطلبة، كما تعد هذه المها

إدارة الوقت، توفير المناخ العاطفي االجتماعي، إثارة الدافعية، التخطيط الفعال للدرس، تحليل 
 (.7م، ص2012لعشيشي، )الصف األهداف، التغذية الراجعة، الوسائل التعليمية، التقويم داخل 

تمكن المعلم من توفير مناخ صفي فعال البد أن يأخذ بعين االعتبار  ويرى الباحث بأن
البيئة المادية، والنفسية، ومناخ الصف، ويراعي خصائص الطلبة الجدد، والتوقعات التي يبنيها 

 الطلبة، واختيار التقنيات المالئمة وتنفيذها، ومشاركة الطلبة في تأديتها.

موم يسوده االحترام، يساعد على العمل والتعلم فالمعلم عليه أن يحث الطلبة في جو مح
وبناء الثقة لديهم، ويشعر فيه الطلبة بالقدرة على التعبير عن ما يجول في خواطرهم، والكشف 
عن مشاعرهم الصريحة، ويعرفون أنهم يعملون دون أن تكون مهمة المعلم تهديد الطلبة، 

رهابهم من الوقوع في الخطأ، أو إطالق مسمى الفشل عليهم، ووفق هذا المناخ يضمن للطلبة  وا 
أن يستقبلوا الخبرات التعليمية، واألحداث الصفية المختلفة بموضوعية، وفي هذا الجو يتقدم 

م،  2002الطلبة ليواجهوا التحديات بحماسة وتزداد احتمالية رفع مستواهم التحصيلي) قطامي،
 (.  128ص

يجب أن يكون على وعي  أيضاذا المناخ وأخيرا  لكي يكون المعلم قادرا  على توفير ه
تام بأنماط السلوك المحتملة في البيئة الصفية، لكي يعرف كيف يتعامل معها، وأن يكون في 
الوقت ذاته قادرا  على قيادة أنشطة الطلبة التعليمية في الموقف التعليمي، من أجل توجيه عملية 
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م، 2014ية التعلم )خليل وآخرون، التفاعل مع األفراد والمجموعات، ومن أجل تيسير عمل
 .(216ص

 The) :في فعالفي توجيه معلم اللغة اإلنجليزية لتوفير مناخ ص التربوي  دور المشرف
role of education supervisor in direct English language teachers for 

provision the effective classroom climate) 

ب من المهارات والمعارف درجة كبيرة من خالل برامج ن مشرف اللغة اإلنجليزية اكتسإ
ليكون مرشدا للمعلم لتحقيق األهداف  ،التدريب التي أتيحت له من وزارة التربية والتعليم

ن المشرف التربوي لمادة اللغة اإلنجليزية له أدوار عديدة تعمل على تحسين إولذلك ف ة،المنشود
لتوفير مناخ  ما يحتاجعبر توجيه المعلم الى كل وذلك  ،المناخ الصفي داخل حجرة الدراسة

 صفي فعال.

تعترض معلمي اللغة اإلنجليزية العديد من المشكالت داخل حجرة الدراسة وتعمل على 
التأثير بشكل سلبي على أدائهم، وهنا يأتي دور المشرف التربوي لتوجيه هؤالء المعلمين نحو 

 . (39م، ص2015بيئة صفية فاعلة )حلبي، 

 داخل إشراف( أن هناك 41م، ص2008مثل هذا الدور فيما ذكره )السميري، ويت
وهناك  .التعليمية الطلبة، والوسائل التدريس، وتقويم طرق  الدراسة، مادة خالل من الصف ويتم

 .والنشاط االجتماعي الثقافي، المدرسي، والنشاط المجتمع خالل ويتم من المدرسة داخل إشراف

 التفاعل خالل من المعلم دور فاعليه زيادة يتركز في التربوي للمشرف  األول والهدف
 والمالحظة التخطيط عمليات في المعلم خالل اشتراك من ذلك ويبدو المشرف، مع الحقيقي
 من يتم الذي الصفية المالحظة أسلوب على المشرف والمعلم يتفق إذ والعالج، والتقويم والتحليل
 (.79، ص2008ي )سالم، الصف التعليمي السلوك دراسة خالله

ويرى الباحث أن دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية يـتمثل في 
تعزيزهم من أجل االرتقاء بمستوى أدائهم داخل حجرة الدراسة، وتشجيعهم على توظيف طرق 
وأساليب جديدة من شأنها تحسين المناخ الصفي ليصبح أكثر فاعلية، ومهارات المالحظة 

 لمواقف الصفية، وتحليل ومناقشة الموقف الصفي، ومهارة التخطيط للدرس.ل
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 Educational applications for Classroom) :التطبيقات التربوية للمناخ الصفي
climate ) 

سلط عن الت وبعيدا   ،لفةالتشويق واألمناخ صفي تعليمي ملئ ب توفيرالمعلم يجب على 
 ،الغاية في تشكيل السلوك السوي السليم بصورة إيجابية وللوصول الى الهدف أ ،والكراهية

بعض التطبيقات التربوية التي من شأنها تعمل على توفير مراعاة توافر و ولتحقيق ذلك يجب 
يجاد مناخ صفي فعال، وقد أورد الباحث مجموعة من هذه التطبيقات وهي ك  ما يلي:وا 

 ،دوانية والكراهية بين الطلبةثارة العلى إإو أي عالقات تؤدي أي مشتتات بعاد أإ (1
 ية فيما بينهم.ر وذلك بالمحافظة على المساحات المرو 

ن جميع الطلبة داخل غرفة الصف يستطيعون مشاهدة العروض التأكد من أ (2
 وذلك بترتيبهم حسب الطول. ،التعليمية على السبورة

مما يؤدي الى التنويع في تلقي  ،ضرورة عمل مجموعات عمل داخل الصف (3
لفة فيما بينهم وذلك على شكل ، ويؤدي إلى تحقيق األبال المادة التعليميةواستق

 مجموعات وترتيب المقاعد على شكل دوائر صغيرة.
ليسهل على الطلبة فهم تلك المادة  ،ضرورة ربط المادة التعليمية بواقع الحياة (4

 .واالستفادة منها مستقبال  
على  وتشجيعهم ،ومناقشتها معهم ،يجب على المعلم االستماع الجيد ألسئلة الطلبة (5

جراء حلقات لى إإباإلضافة  ،مو خوف من المعلودون قيود أ ،التحدث بكل حرية
 .(202م، ص2012، )الحاليقة لديهم، ومراعاة الفروق الفردية حوار بين الطلبة

 تطبيقات أخرى في هذا الجانب: (58م، ص2014، وبدرفيما أضاف )حماد 
 على إثارة القدرات اإلبداعية. إيجاد مناخ اجتماعي يشجع (6
تقديم الوسائل المثيرة داخل حجرة النشاط والتي تساعد على االنتباه المستمر من  (7

 قبل الطلبة.
أن يشتركوا في التفاعل  بةن تكون المقاعد منظمة ومرتبة، لكي يستطيع الطلأيجب  (8

 مع المعلم ومع بعضهم البعض.
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 .اإلنتاج اإلبداعيإثارة دافعية األفراد التي تساعد زيادة  (9
 في تحسيناإلمكانات  تستغل كافةهو أن  ؛ن الهدف من تلك التطبيقاتأث ويرى الباح

 ،التعلم يساعد على ؛كل ما يعيق تحقيقه، فالمناخ الصفي الجيد الحد منو  ،المناخ الصفي
الضبط داخل انعدام في أنشطتهم الصفية، مما يقلل من مشكالت  بةويعمل على إشغال الطل

 صل، وهي تتمثل في:الف

 الصف.توفير الجو الودي والعاطفي في  -أ
 للطلبة.ز لألداء المتميز والجيد تقديم الحواف -ب
شراك الطل تقديم األنشطة -ت  فيها مع مراعاة الفروق الفردية بينهم. بةالصفية المناسبة وا 

  (Classroom climate fields) :الصفيمجاالت المناخ 

لصفي عدة مجاالت لتوفير وتحقيق المناخ ابويون تناول الباحثون والمختصون التر 
الفعال داخل الغرفة الصفية، ومن خالل إطالع الباحث علي األدب التربوي وجد ان هناك أربعة 
مجاالت البد من توافرها لتوفير المناخ الصفي الفعال في الصف، وكانت هذه المجاالت 

 كالتالي:

 :االنضباط الصفيالمجال األول: 

محتوى الغرفة الصفية  مهما كانف ،أصيال  في عملية التعليم والتعلمجزءا  اط يعد االنضب
من حيث عدد الطلبة المتميزين، فإن هذا ال يعني بأنه يمكن تجاهل االنضباط الصفي، فعندما 
يسود االنضباط والهدوء في الغرفة الصفية، فإن ذلك يساهم بشكل كبير في قدرة المعلم وطلبته 

، لقدر المرغوب والمفيد في الحصة، حتى وان كانت المناهج مستحدثة ومفيدةفي المشاركة با
ألن ذلك القصور يدفع  ،فإن تأثيرها سيكون بمستوى منخفض في ظل قصور االنضباط الصفي

وهذا يجعلنا ، طلبته السيئسلوك والحد من في مواجهة  إلى قضاء وقت كبير من الحصةالمعلم 
تأثير فاعل وقوي في توفير بيئة صفية مناسبة للتعلم، وأن غيابها نقول بأن االنضباط الصفي له 

 ينتج هنه الكثير من القصور والضعف في ذلك الجانب.



38 

 

 من بةالطل مكننما هي عملية تُ وا   ،ية ليست مجرد التزام بالقوانينواالنضباط هو عمل
و واألنظمة، أالقوانين في وضع  لبةذا شارك الطبناء مجتمعهم، فإ فيتساعدهم  قيم اكتساب

على األقل شرحت لهم فتبينوا فوائد التقيد بها واقتنعوا بقيمة ذلك وجدوا مصلحة في تنفيذها 
 (.219م، ص2014خرون، آو  )خليلوالتقيد بها 

بعض في  تتم ممارسته الذي االنضباط الصفي( أن 61م، ص2009ويرى ) المقيد،
القائم على الرقابة الذاتية من  اتيذوأن االنضباط ال ،يختلف عن مفهومه العلمي رس،االمد

 األمر الذي يعطي ،الموجه من معلمهم أكثر جدوى من االنضباط الخارجيالطلبة أنفسهم، 
 بتهطل معالعالقة  من خالل تقوية، االنضباط الذاتي طلبتهعند  يغرسن مساحة كافية بأالمعلم 

مما  االنضباط الصفي،مية لخدمة النشاطات التعلي لمعلم أن يوجهل كما يمكن، هملحاجات هتقدير و 
مما يسبب إثارة الفوضى إلى  حتى ال يلجأ الطلبة، يساعد إلى تنمية الرغبة في التعلم عند الطلبة

 للموقف التعليمي. األذى
ويرى الباحث أنه ال غنى عن أي من أنواع االنضباط سواء الداخلي أو الخارجي 

 فإن ،كأساسداخلي هو الذي يأتي في البداية االنضباط ال فإذا كانفكالهما مكمال  لآلخر، 
لكي تتم بعدها العملية  ،جليا ، ألنه جاء بقناعة الطالب بضرورة وجودهيأتي االنضباط الخارجي 

 .على أكمل وجه التعليمية

 :مشاركة الطلبةالمجال الثاني: 

 ،لى األهداف المنشودة في الموقف التعليميإللوصول تعد مشاركة الطلبة مطلب مهم 
، وبشكل رئيس فإن الطلبة هم الطرف األصيل والمستفيد الوحيد ألنهم محور العملية التعليمية

من عملية التعليم والتعلم، ألنها تعمل على تنمية ذواتهم معرفيا  ومهنيا  وروحيا  وفكريا ، واالرتقاء 
 بهم في جميع نواحي الشخصية.

العمل مبادئ  ينميالذي هو و  ،الخبرة زم للتعلم المبني علىالالصفي  المناخفإن  ولذلك
، مشتركمناخ جماعي  من أجل ايجاد ،الجماعي القائم على االحترام والديمقراطية في الرأي

، والثقة عن وجهات النظر، واحترامها، وتوحيد الرؤى، باإلقناع، والتعاون،فيه التعبير  غلبي
احتياجات طلبته لى إالتعرف  ليس فيدور المعلم  ويتضح من ذلك بأنوالدعم، والتشجيع، 
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نما فحسب، عن  اكسابها للطلبةيجب  صنع القرارالمشاركة في بأن  االقتناعيتعدى ذلك إلى  وا 
 .(54م، ص2014حماد وبدر،)دائم تعاوني  اف  ص بشكلالحقيقة  الممارسةطريق 

أن مشاركة الطلبة هي بمثابة محور هام للمناخ الصفي الفعال، وال يمكن ويرى الباحث 
أو  ،ويتجاهل مشاركة طلبته في اتخاذ القرارات ،للمعلم أن ينفرد وحده في الغرفة الصفية
 أو اإلجابة عن األسئلة بشكل فردي أو جماعي.  ،المشاركة في أي نقاش في المناهج الدراسية

 :تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليميةالمجال الثالث: 

من المشكالت،  العديد حل يساهم فيية بطريقة فعالة، استخدام الوسائل التعليم نإ
لمخرجات التي توفرها الوسائل اأهمية ، وأثبتت الدراسات ويحقق للطلبة المخرجات المطلوبة

 الطلبةعداد كبيرة من فهي تسهم في تعليم أ  ،عليم والتعلمومدى فاعليتها في عملية الت التعليمية،
عزيز،  )أبو الدروسهم بشكل جيد وفعال نحو تثير انتباهألنها  مهما كان كثافة الطلبة بها،

 (.43م، ص2009
الوسائل التعليمية واألدوات التقنية في التعلم جاء أيضا نتيجة ما  واالهتمام باستخدام

كلما وفق المصمم التعليمي باختيار األدوات والوسائل  بحيث ،بينته الدراسات التربوية والنفسية
ما استخدمها المعلم بطريقة علمية مدروسة ومخطط لها، تحسن أداء التقنية المناسبة، وكل

 (.264م، ص2014)دروزة، العملية التربوية تحصيلهم وتطور وترفع طلبة،ال
ويرى الباحث أن هذا العصر أصبح ضروري فيه استخدام األساليب والوسائل    

ى فهم المحتوى بشكل أكبر المتنوعة لما لها من تشويق في عملية التعليم، وتساعد المتعلم عل
 .وتكاد ال تخلو الحصص الدراسية من تلك الوسائل ألهميتها

 أهمية الوسائل التعليمية:

وبشكل رئيس في  ،وتتمثل أهمية الوسائل التعليمية في عناصر العملية التعليمية كافة
 زامل)أشار ، وهو ما ركز عليه الباحثون التربويون، وقد المتعلم والمعلم والمادة التعليمية

 ( إلى أهمية تلك الوسائل كما يلي:20م، ص2015واخرون، 
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 :: أهمية الوسائل التعليمية للمتعلمأوالً 

للتعلم، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو التعليم  هواستعداد ،وذلك من خالل زيادة دافعيته
رات التفكير اوينمي مه ،والتعلم، ويساعد في توضيح الرموز المجردة من خالل المواد المحسوسة

 يه، وتقوى المالحظة والنقد لدى المتعلم.مامه للتعبير عن رألديه، ويتيح المجال أ

 :: أهمية الوسائل التعليمية للمعلمثانياً 

سهم في تحقيق األهداف التي يسعى ويتمثل ذلك في تطوير جودة األداء التدريسي، وي
ويوفر  ،ب على الحدود الزمانية والمكانيةليها، كما يسهم استخدامها في مساعدة المعلم في التغلإ

الوقت والجهد، كما تساعد في تغيير أساليب المعلم في التعليم، حيث تفرض عليه استخدام 
 األساليب التعليمية التي تتناسب مع الوسيلة التعليمية.

 :: أهمية الوسائل التعليمية للمادة التعليميةثالثاً 

ة في تبسيطها للمحتوى التعليمي وجعل المتعلم أكثر تكمن أهميتها تجاه المادة التعليمي
تفاعال معها، كما تساعد على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المادة التي يتعلمها المتعلم وتسهم 

 في ربط المحتوى التعليمي مع البيئة.
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 كما يلي:( 2.3في الشكل رقم)وبناء  على ما سبق يمكن تلخيص أهمية الوسائل التعليمية 

 

التعليمية الوسائل أهمية(: 2.3)شكل  

 )تصميم: الباحث(

 :معززات التدريسلمجال الرابع: ا

، مهما  جدا  الصفية بيئةالتعليمية في الوالتفاعالت الظروف  تهيئةفي لمعلم يعد دور ا
ن  ،من حيث المخرجات التي تنتج عن تلك التفاعالت والظروف االيجابية شخصية المعلم وا 

ساليب والمعززات التي يستخدمها في تحسين فاعلية مشاركة الطلبة في تتضح من خالل األ
رسالته على ل المعلم ر المشاركة، وهو ما يؤدي إلى تأديةاوالمحافظة على تكر  ،الغرفة الصفية

 الوجه المطلوب.
سهاماتهم التي تعكس  ومن معززات التدريس الفاعلة تعزيز إجابات الطلبة الصحيحة، وا 

وخياال  مبدعا ، وانجازاتهم الفردية والجماعية، التي تعكس جهدهم وتحمل طابع  تفكيرا  أصيال  
التنظيم الجيد والدقة في العمل، ليتذكر المعلم دائما  أنه ال يولد النجاح إال النجاح، والثقة بالنفس 

م، 2012)فرحان ومرعي،بالقصور ليس أصعب على نفس المتعلم من تثبيط الهمة، والتعيير 
 (.265ص

بالنسبة 
للمتعلم

ابية تكوين اتجاهات ايج-زيادة الدافعية واالستعداد للتعلم•
-رتنمية مهارات التفكي-توضيح الرموز المجردة-للتعلم

تقوي المالحظة-وتنمية قدرته على التعبير بجرأة

بالنسبة

للمعلم

التغلب على -تحقيق اهداف الدرس-تطوير جودة أداءه•
جديدة بروز أساليب-توفير الوقت والجهد-بعض الصعوبات

.عند المعلم لموافقة الوسيلة

ادة بالنسبة للم
التعليمية

ين تكو-زيادة تفاعل المتعلم-تبسيط المحتوى الدراسي•
.ةربط المادة التعليمية بالبيئ-اتجاه ايجابي نحو المادة
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التسلط والشدة  ، وبعيدا  عنالثقة واالحترام يجب أن يكون قائما  على ينظام الصففال
بالسلوك  الترحيببالتعزيز هنا والمقصود  ،تحقق ذلكاألساليب التي  أحدالتعزيز ولعل والخوف، 

 ويؤدي التعزيز دورا  كما ، الطالب بأي وسيلة تعزيز كانت سواء مادية أو شفهيةالصادر عن 
 ذي عزز من أجلهإلى تكرار السلوك ال الطالبألنه يحفز  ،تنمية المشاركة الصفيةفي  فاعال  

 .(222م، ص2014)خليل واخرون، 
مجاالت المناخ الصفي الفعال تتمركز حول عناصر عملية ومن خالل ما تقدم فإن 

ل من التعليم والتعلم بشكل مباشر، وحددت تلك المجاالت متطلبات المناخ الصفي الفعال عند ك
لذا نجد والوسائل التعليمية المساندة لتنفيذ ذلك المحتوى، ، ومحتوى المناهج  ، والمتعلم ،المعلم

، وذلك لجودة المخرجات بأن عملية توفير المناخ الصفي الفعال عملية قيادية ابداعية بامتياز
معلم والمتعلم كما وتلعب دورا  مهما  في تطوير وتحسين دور كل من الالتعليمية التي تحققها، 
وتغيير اتجاههم نحو عملية التعليم والتعلم بشكل ايجابي، يساعد في  تجاه العملية التعليمية،

تحقيق األهداف، على مبدأ المشاركة الفاعلة بين مختلف عناصر عملية التعليم والتعلم داخل 
 الستفادة.األهمية استغالل الوقت بأقصى حد ممكن من ا الغرفة الصفية، وال ننسى تقديره



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 السابقة الدراسات
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 السابقة الدراسات: الفصل الثالث
 

 (Related studies) السابقة:الدراسات 

بعد اطالع الباحث على الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة المقترحة، قام الباحث 
وقد تم تناول هذه  دراسات أجنبية(، عربية،)دراسات  محورين:بتقسيم الدراسات السابقة الى 

الدراسات من حيث التعرف إلى األساليب واإلجراءات التي تبنتها وهي االهداف، المنهج، 
األدوات، العينة، وأهم النتائج والتوصيات والتعقيب على أوجه االتفاق واالختالف وأوجه 

 االستفادة منها وأخيرا أوجه ما تميزت به هذه الدراسة عنها.

 الدراسات العربية  :أوال

على  القائم التربوي  لإلشراف التربويين المشرفين ممارسة درجة (:"م2016علوان) (1
 تطويره")فلسطين( وسبل غزة بمحافظات الثانوية المدارس في الحاجات
على  القائم التربوي  لإلشراف التربويين المشرفين ممارسة درجة لىإالتعرف  وهدفت
المنهج  الباحث واتبع تطويره، وسبل غزة بمحافظات يةالثانو  المدارس في الحاجات
 في سؤال (62) على كأداة للدراسة والتي احتوت ستبانةاال وتمثلت التحليلي، الوصفي

 ومن أبرز نتائجها: ،مدرسا  ومدرسة (455) ضمت عينة على وطبقت ،حاورم (6)
درجة  على الحاجات ىعل القائم التربوي  لإلشراف التربويين المشرفين ممارسة درجة حصلت -

 (%73.42)مقداره  نسبي بوزن  كبيرة
تقدير  متوسطات بين (α ≤ 0.05داللة ) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال -

 يف الحاجات ىعل القائم التربوي  لإلشراف التربويين المشرفين ممارسة لدرجة أفراد العينة
 .العلمي( والمؤهل ،)الجنس لمتغيري  ي تعز  غزة قطاعب المدارس الثانوية

"مستوى دور معلمي ومديري ومشرفي مدارس المرحلة  :(م2014)مخامره وقباجة (2
األساسية العليا في محافظة القدس في توفير المناخ الصفي الفعال من وجهة نظر 

 )فلسطين(معلمي العلوم "
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افظة مراحل األساسية العليا بمحال يومشرف ي ومدير  يمعلمالتعرف الى مستوى دور  هدفتو 
 بنودوصياغة بعض ال ،العلوم يمعلمتوفير المناخ الصفي الفعال من وجهة نظر  يالقدس ف

، مناخ صفي فعالتوفير ي المدارس ف وتطوير أداء المعلمين والمشرفين ومدير  يتسهم ف يالت
جميع  وطبقت على، عد الباحثان استبانةأ ، وقد الدراسة يمستخدما  فالمنهج الوصفي  وكان

، ومعلمة ( معلما  370)محافظة القدس وعددهم يا فلوم في المدارس االساسية العليمعلمي الع
  ومن أبرز نتائجها:

 األول.في الترتيب  جاءدور المعلم في توفير المناخ الصفي  -
تى في الترتيب الثالث بعد المعلم ومدير أدور المشرف التربوي في توفير المناخ الصفي  -

 .المدرسة

" العالقة بين المناخ الصفي والفاعلية  :بعنوان م(2014افلة )والنو دراسة المومني  -3
الذاتية االكاديمية في مادة اللغة اإلنجليزية لدى طلبة مدارس الملك عبد هللا الثاني 

 )األردن(للتميز " 

معرفة العالقة بين المناخ الصفي والفاعلية الذاتية االكاديمية في مادة اللغة  إلىهدفت الدراسة 
هو منهج  االرتباطي يالمنهج الوصفو، ية لدى طلبة مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميزاإلنجليز 
الطلبة البالغ عددهم من جميع  ميدانيةعينة الال، وقد تكونت االستبانة كأداة وجاءت، الدراسة

 ، ومن أبرز نتائجها:الملتحقين في الدراسة (407)
اإلنجليزية لدى طلبة مدارس الملك عبد هللا الثاني مستوى المناخ الصفي السائد في مادة اللغة  -

 .للتميز كان متوسطا
 الجنس، لمتغير تبعا   ككل الصفيّ  المناخ في إحصائيا   دالة فروق  النتائج وجود وأظهرت -

 .ولصالح الذكور
" برنامج مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى معلمي  :بعنوان (م2010)دراسة محمود   -4

ثره على المناخ الصفي ونمو الوعي السياسي لديهم أحلة الثانوية و الجغرافيا في المر 
 .(مصر)" ولدى طالبهم 
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ثر هذا البرنامج على المناخ الصفي لمعلمي الجغرافيا بالمرحلة أ عن كشفهدفت الدراسة الى ال
 ، وتم استخدام االستبانة كأداةالمنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي واستخدم الباحث، الثانوية
 ومن أبرز نتائجها:، للدراسة

 الثانوية.ثر دال للبرنامج على تنمية المناخ الصفي لدى معلمي الجغرافيا بالمرحلة أيوجد  -
ودرجات طالبهم  )التجريبية(يوجد عالقة ارتباطية دالة بين درجات معلمي المرحلة الثانوية  -

 .فيما يتعلق بمقياس المناخ الصفي

نوان:" التواصل الصفي وعالقته بمشكالت االنضباط ( بعم2011دراسة المزين وسكيك) -5
 في المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات")فلسطين(

 ىلى العالقة بين التواصل الصفي ومشكالت االنضباط لدى طلبة الثانوية فإالتعرف  هدفتو 
قد بلغت عينة الوصفي التحليلي، و  واستخدم المنهج المعلمين،من وجهة نظر  همحافظة غز 
من المدارس الثانوية، كما تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وتوصلت  ( معلما301الدراسة )

 الدراسة الى:

، كما بلغ الوزن النسبي %51مشكالت االنضباط()األول المجال  عباراتبلغ الوزن النسبي ل -
 .%81.8الصفي( التواصل )الثاني لفقرات المجال 

الة احصائيا بين مشكالت االنضباط الصفي وممارسات المعلمين، توجد عالقة عكسية د -
 لتحقيق التواصل الصفي للحد من تلك المشكالت. 

داء معلمي وكالة الغوث أساليب االشرافية في تحسين فعالية اال " :(م (2009أبو شملة-6
 )فلسطين("بغزة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها 

داء أ نتحسي ين فيافية التي يستخدمها المشرفشر ساليب اإلبعض اال لىإالتعرف  هدفتو 
 كانت، و المنهج الوصفي التحليليبالباحث  عاناست، و معلمي وكالة الغوث وسبل تطويرها

 (110و) ذكور`( 165)، ومدرسةمدرسا   (275)عينة من ال احتوتاالستبانة لجمع البيانات، و 
وتوصلت الدراسة الى عدة  ،ةاللغة العربية والرياضيات في محافظات غز من تخصصي  ناثإ

  :نتائج منها
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إعادة هيكلية مركز التطوير  بواسطةساليب االشرافية تصور مقترح لتطوير اال لىإتوصلت  -
 .المشرفين المهنية عندو المهارات الشخصية التربوي وتنمية 

 استجابات طمتوس بين (05.0) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 المعلمين على فقرات االستبانة حول فعالية بعض األساليب اإلشرافية تعزى لمتغير الجنس
 أنثى(. -)ذكر

" دور المشرف التربوي في تنمية المهارات القيادية لدي معلمي  :(م2009)مرتجى -7
 )فلسطين(المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وسبل تحسينه "

 يمعلم ىالقيادية لد قدراتدور المشرف التربوي في تنمية اللى إالتعرف الدراسة  وهدفت
المنهج الوصفي  وتبنى البحث، تحسينهلسبل واقتراح  هغز  قطاعالغوث ب همدارس وكالبعدادية اال

معلم ومعلمة من المدارس  (600) واحتوت العينةجمع البيانات،  داةأاالستبانة  كانت، و التحليلي
، وتوصلت من مجتمع الدراسة (%(18.35ية بوكالة الغوث بمحافظات غزة وهي تمثل االعداد
 لى نتائج من أهمها:إالدراسة 

االخرين الترتيب األول  يثير فأالت هتنمية مهار  ياحتل المجال الثالث دور المشرف التربوي ف-
 .%68.34 هقدر  ىبوزن نسب

المؤثرة في اإلدارة الصفية لدى  بعض العوامل (: "م2009الجميلي والجبوري) دراسة-8
 أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية")العراق(

التدريس،  معززات ،ةالصفي والتعليمات والقواعد األنظمة) المتغيرات مجموعلى إالتعرف هدفت و 
 يلد ةالصفي ةدار اإل يف الصفية( المؤثرة التدريس، المشكالت في المالئمة، الدافعية البيئة
 بطريقة الدراسة عينة واختيرت هم،نظر  وجهة من ةالثانوي المدارس يف دريسيةالت الهيئة ضاءأع

 في ثانوية ( مدرسة39) واقع من مدرس (1612) صلأ من مدرسا   (280) حجمه فبلغ عشوائية
 :هانتائجبرز أ ، وجاءتالقادسية محافظة

 ذات فروق  توجد ال بينما المدرسة، ولنوع اإلناث، لصالح إحصائية داللة ذات فروق  توجد -
 .متغير التخصص لىإ ي تعز  داللة

 .%80.4احتل المجال الثاني معززات التدريس على الترتيب األول بوزن نسبي قدره  -
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(: " واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية ومشرفي اللغة اإلنجليزية في م2008)سالم هدراس-9
 سطين(تطوير األداء المهني لمعلميهم وسبل تفعيله ")فل

 حسيناللغة اإلنجليزية لت يومشرف ةالمدرسيدارة لى معرفة سبل التعاون بين االإهدفت الدراسة و 
داة لجمع ا ةاالستبانت كانو  ،التحليلي يالوصفللمعلمين، واستخدمت المنهج  يالمهنداء األ

دة نتائج لى عإ( معلما  ومعلمة وقد توصلت الدراسة 262من) ميدانيةعينة الالالبيانات، وتكونت 
 أهمها:

، جيدكيفية توظيف مهارات التعليم بشكل  ةاإلنجليزياللغة  يمعلم تعرفالدورات التي  زيادة -
 الحديثة.طرق التدريس  علىواطالعهم 

اللغة  يومشرفلدرجة التعاون بين اإلدارة المدرسية  الدارسةعينة بلغ الوزن النسبي لتقديرات  –
بدرجة  ةمحافظات غز  يف ةالثانويالمدارس  يف لمعلمينل يالمهنداء األتنمية  يف ةنجليزياال

 كبيرة.

المعلمين والمشرفين ومديري المدارس في توفير  "دور :(م2008) عسيري الدراسة  -10
" ة االبتدائية في المدينة المنورةالمناخ الصفي الفعال في الصفوف العليا من المرحل

 )السعودية(

 الصفيتوفير المناخ  يفالمدارس  ي ومدير ن التربويين لى تحديد دور المعلمين والمشرفيإهدفت و 
، يالتحليل يالوصفاستخدم الباحث المنهج و، ةاالبتدائي ةالمرحلالصفوف العليا من  يفالفعال 

وقد  المدارس، ومديري  التربويين والمشرفين المعلمين من لكل داةأك ةاالستباناستخدم الباحث و
 (، ومن أبرز نتائجها:ةابتدائي ةمدير مدرس 30و)ين(، مشرف 9و)( معلم 82)عينة من التكونت 

ا، و  يعال ثيرأتذات  فقراتوجود  -  فقراتلل الصفيالمناخ  يف، يعال ثيرأتذات  فقراتجد 
؛ ةالدراسمجتمع  ستجاباتاالمتضمنة تحت محور دور المشرفين التربويين، وذلك خالل 

 حيث كانت قيمة المتوسطات الحسابية: 

، وهذا يشير إلى أن درجة موافقة مجتمع الدراسة على هذه (4.19) ،(3.86)، (4.32)
ا.  العبارات كانت بدرجة عالية، وعالية جد 
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 المعلم فيشراف التربوي وانعكاساتها على فاعلية منظومة اإل (: "م2006) الروبي -11
 )فلسطين(مرحلة التعليم األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة "

المعلمين مع  ةفعاليتحقيق  يف ي التربو مستوى ممارسات منظومة االشراف  لىإف هدفت التعر و 
، واعتمدت يالتحليل يالوصفاستخدم المنهج ونظرهم،  هكشف خصائص المعلم الفعال من وجه
مدارس  يف همعلم ومعلم (321) علىواحتوت العينة الدراسة االستبانة كأداة رئيسية للبحث، 

 نتائجها:برز أان من ، وكةالدوليالغوث  هوكال
االشراف  هممارسات منظوم ثرأل افراد العينةتقديرات  نبي ةحصائيإوجود فروق ذات داللة  -

المعلم  هثر لسنوات خدمأبينما ال توجد  ،يالعلملى المؤهل إ ي فعالية المعلم تعز  ىعل ي التربو 
 فعاليته. يعل

فية في حصص الفيزياء الطلبة لبيئة التعلم الص إدراك(: " م2005)المحتسب ةدراس -12
 (وعالقته بدرجة معرفة معلميهم بالنظرية البنائية " )األردن

ى تقصي مستوى ادراك طلبة المرحلة الثانوية لبيئة التعلم الصفية، وقد إلهدفت الدراسة 
داتين أ، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبياستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باإلضافة الى 

يئة التعلم البنائية المطورة واألداة الثانية اختبار المعرفة بالنظرية البنائية، وقد وهما استبانة ب
 وطالبة، ومن أبرز نتائجها: طالبا   ( (733تكونت عينة الدراسة من

 الطلبة لبيئة التعلم الصفية كان متوسطا. إدراكن مستوى أ -
اإلنجليزية كما يراها معلمو بعنوان:" البيئة الصفية لموضوع اللغة  م(2005)عقل  دراسة-13

 فلسطين()نابلس. ومعلمات اللغة اإلنجليزية في 

 ةاللغكما يراها معلمو ومعلمات  ةنجليزياإل ةاللغلموضوع  ةالصفي ةالبيئواقع لى إهدفت التعرف و 
والمؤهل  ةالتعليمي ةوالمرحل ةالخبر ) الجنس و ةالتاليثر المتغيرات أنابلس، وتحديد  يف ةنجليزياإل
 يواجها يالت ةالصفيهم المشكالت أ تحديد  ىإل ضافةباإل، و ةالصفي ةالبيئممارسات  يف( يعلمال

 ةاالستبانو ، يالتحليل يالوصفالمنهج  ةالدراساستخدمت ، وةنجليزياإل ةاللغومعلمات  يمعلم
ع المراحل يجم يفنجليزية اال ةاللغومعلمات  يمعلممن  ةالدراس، وتكون مجتمع ةللدراس داةأك
(  61موزعين على)  ه( معلم ومعلم 166مدينة نابلس، وقد بلغ عدد المعلمين)  يف ةدراسيال
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(  66، وتضم) ه( مدرس 30وعددها)  ةالزوجيرقام ، وقد تم اختيار المدارس ذات االهمدرس
 برز نتائجها:ا، ومن ه( معلم 20( معلم و)  46، منها ) همعلم ومعلم

 يمعلمتواجه  يالتالمشكالت  أكثرن ا، و ةالصفي ةالبيئ ىعل ةالدراسمتغيرات ل أثرال يوجد -
، لبةالط العشوائية في توزيع ةطريقالالصفوف، و  زدحاما يفيتمثل  ةنجليزياإل ةاللغومعلمات 

 .ةالتعليميوالتقيد بالكتاب، وقلة الوسائل 

مادة  يف يالدراسالتحصيل  يعل يالصفثر المناخ ا( بعنوان: " م (2002دراسة نور -14
 محافظة بيت لحم ")فلسطين( يف ياألساسلطلبة الصف التاسع  جتماعياتاال

لطلبة الصف التاسع  األكاديميهدفت الدراسة الى استقصاء أثر المناخ الصفي في التحصيل 
األساسي في مادة االجتماعيات في محفظة بيت لحم، واستخدمت الدراسة المنهج شبه 

( (12 في الطلبةمن  (264) العينةوضمت اة للدراسة، وقد تم استخدام االختبار كأد التجريبي،
مدرسة حكومية وخاصة ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية بطريقة عشوائية بسيطة، وكان من 

 أبرز نتائجها:
 وجود عالقة موجبة بين التحصيل الدراسي والمناخ الصفي.-
 لوكالة. وجود تأثير لنوع المدرسة على التحصيل الدراسي لصالح مدارس ا-

 : الدراسات األجنبية ثانيا

( بعنوان :  وجهات نظر  2010) ,Rowbotham,A.Melodie( دراسة روبوثام 1
 التقليدي"  )الواليات المتحدة( BSNالمعلمين من المناخ الصفي النفسي  في برنامج 

"Teacher perspectives and the psychosocial climate of classroom 
in a Traditional BSN program" 

حدى المسؤوليات إكون وت ،ق وتطوير مناخ نفسي ايجابي لقاعة الدروسيتطب لىإهدفت الدراسة 
يجابي أو إ مستوي والتعليم ب يالصفالمناخ  يفن المربين يؤثرون أاعتبار  ىعل علمينللم ةالرئيس
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طبقت الدراسة وة، المنهج التجريبي، استخدمت الدراسة االختبار كأدا  ةالدراس، واستخدمت يسلب
 ومن أبرز نتائجها:، ( طلبة تمريض جامعيين398( فردا من مربي التمريض ومن )12على )

وجود عالقة ايجابية بين استجابات المعلمين والمتعلمين في مجاالت دعم المعلمين واالندماج -
 في العمل ووضوح المحتوى التعليمي واشراك الفعال للطلبة.

دارة  "المعلمين( بعنوان: م2010) Pellegrino( دراسة بيلقرينو 2  الصف"قبل الخدمة وا 
 .المتحدة األمريكية( )الواليات

 .Pre-Service Teachers and Classroom Authority 
ة طلب بدارسة خمسة، كما اهتمت ةالفعال ةالصفيدارة لى ممارسات اإلإهدفت الدراسة التعرف 

وذلك من خالل استخدام عدة  ة،مريكياألت المتحدة الواليا يف ةثالث مدارس ثانوي يفمعلمين 
 جموعاتالم، االستبانات، كتابة المقاالت، ةالصفي ةالمالحظمنها  ةالدارسدوات لجمع بيانات ا

عداد المعلمين إ برامج مقررات  أن االستبانات والمقابالت،، المقابالت. وأوضحت نتائج ةالمركز 
للتطبيق في واقع التدريس الحقيقي، وأنه لم بالقدر الكافي ولكنها لم تكن  ة،الصفيدارة اال تناولت

المعلمين خالل برنامج  لبةالطألي من  ةكبير  هلى درجا ةالصفيدارة تتم ممارسة مهارات اال
 عدادهم.إ 

 صفي أكثرنحو مناخ  "االنطالقبعنوان:  Persaud.et al (2006) دراسة بيرسيود (3
 )الواليات المتحدة( دسة"الهنحيوية وأكثر مرحا للطالبات في مجال 

 "Speaking out on the chilly classroom climate –women 
engineering student ". 

للمناخ الصفي الحيوي لدى طالبات الهندسة في جامعة  سبل تحسينوضع هدفت الدراسة 
المنهج  واستخدمت الدراسةطالبة من جامعة بنسلفانيا  (146بنسلفانيا وتكونت عينة الدراسة من)

 الوصفي النوعي، وقد استخدمت الدراسة المقابلة كأداة، ومن أبرز نتائجها:

والعرض  اإليضاحأن الطالبات يفضلن المناخ الصفي األقل عددا واالكثر استخداما لوسائل  -
 واالنشطة الجماعية.
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 .أن المحاضرين هم الذين يجدون البيئة الصفية الداعمة لعملية التعلم -

 يف ةنجليزياإل  ةاللغ يلمعلم ي التربو شراف واقع اال (:"م2000) Alnasriي ( دراسة الناصر 4
 ةالعربي ةالمملك يف ةالشرقي ةبالمنطقللبنين  ةالحكومي ةوالثانوي ةالمتوسطالمدارس 
 "ةالسعودي

"The Current Status of The Educational Supervision of The English 
Language Teacher As Seen By The Teacher Themselves" 

في المنطقة الشرقية  ةنجليزياإل ةاللغ يلمعلم ي التربو شراف لى واقع االإهدفت الدراسة التعرف 
المنهج  ةالدراسوقد استخدمت  ،من وجهة نظر المعلمين أنفسهمللمملكة العربية السعودية 

( معلما  250من ) ةالدراس، وقد تكونت عينة داةأك ةاالستبان، وقد استخدمت يالتحليل يالوصف
، ومن أبرز ةالسعودي ةالمملكفي  ةوالثانوي ةالمتوسط ةالمرحل يف ةنجليزياإل اللغةلمادة  هومعلم

 نتائجها:

معهم وال يحترم آراءهم، كما  هال يظهر عالقات جيد ي التربو ن المشرف ان المعلمين يرون أ -
 للعمل مع المشرفين. يالكافليس لديه الوقت  ي التربو ن المشرف أ

 .ي التربو أثناء عملية اإلشراف  ةاإلنجليزي ةباللغنه ال يتحدث معهم ا -

 التعقيب على الدراسات السابقةثالثًا: 

 من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح اآلتي:

 .ةالصفي ةالغرفداء المعلم داخل اهمية دور المشرف التربوي في تنمية ورفع أ  -1
مقررات اعداد  يفمناخ الصفي الفعال أكدت الدراسات على ادراج كل ما يتعلق بال -2

 .ةالخدمالمعلمين قبل واثناء  هيلأوت
 وضحت الدراسات كيفية تأثير المناخ الصفي على تحصيل الطلبة. -3
 أخرى.ربطت الدراسات المناخ الصفي بمتغيرات  -4
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 ةالسابقبين الدراسات  ختالفواال تفاقاال أوجه  أ.

 :من حيث المنهج المستخدم .1

 (، ودراسة أبو شملةم2011) عطاهلل ةودراس(، م2014) وقباجهرة مخام ةدراساتفقت 
(، م2007(، ودراسة عسيري)م2008سالم) ةودراس(، م2009(، ودراسة مرتجى)م2009)

(، في استخدام م2000) Alnasri ةودراس(، م2005عقل) ةودراس(، م2006ودراسة الروبي)
 اسة كل من المومني والنوافلةالمنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، بينما استخدمت در 

 ( المنهج الوصفي االرتباطي، واستخدمت دراسة محمودم2005) (، ودراسة المحتسبم2014)
( م2006)Persaud للمنهج شبه التجريبي، ودراسة  باإلضافة( المنهج الوصفي م2010)

( استخدمت المنهج التجريبي، م2010)Rowbotham المنهج الوصفي النوعي، ودراسة 
 ( استخدمت المنهج شبه التجريبي.م2002اسة نور)ودر 

 من حيث األداة: .2

(، ودراسة أبو م2011(، ودراسة عطاهلل)م2014استخدمت دراسة مخامرة وقباجة)
(، م2007عسيري) ةودراس(، م2008سالم) ةودراس(، م2009مرتجى) ةودراس(، م2009شملة)
(، دراسة م2014ني والنوافلة)الموم ةودراس، (م2005عقل) ةودراس(، م2006الروبي) ةودراس

(، االستبانة كأداة للدراسة، بينما استخدمت دراسة م2000)Alnasri(، ودراسة م2010محمود)
( االستبانة واالختبار كأداتين للدراسة، واستخدمت دراسة م2005المحتسب)
Persaud(2006المقابلة كأداة للدراسة، ودراسة م )Rowbotham(2010ودراسة نور م ،)

 االختبار كأداة للدراسة. (2002)

 من حيث مجتمع الدراسة والعينة: .3

من المعلمين لتطبيق أداة الدراسة كدراسة مخامرة  هتناول عين يفالدراسات  غالبيةاتفقت 
 ةودراس(، م2009مرتجى) ةودراس(، م2009(، ودراسة أبو شملة)م2014وقباجة)
 Alnasri(،و دراسة م2005(، ودراسة عقل)م2006الروبي) ةودراس(، م2008سالم)

(،و م2005(، ودراسة المحتسب)م2014(، بينما تناولت دراسة المومني والنوافلة)م2000)
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( عينة من الطلبة، وتناولت دراسة م2002(، ودراسة نور )م2006)Persaudدراسة 
( عينة م2007( عينة من المعلمين والمشرفين، في حين تناولت دراسة عسيري)م2011عطاهلل)

 ( عينة من المعلمين والطلبة.م2010)Rowbothamين والمشرفين والمدراء، ودراسة من المعلم

 من حيث متغيرات الدراسة: .4

ودراسة (، م2008تباينت المتغيرات المستخدمة في الدراسات السابقة فنجد أن دراسة سالم)
(، ةيميالتعل ةالمنطق، ةالخدم، سنوات يالعلم( تناولت متغيرات )الجنس، المؤهل م2009)مرتجى

 التعليمية،التخصص، المرحلة  الجنس،) ( متغيراتم2011بينما تناولت دراسة عطا هللا )
( فقد تناولت )الجنس ،المؤهل م2014دراسة مخامرة وقباجة)أما المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( 

 ( متغيرات )الجنس، الخبرة، المرحلةم2005العلمي، سنوات الخبرة( بينما تناولت دراسة عقل )
 .التعليمية، المؤهل العلمي(

 :االتفاق واالختالف في نتائج الدراسة

م(، والتي جاءت فيها درجة ممارسة 2008العسيري) وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة
المشرف التربوي لدوره في توفير المناخ الصفي الفعال بدرجة كبيرة، بينما اختلفت مع دراسة 

  والتي جاءت فيها درجة الممارسة متوسطة. م(2014المومني والنوافلة)

 :السابقةمن الدراسات  االستفادةوجه أ ب.

 :د الباحث من هذه الدراسات ما يلياستفا

 اكساب الباحث سعة في االطالع حول موضوع الدراسة. (1
 التعرف الى المنهج واالسلوب المناسب للدراسة. (2
 .تحديد متغيرات الدراسة (3
 .تدعيم دراستي الحالية (4
 يد المجاالت التي ستبنى عليها أداة الدراسة.تحد (5
 نسب لموضوع الدراسة.ألداة ادوات المستخدمة في الدراسات وانتقاء األاالطالع على األ (6
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 ساليب االحصائية المناسبة لمعالجة البيانات.اختيار األ (7
 .المراجع المتعلقة بموضوع الدراسةاالطالع على الكتب و  (8
 .المناسبة ةالدراسعينة  ختيارا (9

 :دراسات السابقةة الحالية عن الما يميز الدراسج. 

لمعلمي اللغة  والمناخ الصفي الفعال أنها تربط بين اإلشراف التربوي  ةالدراسما تميزت به 
 اإلنجليزية ولم يسبق دراسته من قبل الباحثين.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

الدراسة جمنه
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 الدراسة منهج: الفصل الرابع
 : تقديم

، ومن ةالدراس تطبيقالتي اتبعها الباحث في  جراءاتلإلالفصل وصفا  مفصال   ايقدم هذ

وطرق  ةالمستخدم ةالدراسداة ا، وكذلك ةالدراس ةوعين، وأفراد مجتمع ةثم وصفا  لمنهج الدراس

قام بها الباحث في  يالت جراءاتلإلعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا ا 

الباحث عليها في تحليل  عتمدا  يالتحصائية خيرا المعالجات االأوتطبيقها، و  ةراسالددوات اتقنين 

 جراءات. ، وفيما يلي وصف لهذه االةالدراس

  :الدراسة منهج

معلومات تمكنه  ىعلالحصول  يف هاختارها الباحث لتساعد يالت ةالبحثي ةالطريقوهي  

 (.  82ص م،2003، األستاذغا و )اال سئلة البحث من مصادرهااجابة امن 

 من خالل اطالعه ةالدراسموضع  ةالظاهر بعاد اجوانب و علي ن الباحث تعرف مسبقا  أوحيث 

الباحث للتعرف على  يبموضوع البحث، ويسع ةالمتعلق ةالسابقاألدب النظري والدراسات  ىعل

ل في دور المشرف التربوي في توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير المناخ الصفي الفعا"

قام  ةالدراسهداف أ جل تحقيق أ"، ومن المدارس األساسية العليا بمحافظات غزة وسبل تحسينه 

المنظم  يالعلمشكال التحليل والتفسير أحد أوهو  ،يالتحليل يالوصفالمنهج  ستخدامابالباحث 

عن  ه، وتصويرها كميا  عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننهمحدد هو مشكلا هلوصف ظاهر 

م، 2000 ،)ملحمالدقيقة خضاعها للدراسات ا، وتصنيفها وتحليلها و ةالمشكل وأ ةاهر الظ

  .(324ص
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حول مشكلة  ةوالتفصيلي ةالدقيق ةالمعرف ىإلهذا المنهج للوصول  ىعلعتمد ا ن الباحث إلذا ف

عينة سلوب أستخدم انه ا، كما ةالدراسموضع  ةللظاهر دق أفضل و أالبحث، ولتحقيق تصور 

 .ةاألوليفي جمع البيانات  ةستباناالستخدم ا، و ةالدراسفي اختياره لعينة  لالمسح الشام

 :طرق جمع البيانات 

 نوعين من البيانات ىاعتمد الباحث عل

 :األولية. البيانات 1

وحصر  ،لدراسة بعض مفردات البحث ستبياناتابتوزيع  يالميدانوذلك بالبحث في الجانب 

برنامج  ستخدامابومن ثم تفريغها وتحليلها  ،ع البحثموضو  يف ةالالزموتجميع المعلومات 

SPSS   (Statistical Package for Social Science) ستخداماو حصائي إلا 

ومؤشرات تدعم موضوع  هبهدف الوصول لدالالت ذات قيم ةالمناسبحصائية اإل ختباراتاال

 .ةالدراس

 :الثانويةالبيانات 2. 

تتعلق  والتي، الدراسة بموضوع قةالمتعلو ا نشورات الخاصةوالدوريات والموتمت مراجعة الكتب 

 يفالفعال  يالصفلتوفير المناخ  ةنجليزياإل ةاللغ يمعلمتوجيه  يف ي التربو بدراسة دور المشرف 

نها تسهم أرى الباحث يمراجع قد  يوأ ،العليا بمحافظات غزة وسبل تحسينهساسية المدارس اال

، ةالدراسكتابة  يف ةالسليم ةالعلمياألسس والطرق  ىعللتعرف او  ،يعلمبشكل  ةالدراسثراء افي 

 .ةمجال الدراس يفحدثت وتحدث  يالتخر المستجدات اخذ تصور عام عن اوكذلك 
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 :الدراسةمجتمع وعينة 

 ةالتابعالمدارس االساسية العليا  يفاللغة االنجليزية  يمعلممن جميع  ةالدراسيتكون مجتمع 

( معلما  257والبالغ عددهم حسب سجالت دائرة شئون الموظفين ) العالي، والتعليم ةالتربيلوزارة 

 ومعلمة. 

 :العينة االستطالعية

( معلما  ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وذلك 30تكونت العينة االستطالعية من ) 

تم ، وقد ةالمناسبعليهم من خالل حساب الصدق والثبات بالطرق  ةالدراسدوات أليتم تقنين 

 تم التطبيق عليها. يالت ةالدراسضمن عينة  حتسابهما

 العينة الميدانية للدراسة:   

( معلما  257بلغ عددها )تم اختيار عينة الدراسة بطريقة المسح الشامل من مجتمع الدراسة وقد 

وتعتبر هذه  ،(%92.2( أي بنسبة )237وقد استرجع الباحث من أداة الدراسة الموزعة ) ،ومعلمة

  .سبة مقبولة إلجراء التحليل واالجراءات االحصائية بهدف الوصول على أفضل وأدق النتائجالن

 :الشخصيةوصف الخصائص والبيانات 

 ،هم من جنس الذكور ةالدراس( من عينة %54.9ن ما نسبته )ا( 4.1) جدول يوضح الجنس:

 .( هم من جنس اإلناث%45.1نسبته ) وما

 يدلل مما ،بة الذكور من المعلمين مع نسبة االناث من المعلماتويعزو الباحث ذلك إلى تقارب نس

 .اإلناث( )الذكور، الدراسة مجتمع أراء تمثل حقيقية نتائج الدراسة نتائج أن
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 الجنس حسب الدراسة عينة توزيع(: 4.1) جدول
 %ةالمئوي ةالنسب العدد الجنس

 % 54.9 130 ذكر

 % 45.1 107 نثىا

 %100.0 237 المجموع

 

بدرجة  يعلم( هم من الذين يحملون مؤهل %92.8تبين أن ما نسبته ) لمؤهل العلمي:ا

بدرجة دراسات عليا  يعلم( هم من الذين يحملون مؤهل %7.2وما نسبته ) البكالوريوس،

 .ماجستير أو دكتوراه

عن  فراد العينة على قدر جيد من التأهيل العلمي تؤهلهم الى اإلجابةويعزو الباحث ذلك إلى ان أ

 أسئلة الدراسة.

 ىالعلم المؤهل حسب هالدراس عينة توزيع(: 4.2) جدول
 %المئوية النسبة العدد يالعلمالمؤهل 

 92.8 220 بكالوريوس 

 7.2 17 علىأفماجستير 

 100.0 237 المجموع
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سنوات وما  5من  خدمتهم أقل( هم من الذين سنوات %14.8ن ما نسبته )اتبين : سنوات الخدمة

سنوات وما نسبته  10لى اسنوات  5من  خدمتهم تتراوح( هم من الذين سنوات %55.2ه )نسبت

 .سنوات 10( هم من الذين سنوات خدمتهم فوق 30.0%)

ن غالبية أفراد العينة من ذوي سنوات الخدمة المتوسطة والعالية، وهذا يعطي أوهذا مؤشرا على 

دمة ولديهم الخبرة التي تؤهلهم لإلجابة عن مؤشرا على أن أفراد العينة على قدر من سنوات الخ

 أسئلة الدراسة.

 الخدمة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع: (4.3) جدول
 %المئوية النسبة العدد الخدمةسنوات 

 14.8 35 سنوات 5أقل من 

 55.2 131 سنوات 10 – 5من 

 30.0 71 سنوات 10أكثر من 

 100.0 237 المجموع

 

 :الدراسةأداة 

 وهي:باحث بتقسيم أداة الدراسة إلى قسمين رئيسيين قام ال

 ( ةالخدمسنوات  ي،العلمالمؤهل  ،)الجنسالقسم األول: البيانات الشخصية ويتكون من 1. 
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والمتعلقة بتقدير درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في  ةاالستبانيتكون من  الثاني:القسم 2. 

العليا بمحافظات مناخ الصفي في المدارس االساسية توجيه معلمي اللغة االنجليزية لتوفير ال

 :يهمجاالت رئيسة  أربعغزة ويتكون من 

 فقرات. 8 على ويحتوي  الصفي،االنضباط  ول:األالمجال 

 فقرات. 8 على حتوي وية، : مشاركة الطلبيالثانالمجال 

 فقرات. 8 ىعل حتوي وي التعليمية،: تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل المجال الثالث

 فقرات. 8 على حتوي وي التدريس،المجال الرابع: معززات 

 ولقد تم بناء أداة الدراسة بإتباع الخطوات التالية:

بالموضوع، واستطالع  ةالمتعلقدب التربوي والدراسات السابقة اطالع الباحث على األ من خالل

، وبناء على يالرسمغير ذات الطابع  ةالشخصيعن طريق المقابالت  ختصينآراء نخبة من الم

 التوجيهات المستمرة من قبل المشرف األكاديمي، قام الباحث ببناء االداة وفق الخطوات التالية:

 داة.تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها األ -

 صياغة فقرات كل مجال. -

 ستبانةالا( يوضح 1( فقرة، والملحق رقم )32ولية والتي شملت )داة في صورتها االعداد األا  -

 ولية.في صورتها اال

 المشرف العتماد ما يراه مناسبا ، وتعديل ما يراه غير مناسب. يداة علعرض األ -

 داة بناء  على توجيهات المشرف.تعديل األ -
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( من المحكمين التربويين، المتخصصون في مجال التربية، أغلبهم 14عرض االداة على ) -

سالمية، جامعة ت الفلسطينية بغزة )الجامعة االمن أعضاء هيئات التدريس في الجامعا

عضاء لجنة ا بين ي( 2(، والملحق رقم )والتعليم التربية، وزارة ةالمفتوحقصى، جامعة القدس اال

 ماكن عملهم.االتحكيم و 

 ،ة، قليلةمتوسط كبيرة،)كبيرة جدا ،  يخماسالوزن مدرج وفق سلم ليكرت  هتم إعطاء لكل فقر  -

( يبين االداة في صورتها 3رقم ) ( والملحق1، 2، 3، 4، 5األوزان التالية ) عطيتا جدا (  هقليل

 النهائية.

 :االستبانةصدق وثبات 

 :ستبانةاالصدق أواًل/ 

 ،م1995عــــدت لقياســــه )العســــاف،ا وف تقــــيس مــــا نهــــا ســــأمــــن  كــــدأالتيعنــــي  االســــتبانةصــــدق 
التحليل  يفن تدخل اب يج يالتلكل العناصر  ستبانةاال(، كما يقصد بالصدق " شمول 429ص
لكـل مـن يسـتخدمها  ه، بحيـث تكـون مفهومـةثانيـ ةناحيـ، ووضوح فقراتها ومفرداتهـا مـن ةناحيمن 

وذلك للتأكد من  ةاالستبان(، وقد قام الباحث بتقنين فقرات 179ص، م2001 ،)عبيدات وآخرون 
 من صدق فقرات االستبيان بطريقتين: كدأالت، وقد تم ةالدراسداة اصدق 

 المحكمين(: )صدقق الظاهري لألداة الصد -1

من  تألفتمن المحكمين  ةمجموع ىعل ةولياألصورتها  يف ةالدراسداة االباحث بعرض  قام

قصى، وجامعة ، وجامعة االسالميةاال الجامعة يف ةالتدريسي ةالهيئعضاء أ من  عضو( 14)

أسماء المحكمين ( 2، والمتخصصين في مجال التربية. ويوضح الملحق رقم )ةالمفتوحالقدس 

 يمد ىبداء آرائهم فاالباحث من المحكمين  وقد طلب ،الدراسةداة أين بتحكيم الذين قاموا مشكور 
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 همناسبة كل عبار  يوضوح صياغة العبارات ومد ي، ومدجلهأل العبارات لقياس ما وضعمالئمة 

ساسية اال ةدراسالكفاية العبارات لتغطية كل مجال من مجاالت  يليه، ومدا ىتنتم ىللمجال الذ

ضافة او او حذفها، امن تعديل صياغة العبارات  لى اقتراح ما يرونه ضروريا  ا ضافةباإلهذا 

ولية )الخصائص بداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات االا، وكذلك ةالدراس داةأل هعبارات جديد

في لى جانب مقياس ليكرت المستخدم ا، المبحثينمن   ةالمطلوب( ةوالوظيفي ةالشخصي

مجاالت المن بعض  عبارات، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص ستبانةاال

 خرى.الى مجاالت اضافة بعض العبارات او 

 يالتبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت ا يالتلى المالحظات والتوجيهات ا ستنادا  او 

خر ضافة البعض االاو اوحذف عليها معظم المحكمين، حيث تم تعديل صياغة العبارات  تفقا

خر ليصبح عدد بعض الفقرات وتعديل بعضها اال ستبعاداتم  راءاآلضوء تلك  ىوعل ،منها

  .(34)( بدل 32فقرات االستبانة )

 لفقرات االستبانة: الداخلي االتساقصدق  -2

 االستطالعية البالغ حجمها ةالدراسعينة  ىعل ستبيانااللفقرات  يالداخل تساقاالتم حساب 

 له.  ةالتابعللمجال  ةالكلي ةوالدرج ه،بين كل فقر  رتباطاال، وذلك بحساب معامالت ه( مفرد30)

 االنضباط الصفي األول:صدق المجال 

 للمجال، ةالكلي ةوالدرجمن فقرات المجال  هبين كل فقر  رتباطاال( يبين معامالت 4.4) جدول

 ي ن مستو ا(، حيث 0.05) هتوى داللعند مس هدال ةالمبين رتباطاالن معامالت اوالذي يبين 

لما  هوبذلك تعتبر فقرات مجال االنضباط الصفي صادق (،0.05قل من )ألكل فقرة  ةالدالل

 وضعت لقياسه.
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 هالكلي هوالدرج المجال فقرات من هفقر  كل بين رتباطاإل  معامل يوضح(: 4.4) جدول
 للمجال

 الفقرة #
 معامل 

 االرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 االنضباط الصفي

يؤكد على وجود خطط للدروس مكتملة العناصر في ضوء االهداف  1.
 .الجيدة

0.401 *0.028 

 0.014** 0.443 .يحث المشرف المعلم على أهمية مراعاة وتجهيز البيئة المادية للصف .2

 0.002** 0.545 .يرشد المعلم إلى كيفية معالجة بعض المشكالت السلوكية لدى الطلبة 3.

 0.000** 0.624 .يرشد المعلم إلى كيفية توزيع واستثمار وقت الحصة بشكل فعال .4

دارة بيئة التعلم  .5 يحرص على متابعة مدى قيام المعلم بحفظ النظام وا 
 .داخل الصف

0.769 **0.000 

 0.001** 0.590 .يوجه المعلم إلى تعزيز االنضباط الذاتي لدى الطلبة .6

 0.000** 0.674 .االسري في الصف الذي يوفر العمل الجماعييثني على الجو  .7

 0.007** 0.485 .يتجنب مقاطعة المعلم أثناء قيامه بتنفيذ التدريس 8.

 0.304تساوي  28ودرجة حرية  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة     
 0.393تساوي  28ودرجة حرية  0.01اللة * * قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى د     
 

 مشاركة الطلبة  الثاني:صدق المجال 

، ات المجال والدرجة الكلية للمجالمن فقر  هبين كل فقر  رتباطاال( يبين معامالت 4.5)جدول
 ي ن مستو ا(، حيث 0.05) هعند مستوى دالل هدال ةالمبين رتباطاالن معامالت أوالذي يبين 
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لما وضعت  ه، وبذلك تعتبر فقرات مجال مشاركة الطلبة صادق(0.05من )قل أ هلكل فقر  ةالدالل
 لقياسه.

 هالكلي هوالدرج المجال فقرات من هفقر  كل بين رتباطاإل  معامل يوضح(: 4.5)جدول
 للمجال

 الفقرة #
 معامل 

 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 

 الطلبةمشاركة 

 0.031* 0.395 .ور عملية التعليم والتعلميشجع المشرف المعلم على جعل الطلبة مح 1.

 0.000** 0.686 .يحث المعلم على إثارة الدافعية لدى الطلبة .2

 0.000** 0.783 .يوجه المعلم ألهمية طريقة توزيع الطلبة وفقا لطبيعة األنشطة التعليمية 3.

 0.000** 0.667 .يحث المعلم على تنمية روح التعاون بين الطلبة .4

وتنشط  المتعلم،ه المعلم النتهاج طرق أساليب تدريس تفعل دور يوج .5
 .دافعيته للتعلم

0.713 **0.000 

يشجع تنوع األنشطة الصفية إلتاحة الفرصة لمشاركة الجميع كل حسب  .6
 .هوايته

0.704 **0.000 

يحث المعلم على مشاركة الطلبة في االنشطة الالصفية )االذاعة  .7
 .المعارض( ،المسابقات المدرسية،

0.713 **0.000 

 0.000** 0.650 .يشجع المعلم على تهيئة بيئة صفية تسمح للطلبة بالتواصل عند الحاجة .8

 0.304تساوي  28ودرجة حرية  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة    
 0.393تساوي  28رجة حرية ود 0.01* * قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة      
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 تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليمية الثالث:صدق المجال 

ات المجال والدرجة الكلية من فقر  هبين كل فقر  رتباطاال( يبين معامالت 4.6)جدول رقم 
ن ا(، حيث 0.05) هدالل ي عند مستو  هدال ةالمبين رتباطاالن معامالت ا، والذي يبين للمجال

، وبذلك تعتبر فقرات مجال تفعيل أساليب التدريس (0.05اقل من ) هلكل فقر  ةالدالل ي ستو م
 لما وضعت لقياسه. هباستخدام الوسائل التعليمية صادق

 للمجال الكلية والدرجة المجال فقرات من هفقر  كل بين االرتباط معامل يوضح(: 4.6)جدول

 الفقرة #
 معامل 

 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 

 تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليمية

 0.000** 0.734  .يقدم المشرف الدعم الالزم لألنشطة الصفية والالصفية 1.

 0.000** 0.656 .يؤكد على أهمية استخدام المعلم أساليب التدريس الحديثة .2

 0.000** 0.718 .يطبق أساليب حديثة في تقييم المعلمين وأداء الطلبة 3.

يحفز المعلم على استخدام البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت  .4
 .الصفية

0.638 **0.000 

 0.000** 0.835 .يزود المعلم بمصادر التعلم المتعلقة بالمناخ الصفي الفعال .5

 0.002** 0.543 .يهتم بمراجعة كراسة تحضير المعلم .6

 0.000** 0.693 .ا في شرح الدروسيشجع المعلم على توظيف التكنولوجي .7

 0.000** 0.727 .يشجع المعلم على ربط الوسائل التعليمية بواقع الطلبة .8

 0.304تساوي  28ودرجة حرية  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة    
 0.393تساوي  28 ودرجة حرية 0.01* * قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة      
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 : معززات التدريسصدق المجال الرابع

من فقرات المجال والدرجة الكلية  هرتباط بين كل فقر ( يبين معامالت اإل4.7جدول رقم )
ن ا(، حيث 0.05) هدالل ي عند مستو  هدال ةالمبين رتباطاالن معامالت اوالذي يبين  للمجال،
 هتعتبر فقرات مجال معززات التدريس صادق ، وبذلك(0.05اقل من ) هلكل فقر  ةالدالل ي مستو 

 لما وضعت لقياسه.

 هالكلي هوالدرج المجال فقرات من هفقر  كل بين رتباطاإل  معامل يوضح(: 4.7) جدول
 للمجال

 الفقرة #
 معامل

 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 

 معززات التدريس

 0.002** 0.551 .يعزز المشرف النشاطات المميزة التي يقوم بها المعلم 1.

 0.000** 0.743 .يحرص على مدح المعلم للطلبة المجتهدين أمام اإلدارة والمعلمين والطلبة .2

 0.000** 0.695 .يدعم استخدام المعلم لأللفاظ والعبارات المحفزة داخل حجرة الصف 3.

 0.000** 0.746 .يشجع المعلم على استخدام العالمات كمعزز لتحسين العملية التعليمية .4

 0.000** 0.844 .يحث المعلم على التنويع في أساليب التعزيز التي يستخدمها .5

 0.000** 0.601 .يهتم باستعراض األعمال الجيدة للطلبة في الصف .6

 0.000** 0.730 .يؤكد على أهمية ثناء المعلم على الطالب صاحب الكراس المنظم والمرتب .7

 0.002** 0.544 .م لوحة التفوق التي تتضمن أسماء المتفوقينيرشد المعلم إلى استخدا .8

 0.304تساوي  28ودرجة حرية  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة    
 0.393تساوي  28ودرجة حرية  0.01* * قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة      
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 :يالبنائ تساقاال صدق  -3

مع  ستبانةاالبين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت  رتباطاال( يبين معامالت 4.8)جدول 
 ي عند مستو  هدال ةالمبين رتباطاالن معامالت اككل والذي يبين  ستبانةاالالدرجة الكلية لفقرات 

وبذلك تعتبر مجاالت  (،0.05اقل من )ه لكل فقر  ةالدالل ي ن مستو ا(، حيث 0.05) هدالل
 لما وضعت لقياسه. هادقص ستبانةاال

 الدرجة مع ستبانةاإل مجاالت من مجال كل بين رتباطاإل  معامل يوضح(: 4.8) جدول
 .هلالستبان هالكلي

 المجال #
معامل 
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 

 0.000** 0.788  .االنضباط الصفي .1

 0.000** 0.914 .الطلبةمشاركة  .2

3. 
استخدام الوسائل تفعيل أساليب التدريس ب

  .التعليمية
0.907 **0.000 

 0.000** 0.862 .معززات التدريس .4

 0.304تساوي  28ودرجة حرية  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 
 0.393تساوي  28ودرجة حرية  0.01* * قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة             

 :ستبانةاال: ثبات فقرات اً نيثا

 يلو تكرر تطبيقها عل تقريبا   هجابة ستكون واحدن االأمن  كدأالتفيعني  ةالدراسداة أما ثبات أ

( وقد أجرى الباحث خطوات الثبات  430م، ص1995العساف، ) وقاتأ فيشخاص ذاتهم اال

 ة التجزئة النصفية.على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما: معامل ألفا كرونباخ وطريق
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 :Cronbach's Alpha  لفا كرونباخاطريقة  .1

ولى لقياس الثبات وقد بين ا ستبانة كطريقهاالنباخ لقياس ثبات و لفا كر ااستخدم الباحث طريقة 

 ن معامالت الثبات مرتفعة.ا( 4.9)جدول

 .ستبانةلإل( كرونباخ لفاا طريقة)  الثبات معامل(: 4.9)جدول

 المجال #
عدد 
 تالفقرا

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.755 8 االنضباط الصفي  .1

 0.823 8 مشاركة الطلبة .2

 0.828 8 تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليمية  .3

 0.823 8 معززات التدريس .4

 0.933 32 الدرجة الكلية لالستبانة 

 

( 0.828-0.755ما بين )ن قيمة معامل الثبات تتراوح ايتضح من الجدول السابق       
من  ةعالي هتتمتع بدرج ستبانةاالن ا ىعل( وهذا يدل 0.933ومعامل الثبات الكلي تساوي )

 .ةالدراسعينة  ىعللى تطبيقها االثبات تطمئن الباحث 

 : Split-Half Coefficient ةالنصفي ةالتجزئطريقة  .2

 ةالزوجيسئلة ومعدل اال ،ةتبالر  ةالفرديسئلة بيرسون بين معدل اال رتباطايجاد معامل إتم 
 سبيرمان براون  رتباطامعامل  ستخداماب رتباطاالتم تصحيح معامالت  وقد ،لكل بعد الرتبة

 التالية: ( حسب المعادلة Spearman-Brown Coefficientللتصحيح ) 

معامل الثبات = 
1

2

ر

 والجدول التالي يبين النتائج: رتباطاالحيث ر معامل ر
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 .ستبانةلإل( هالنصفي هالتجزئ طريقة) الثبات معامل(: 4.10) جدول

 المجال #

 النصفية التجزئة

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط
 المصحح

 القيمة
 االحتمالية

(sig) 

 0.000** 0.780 0.639 8  .االنضباط الصفي .1

 0.000** 0.856 0.748 8 .مشاركة الطلبة .2

3. 
أساليب التدريس باستخدام  تفعيل

  .الوسائل التعليمية
8 0.605 0.754 **0.000 

 0.000** 0.693 0.530 8 .معززات التدريس .4

 0.000** 0.928 0.865 32 الدرجة الكلية لالستبانة 

 0.304تساوي  28ودرجة حرية  0.05* قيمة معامل االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 
 0.393تساوي  28ودرجة حرية  0.01رتباط الجدولية ر عند مستوى داللة * * قيمة معامل اال

 

المعدل )سبيرمان  رتباطاالن قيمة معامل ا( 4.10)جدول يف ةالموضحواضح من النتائج 

صورتها  لىف ستبانةاالوبذلك تكون  ،( مرتفع ودال إحصائي اSpearman Brownبراون( )

من صدق وثبات  كدأتكون الباحث قد يللتوزيع، وبذلك  هقابل (3كما هي في الملحق ) ةالنهائي

، وصالحيتها لتحليل النتائج، ستبانةاالبصحة  ةتام ةثق ىعل ، مما يجعلهةالدراس ستبانةا

 .فرضياتها ختباراو ، ةالدراسسئلة اجابة عن واال
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 :المستخدمة اإلحصائيةالمعالجات 

لوصف عينة (: Frequencies & Percentages)والتكرارات  ةالمئويالنسب  .1

 .ةالدراس

 .يالنسبوالوزن  يالحسابالمتوسط  .2

لمعرفة  ،النصفية التجزئة( وكذلك طريقة Cronbach's Alphaلفا كرنباخ )ا ختبارا .3

 .ستبانةاالثبات فقرات 

لقياس درجة ( Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) رتباطامعامل  .4

لحساب  ستخدامهاوقد تم  ،بين متغيرين ةالقالعدراسة  ىعل ختباراال: يقوم هذا رتباطاال

 .ستبانةلال يالبنائوالصدق  يالداخل تساقاال

 ستجابةاالذا كانت متوسط درجة ا( لمعرفة ما T-Test) هواحد هحالة عين يف T ختبارا .5

 ستخدامهاولقد تم  ،و قلت عن ذلكام زادت ا 3وهي  ةالمتوسط ةالدرجلي اقد وصلت 

 .ستبانةاالمن فقرات  هلكل فقر  من داللة المتوسط كدأللت

كان  إذا( لمعرفة ما Independent Samples T-Test) حالة عينتين يف T ختبارا .6

 . ةالمستقلبين مجموعتين من البيانات  ةحصائيإ ههناك فروقات ذات دالل

( One Way Analysis of Variance - ANOVA) يحاداألتحليل التباين  ختبارا .7

كثر من او ابين ثالث مجموعات  ةحصائيإ هك فروقات ذات داللذا كان هناالمعرفة ما 

البيانات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة الميدانية
ا""إجابة التساؤالت ومناقشته  
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 وتفسيرها الفصل الخامس: نتائج الدراسة
 :المقدمة

الدراســة  ســئلةاجابــة عــن ، وذلــك مــن خــالل االةالدراســهــذا الفصــل عرضــا  لنتــائج  حتــوي ي
بهدف التعرف  فقراتها،ليها من خالل تحليل ا، والتي تم التوصل ستبانةاالنتائج  أبرز ستعراضاو 
توجيه معلمـي اللغـة اإلنجليزيـة لتـوفير المنـاخ الصـفي الفعـال  يف ي التربو "دور المشرف  ىعلـ

 ةدراسـالمتغيـرات  ىعلـوالوقـوف في المدارس األساسية العليا بمحافظات غـزة وسـبل تحسـينه"، 
 (. ةالخدمسنوات  ي،العلمالمؤهل  ،)الجنساشتملت التي 

برنامج  ستخداماإذ تم  ،ةالدراس ستبانةامن  ةالمتجمعحصائية للبيانات جراء المعالجات االالذا تم 
 Statistical Package for the Social""  جتماعيــةاالحصــائية للدراســات الــرزم اال

Sciences (SPSS)"هــذا  يفــســيتم عرضــها وتحليلهــا  يالتــ ةالدراســج ، للحصــول علــى نتــائ
 الفصل. 

 :الدراسة فيالمحك المعتمد 

 مقياس ليكرت يف الخاليا طول تحديد تم فقد ،ةالدراس يف المعتمد المحك لتحديد
 أكبر ىعل تقسيمه ثم (، ومن4=1-5) المقياس درجات بين يالمد حساب خالل من ،يالخماس

ضافة هذه ا(، وبعد ذلك تم 0.80=4/5ي )أ الخلية لطو  ىعل للحصول المقياس يف ةقيم
 علىاأل الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد يوه المقياس بداية) المقياس يف ةقيم قلألى ا ةالقيم
م، 2004التميمي،) :تياال الجدول يف موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا ،ةالخلي لهذه
 .(42ص

 هراسالد ىف المعتمد المحك يوضح(:  5.1) جدول

 المقابل له النسبيالوزن  الخليةطول 
تحقيق درجة 

 الدور

 جداً  قليلة 20%-36%من  1 – 1.80من 
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 قليلة 36%- 52%من  أكبر 1.80 - 2.60من  أكبر

 متوسطة % 52%- 68من  أكبر 2.60 – 3.40من  أكبر

 كبيرة 68%- 84%من  أكبر 3.40 – 4.20من  أكبر

  جداً  كبيرة  84%-100%من  أكبر 5- 4.20من  أكبر

 ترتيـب ىالباحـث علـ عتمـدا  ،سـتجابةاال ي مسـتو  ىعلـ والحكـم، ةالدراسـ نتـائج ولتفسـير
 وقـد مجـال، كـل يفـ الفقـرات ى ومسـتو  ككـل، داةلـأل المجـاالت ى مسـتو  ىعلـ الحسـابية المتوسطات

 .ةللدراس المعتمد المحك حسب ةالموافق الباحث درجة حدد

 سة:اإلجابة عن أسئلة الدرا

لباحث باإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة مـن خـالل تحليـل البيانـات، والتركيـز علـى أعلـى ا مقا
 فقرتين، وتفسير نتائجهما ومقارنتها بالدراسات السابقة.

  : ولالسؤال اال  نتائج

توجيـه معلمـي اللغــة اإلنجليزيـة فـي المــدارس  ىدرجـة ممارسـة المشــرف التربـوي لـدوره فــ مـا
 ؟المعلمينفي الفعال من وجهة نظر لتوفير المناخ الص األساسية العليا بمحافظات غزة

 

 ةواحـدالللعينـة  One Sample T Test ختبـارا سـتخداماهـذا التسـاؤل، تـم  ىعلـ جابـةولإل
فـــراد عينـــة امتوســـط تقـــديرات  يفـــ ةحصـــائيإ ةكانـــت هنـــاك فـــروق ذات داللـــ إذامـــا  ىللتعـــرف علـــ

 حتســاباتــم  المســتخدم، وقــدا  للمقيــاس ( وفقــ3) يوهــ( ةالمحايــد) ةالمتوســط ةالدرجــعــن  ةالدراســ
 والوزن النسبي للمجاالت وترتيبها تبعا  لذلك. ،يالحسابالمتوسط 
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 .االستبانة مجاالت تحليل(: 5.2) جدول

 المجال #
 المتوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 

 النسبي

قيمة 
االختبار 

(t) 

 القيمة
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

 1 0.000 41.379 83.00 0.429 4.15 .ياالنضباط الصف .1

 2 0.000 33.941 80.60 0.466 4.03 .مشاركة الطلبة .2

3. 
 أســــــــاليب التــــــــدريستفعيــــــــل 

 .باستخدام الوسائل التعليمية
3.94 0.538 78.80 26.893 0.000 4 

 3 0.000 27.872 80.00 0.552 4.00 .معززات التدريس .4

  0.000 39.924 80.80 0.412 4.04 الدرجة الكلية لالستبانة 

  1.96" تساوي 236ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  t* قيمة      

 

ن جميــع متوســطات المجــاالت المختلفــة كانــت متقاربــة مــن أ (5.2)الجــدول ويتضــح مــن خــالل 
قـــدره  يوزن نســـب ىعلـــصـــلت ككـــل فقـــد ح ســـتبانةلال ةالكليـــ ةالدرجـــمـــا أ، ةالنســـبيوزانهـــا أحيـــث 

ن درجــة ممارســة المشــرف التربــوي لــدوره فــي توجيــه معلمــي اللغــة أ ى( ممــا يــدلل علــ80.80%)
اإلنجليزية في المدارس األساسـية العليـا بمحافظـات غـزة لتـوفير المنـاخ الصـفي الفعـال مـن وجهـة 

 تعليمية.مما سيترك أثرا  إيجابيا  على العملية ال، بدرجة كبيرة المعلمين جاءنظر 
  إلى:ويعزو الباحث ذلك 

 اهتمام المشرف التربوي وتقديره ألهمية المناخ الصفي الفعال في العملية التعليمية. -
 .تركيز المشرف التربوي على اطالع المعلم على جميع ما يتعلق بتوفير مناخ صفي فعال -
جيههم إليجــاد تفاعــل رضــا غالبيــة معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة عــن دور المشــرف التربــوي فــي تــو  -

 صفي إيجابي.
ــائج هــذه  ــق نت جــاءت فيهــا درجــة الممارســة  يالتــم( 2008عســيري )المــع دراســة  ةالدراســوتتف

التــي جــاءت درجــة الممارســة فيهــا  م(2014) مــع دراســة المــومني والنوافلــة كبيــرة وتختلــفبدرجــة 
مت الطلبـة كعينـة لـى اخـتالف مجتمـع وعينـة الدراسـة حيـث اسـتخدإمتوسطة ويعزو الباحـث ذلـك 
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حيــث أنــه فــي المــدارس الثانويــة يكــون مفهــوم  ردناألفــي المــدارس األساســية العليــا والثانويــة فــي 
 .االنضباط فيها مختلف عن مفهومه في المدارس األساسية

 :كالتاليفقد كانت  النسبيةوزانها أترتيب المجاالت حسب ما ا
ــــ. المجــــال األول: االنضــــباط الصــــفي1 ــــد حصــــل عل ــــا ي، فق ــــاأل ةلمرتب ــــوزن نســــب ىول ــــدره ي ب ق
 تقدير كبيرة. ةي بدرجأ( 83.00%)

 لى:اويعزو الباحث ذلك 
ايمــان المشــرف التربــوي ألهميــة االنضــباط الصــفي لمــا لــه مــن أهميــة كبيــرة فــي تقويــة العالقــة  -

نفســهم ممــا يوجــد تفاعــل صــفي يخــدم عمليــة التعلــيم أاإلنســانية بــين المعلــم والطلبــة وبــين الطلبــة 
 علم داخل البيئة الصفية.والت
حيـــث حصـــل هـــذا  م(2011المـــزين وســـكيك) ليـــه دراســـةامـــع مـــا توصـــلت  ةالنتيجـــهـــذه  ختلـــفوت

 (.%51) يالمرتبة األولى بوزن نسب علىالمجال 
 

قـــــدره  ىبـــــوزن نســـــب ةالثانيـــــ ةالمرتبـــــ ىعلـــــ، فقـــــد حصـــــل . المجـــــال الثـــــاني: مشـــــاركة الطلبـــــة2
 تقدير كبيرة. ةي بدرجا( 80.60%)

 إلى:لباحث ذلك ويعزو ا
اهتمام المشرف التربوي بتفعيـل ذلـك الجانـب بشـكل كبيـر للكشـف عـن جميـع مسـتويات الطلبـة  -

 داخل البيئة الصفية.
 تركيز المشرف التربوي على إيجاد جو من المنافسة باستخدام أساليب التعزيز المتنوعة. -
 
ــــدريس3 ــــززات الت ــــع: مع ــــد حصــــل . المجــــال الراب ــــ، فق ــــ ىعل ــــالث ةالمرتب ــــدره  ىبــــوزن نســــب ةالث ق
 تقدير كبيرة. ةي بدرجأ( 80.00%)

 لى:اويعزو الباحث ذلك 
ثنــاء الــدرس لجــذب انتبــاههم واثــارة أبــوي بضــرورة تحفيــز وتشــجيع الطلبــة اهتمــام المشــرف التر  -

 اهتمامهم.
 علــىصــل حيــث ح( م2009)الجميلــي والجبــوري ليــه دراســة امــع مــا توصــلت  ةالنتيجــوتتفــق هــذه 

 بدرجة كبيرة،  ( أي%80.4ه )وزن نسبي قدر 
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 ىعلــ، فقــد حصــل . المجــال الثالــث: تفعيــل أســاليب التــدريس باســتخدام الوســائل التعليميــة4
 تقدير كبيرة. ةي بدرجأ( %78.80قدره ) ىبوزن نسب ةالرابع ةالمرتب

 إلى:ويعزو الباحث ذلك 
الطـــرق المناســـبة ضـــرورة تمكـــن المعلـــم مـــن المنهـــاج واســـتخدام  ىعلـــتركيـــز المشـــرف التربـــوي  -

 والمتنوعة في إيصال المعلومات للطلبة.
متابعـــة المشـــرف فـــي اخضـــاع المعلـــم للـــدورات التدريبيـــة لرفـــع األداء فيمـــا يخـــص المســـتجدات  -

 ية التي يفرضها تحديث المناهج.  التربو 
هــذا المجــال  حصــل فيهــا يالتــم( 2016) ليــه دراســة علــوانإمــع مــا توصــلت  ةالنتيجــوتتفــق هــذه 

 درجة كبيرة.ب ( أي%73.30زن نسبي قدره )و  على
  االستبانة:تحليل فقرات 

  االنضباط الصفي األول:المجال  

وترتيــب الفقــرات  يالنســبوالــوزن  يالحســابوحســاب المتوســط  ةالواحــد هللعينــ t ختبــارا ســتخداماتــم 
 .(5.3)والنتائج مبينة في جدول رقم 

 والترتيب حتماليةاإل هوالقيم يبالنس والوزن  ىالحساب المتوسط يوضح(: 5.3) جدول
 المجال لفقرات

 الفقرة م
 المتوسط 

 الحسابي

 الوزن 

 
 النسبي

 قيمة 

 االختبار

(t) 

 القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

 الترتيب

.1 

يؤكــد علــى وجــود خطــط للــدروس 
مكتملـــــــة العناصـــــــر فـــــــي ضــــــــوء 

 .االهداف الجيدة
4.49 89.80 37.394 0.000 1 

.2 

أهمية  يحث المشرف المعلم على
مراعـــــاة وتجهيـــــز البيئـــــة الماديـــــة 

 .للصف
4.11 82.20 24.673 0.000 4 
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 الفقرة م
 المتوسط 

 الحسابي

 الوزن 

 
 النسبي

 قيمة 

 االختبار

(t) 

 القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

 الترتيب

.3 

يرشـــد المعلـــم إلـــى كيفيـــة معالجـــة 
بعــض المشــكالت الســلوكية لــدى 

 .الطلبة
3.93 78.60 18.981 0.000 8 

.4 

ــــع  ــــة توزي ــــى كيفي ــــم إل يرشــــد المعل
واســـــتثمار وقـــــت الحصـــــة بشـــــكل 

 .فعال
4.11 82.20 21.373 0.000 6 

.5 
ــم يحــر  ــام المعل ــى متابعــة مــدى قي ص عل

ـــتعلم داخـــل  ـــة ال دارة بيئ بحفـــظ النظـــام وا 
 .الصف

4.11 82.20 21.784 0.000 5 

.6 
يوجه المعلم إلى تعزيز االنضـباط الـذاتي 

 .لدى الطلبة
4.14 82.80 22.089 0.000 3 

.7 
يثني على الجو االسري في الصف الذي 

 .يوفر العمل الجماعي
4.07 81.40 22.080 0.000 7 

.8 
يتجنب مقاطعة المعلم أثناء قيامه بتنفيذ 

 .التدريس
4.27 85.40 26.516 0.000 2 

  قيمةt  1.96" تساوي 236ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  

 هذا المجال كانتا: يفعلى فقرتين حسب الوزن النسبي أن أوتبين النتائج من خالل الجدول 

علــى وجــود خطــط للــدروس مكتملــة العناصــر فــي  يؤكــد" ى( التــي نصــت علــ1رقــم ) ةالفقــر  1. 
ن أ ىعلـ، ممـا يـدل )%89.80) يالنسـبولـى بـوزن اال ةالمرتبـقـد احتلـت  .ضوء االهداف الجيدة
أول مراحـل ، ممـا يـدل علـى أن ةالعينـفـراد أ( مـن قبـل ة)كبيـر  درجـة موافقـةالفقرة قد حصلت علـى 

 خطط للدرس.اإلشراف هو وجود 
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 ويعزو الباحث ذلك إلى:

  محــددة وقابلـــة للتحقيــق بحيـــث  ألهـــدافتركيــز المشــرف علـــى عمليــة التخطـــيط واســنادها
 تكون واضحة ومرنة وتلبي جميع المهارات والمعارف المطلوبة من الدروس.

 .ةكبير  ةدرج ىعل ةالفقر ه فيها هذ حصلتم( التي 2016وتتطابق هذه النتيجة مع دراسة علوان )
 م( التي حصلت فيها هذه الفقرة على درجة متوسطة.2008واختلفت مع دراسة سالم)

قــد  ."مقاطعـة المعلــم أثنـاء قيامـه بتنفيـذ التـدريس يتجنـب"( التـي نصـت علـى 8الفقـرة رقـم )2. 
ن الفقرة قد حصلت علـى درجـة أ ىعل، مما يدل )%85.40النسبي )بوزن  ةالثاني ةالمرتباحتلت 

، ممــا يــدلل ذلــك علــى حــرص المشــرف علــى تجنــب مقاطعــة ةالعينــفــراد أن قبــل ( مــةموافقــة )كبيــر 
 .المعلم

 لى:اويعزو الباحث ذلك 

 مام الطلبة.أاحترام المشرف لشخصية المعلم ومراعاة عدم رسم صورة سلبية للمعلم -

تركيز المشرف على ضرورة ربط عالقات طيبة مـع المعلـم تكـون قائمـة علـى االحتـرام المتبـادل -
 و مشاكل.أقيام بعملية االشراف دون عراقيل هما لكي يتسنى للمشرف البين

 هذا المجال كانتا: يفوتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي 

ـــ3الفقـــرة رقـــم ) 1.  ـــة معالجـــة بعـــض المشـــكالت  يرشـــد" ي( التـــي نصـــت عل ـــى كيفي ـــم إل المعل
علـى أن مما يدل  ،)% 78.60النسبي )تبة األخيرة بوزن قد احتلت المر  ."السلوكية لدى الطلبة

 .ةالعينفراد ا( من قبل ةموافقة )كبير الفقرة قد حصلت على درجة 

 لى:اويعزو الباحث ذلك 

 تركيز المشرف على سلوك الطلبة داخل الصف بالتزامن مع تركيزه على المعلم. -

خذ المشورة في كيفية التعامل أت و وجود تعاون بين المشرف والمعلم في تحديد بعض المشكال -
 معها والتغلب عليها.
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 .م( التي جاءت بها هذه الفقرة بدرجة كبيرة2016وتتطابق هذه النتيجة مع دراسة علوان)

ســري فــي الصــف الــذي يــوفر العمــل علــى الجــو األ "يثنــي( التــي نصــت علــى 7الفقــرة رقــم )2. 
، ممـا يـدل علـى أن الفقـرة )% 81.40سـبي )الن." قد احتلـت المرتبـة قبـل األخيـرة بـوزن الجماعي

 .ةالعينفراد ا( من قبل ةقد حصلت على درجة موافقة )كبير 
 لى:اويعزو الباحث ذلك 

ن المشــرف التربــوي يهــتم بشــكل كبيــر فــي تقويــة العالقــة بــين المعلــم والطلبــة وذلــك مــن أجــل أ -
 ي.تسهيل عملية التعليم والتعلم والتغلب على صعوبات المحتوى الدراس

 ثناء الحصة وغرس حب العمل الجماعي.أتفعيل المشاركة اإليجابية  -

م( التـي جـاءت بهـا هـذه الفقـرة بدرجـة 2009الجميلـي والجبـوري)وتتطابق هذه النتيجـة مـع دراسـة 
  كبيرة.

  ةالطلبمشاركة  الثاني:المجال 

وترتيــب الفقــرات  وحســاب المتوســط الحســابي والــوزن النســبي ةالواحــد هللعينــ t ختبــارا ســتخداماتــم 
 (.5.4)والنتائج مبينة في جدول رقم 

 والترتيب حتماليةاال ةوالقيم النسبي والوزن  يالحساب المتوسط يوضح(: 5.4جدول)
 المجال لفقرات

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

(t) 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 
 الترتيب

.1 
الطلبــة  يشـجع المشـرف المعلـم علـى جعـل

 .محور عملية التعليم والتعلم
4.32 86.40 31.336 0.000 1 

.2 
يحـــث المعلـــم علــــى إثـــارة الدافعيـــة لــــدى 

 الطلبة
4.19 83.80 26.796 0.000 2 

 5 0.000 20.121 80.00 4.00يوجه المعلم ألهميـة طريقـة توزيـع الطلبـة  3.
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

(t) 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 
 الترتيب

 .وفقا لطبيعة األنشطة التعليمية

.4 
روح التعـاون بـين  يحث المعلم على تنمية

 .الطلبة
4.04 80.80 21.822 0.000 3 

.5 
يوجـــــه المعلـــــم النتهـــــاج طـــــرق أســـــاليب 

وتنشط دافعيته  المتعلم،تدريس تفعل دور 
 .للتعلم

4.03 80.60 19.961 0.000 4 

.6 
يشــــجع تنــــوع األنشــــطة الصــــفية إلتاحــــة 
الفرصـــــة لمشـــــاركة الجميـــــع كـــــل حســـــب 

 .هوايته
4.00 80.00 19.440 0.000 6 

.7 
ـــي  ـــة ف ـــى مشـــاركة الطلب ـــم عل يحـــث المعل

 المدرســـية،االنشـــطة الالصـــفية )االذاعـــة 
 .المعارض( المسابقات،

3.73 74.60 11.727 0.000 8 

8. 
ـــة صـــفية  ـــى تهيئـــة بيئ ـــم عل يشـــجع المعل

 .تسمح للطلبة بالتواصل عند الحاجة
3.92 78.40 17.210 0.000 7 

  قيمةt  1.96" تساوي 236جة حرية "ودر  0.05الجدولية عند مستوى داللة  
 

 هذا المجال كانتا: ىعلى فقرتين حسب الوزن النسبي فان اوتبين النتائج من خالل الجدول  

المشـرف المعلـم علـى جعـل الطلبـة محـور عمليـة  يشـجع" ى( التي نصـت علـ1) رقم ةالفقر  1. 
، مما يدل على أن الفقرة قـد )%86.40النسبي ) قد احتلت المرتبة األولى بوزن  ."التعليم والتعلم
 .ةالعينفراد أ( من قبل ة)كبير  درجة موافقةحصلت على 

هـذا أمـر البـد منـه ألن االتجـاه المعاصـر يؤكـد علـى جعـل الطلبـة محـور ويرى الباحث أن       
 العملية التعليمية.

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
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وضع األساليب المناسـبة لتوجيـه المعلـم لألخـذ بهـا اطالع المشرف على المستجدات التربوية و  -
 ومواكبتها.

ساس فيها واالبتعاد عـن داخل الصف فهو الجزء اال ةالتعليمي ةالعملي يفشراك الطالب اأهمية  -
، وجعلــــه الهــــدف األســــمى الــــذي يجــــب متلقيــــة للمعلومــــات فقــــط أداةدوره واعتبــــاره مجــــرد  اقصــــاء
 .تحقيقه

م( التــي جــاءت فيهــا هــذه الفقــرة بدرجــة 2014راســة مخــامرة وقباجــة )وتتطــابق هــذه النتيجــة مــع د
 كبيرة جدا.

لـت ." قـد احتالمعلـم علـى إثـارة الدافعيـة لـدى الطلبـة يحـث"( التـي نصـت علـى 2الفقرة رقـم )2. 
أن الفقـــرة قـــد حصـــلت علـــى درجـــة  يممـــا يـــدل علـــ ، )% 83.80)المرتبـــة الثانيـــة بـــوزن النســـبي 

 .ةالعينفراد ا( من قبل ةموافقة )كبير 

 لى:اويعزو الباحث ذلك 

ثارة دافعيتهم لزيـادة إقناعة المشرف التربوي باستخدام أساليب جديدة لتعزيز الطلبة تعمل على  -
 تحصيلهم الدراسي وعدم ترك المجال لبعض الطلبة لتشتيت انتباههم وبقاء تركيزهم في الصف.

م( التــي جــاءت فيهــا هــذه الفقــرة بدرجــة 2014وتتطــابق هــذه النتيجــة مــع دراســة مخــامرة وقباجــة )
 .كبيرة جدا  

 هذا المجال كانتا: ىوتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي ف

المعلــم علــى مشــاركة الطلبــة فــي االنشــطة الالصــفية  يحــث" ي( التــي نصــت علــ7) الفقــرة 1. 
 74.60النسـبي )المرتبـة األخيـرة بـوزن  ." قـد احتلـت)االذاعة المدرسية، المسابقات، المعـارض(

 .ةالعينفراد ا)متوسطة( من قبل  درجة موافقةمما يدل على أن الفقرة قد حصلت على  ، )%

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

المشــرف فــي معرفــة ميــول كــل طالــب ومســاعدة المعلــم فــي كيفيــة االعتنــاء بالطلبــة كــل  هتمــاما  -
 حسب ميوله.
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ضـرورة إيجــاد جـو مــن التسـلية والترفيـه لــدى الطلبـة تعمــل علـى زيــادة يمـان المشـرف والمعلــم بإ -
 دافعيتهم تجاه عملية التعليم والتعلم وتحقيق ميولهم وانتماءهم للبيئة المدرسية.

جاءت بها هـذه  التي م(2008) ودراسة العسيري م( 2016تتطابق هذه النتيجة مع دراسة علوان)
  .الفقرة بدرجة كبيرة جدا  

المعلــم علــى تهيئــة بيئــة صــفية تســمح للطلبــة  يشــجع"( التــي نصــت علــى 8رقــم )الفقــرة 2. 
، ممـا يـدل علـى )%78.40النسبي )" قد احتلت المرتبة قبل األخيرة بوزن بالتواصل عند الحاجة

 .ةالعينفراد اأن الفقرة قد حصلت على درجة موافقة )متوسطة( من قبل 
 لى:اويعزو الباحث ذلك 

بعض المهارات المتعلقة بكيفية تحسين عملية االتصال والتواصل  المشرف بتنمية هتماما  -
ـــتعلم  ـــى المصـــارحة والوضـــوح لتجـــاوز صـــعوبات ال ـــه تكـــون قائمـــة عل ـــم وطلبت ـــين المعل ب

 لتحسين تحصيلهم الدراسي.
  أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليمية الثالث: تفعيلالمجال 

ب المتوســط الحســابي والــوزن النســبي وترتيــب الفقــرات وحســا ةالواحــد هللعينــ t ختبــارا ســتخداماتــم 
 (.5.5)والنتائج مبينة في جدول رقم 

 والترتيب االحتمالية والقيمة ىالنسب والوزن  ىالحساب المتوسط يوضح(: 5.5) جدول
 المجال لفقرات

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

(t) 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 
 بالترتي

.1 
ــالزم لألنشــطة الصــفية  ــدعم ال يقــدم المشــرف ال

  .والالصفية
3.86 77.20 13.440 0.000 7 

.2 
يؤكــــد علــــى أهميــــة اســــتخدام المعلــــم أســــاليب 

 .التدريس الحديثة
4.21 84.20 27.128 0.000 1 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

(t) 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 
 بالترتي

.3 
يطبق أسـاليب حديثـة فـي تقيـيم المعلمـين وأداء 

 .الطلبة
3.96 79.20 16.999 0.000 4 

.4 
ــة  يحفــز ــى اســتخدام البحــوث اإلجرائي ــم عل المعل

 .في معالجة المشكالت الصفية
3.49 69.80 7.063 0.000 8 

.5 
ــاخ  ــتعلم المتعلقــة بالمن ــم بمصــادر ال يــزود المعل

 .الصفي الفعال
3.87 77.40 15.116 0.000 6 

 2 0.000 24.394 83.60 4.18 .يهتم بمراجعة كراسة تحضير المعلم 6.

.7 
لى توظيف التكنولوجيا في شرح يشجع المعلم ع

 .الدروس
3.92 78.40 15.665 0.000 5 

8. 
يشجع المعلم على ربط الوسائل التعليمية بواقـع 

 .الطلبة
4.03 80.60 17.721 0.000 3 

  قيمةt  1.96" تساوي 236ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  
 

 هذا المجال كانتا: يعلى فقرتين حسب الوزن النسبي فأن أالجدول  وتبين النتائج من خالل 

." على أهمية استخدام المعلم أسـاليب التـدريس الحديثـة يؤكد" ي( التي نصت عل3) ةالفقر  1. 
ن الفقــرة قـد حصــلت علــى ا ي، ممــا يـدل علــ)%84.20النسـبي )ولــى بــوزن األ ةالمرتبـقـد احتلــت 

 .ةالعينفراد ا ( من قبلجدا درجة  موافقة )كبيرة

 لى:اويعزو الباحث ذلك 

يمان المشرف التربوي بـأن اسـتخدام أسـاليب تـدريس حديثـة تعمـل علـى تحديـد الفـروق الفرديـة إ -
 .بدقة أكثر بين الطلبة

 جعل عملية التعليم مثيرة ومشوقة بين الطلبة وتزيد من تحصيل الطلبة. -
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يشـــجع معلمـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة علـــى  اســـتخدام هـــذه األســـاليب فـــي الـــدروس التوضـــيحية ممـــا -
 ساليب الحديثة وتوظيفها.االهتمام باأل

م( 2008م( وسـالم)2008م( والعسيري )2014وقباجة ) دراسة مخامرةوتتطابق هذه النتيجة مع 
 التي جاءت فيها هذه الفقرة بدرجة كبيرة جدا.

 ةالمرتبــ حتلــتا." قــد مبمراجعــة كراســة تحضــير المعلــ "يهــتم( التــي نصــت علــى 6الفقــرة رقــم )2. 
( هأن الفقرة قد حصلت على درجـة موافقـة )كبيـر  ي، مما يدل عل)%83.60النسبي )بوزن  ةالثاني

 .ةالعينفراد امن قبل 
 لى:اويعزو الباحث ذلك 

يمان المشرف في استخدام التعزيز مع المعلم نفسه من خالل ابراز اعجابـه بكـراس التحضـير إ -
اف مما له من أثر إيجابي فـي نفـس المعلـم تجـاه عمليـة الـتعلم وزيـادة للمعلم ومدى مالءمة األهد

 العالقة الطيبة بين المشرف والمعلم وتكون قائمة على الحب المتبادل.

 م( التي جاءت فيها هذه الفقرة بدرجة قليلة.2008وتختلف مع دراسة العسيري )

 هذا المجال كانتا: ىسبي فوتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن الن

المعلــم علــى اســتخدام البحــوث اإلجرائيــة فــي معالجــة  يحفــز" ي( التــي نصــت علــ4) قــرةالف 1. 
، ممــا يــدل علــى أن )%69.80النســبي )قــد احتلــت المرتبــة األخيــرة بــوزن  ."المشــكالت الصــفية

 .ةالعينفراد ا( من قبل ة)كبير  درجة موافقةالفقرة قد حصلت على 

 لى:اث ذلك ويعزو الباح

 ،عدم وجود وقت كاف  لقيام المعلم بالبحوث اإلجرائية نظرا  لكثرة األعباء الوظيفيـة المطلوبـة منـه
يقيد كـل مما  ،خاصة وأن نظام التعليم في المدارس الحكومية بمحافظات غزة يتبع نظام الفقرتين

رامج تقييميــة جديــدة ودخــول بــ ،فتــرة بمــدة زمنيــة محــددة، ال تكفــي إلجــراء ذلــك النــوع مــن البحــوث
 على العمل المدرسي تستهلك مدة زمنية بشكل أكبر.

  كبيرة.م( التي جاءت بها هذه الفقرة بدرجة 2016وتتطابق هذه النتيجة مع دراسة علوان)
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" .المشرف الدعم الـالزم لألنشـطة الصـفية والالصـفية يقدم"( التي نصت علـى 1الفقرة رقم )2. 
، ممــا يــدل علــى أن الفقــرة قــد حصــلت )%77.20النســبي )رة بــوزن قــد احتلــت المرتبــة قبــل األخيــ

 .ةالعينفراد ا( من قبل هعلى درجة موافقة )كبير 
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

إيمــان المشــرف التربــوي بــدور األنشــطة فــي تشــويق العمليــة التعليميــة التعلميــة بشــكل يقضــي 
 اتجاه عملية التعلم. على الروتين اليومي ورفع استعدادية كل من المعلم والطالب

( التي جاءت فيها هذه الفقـرة م2016م( وعلوان)2008وتتطابق هذه النتيجة مع دراسة العسيري)
  بدرجة كبيرة.

  معززات التدريس الرابع:المجال  

وحســاب المتوســط الحســابي والــوزن النســبي وترتيــب الفقــرات  ةالواحــد هللعينــ t ختبــارا ســتخداماتــم 
 .(5.6ول رقم )والنتائج مبينة في جد

 والترتيب حتماليةاال ةوالقيم النسبي والوزن  يالحساب المتوسط يوضح(: 5.6جدول)
 المجال لفقرات

 ةالفقر  م
المتوسط 
 يالحساب

الوزن 
 يالنسب

قيمة 
 االختبار

(t) 

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig) 

 الترتيب

.1 
يعــزز المشــرف النشــاطات المميــزة التــي يقــوم بهــا 

 .المعلم
4.08 81.60 19.069 0.000 3 

.2 
يحرص على مـدح المعلـم للطلبـة المجتهـدين أمـام 

 .اإلدارة والمعلمين والطلبة
4.05 81.00 20.350 0.000 4 

.3 
يــدعم اســتخدام المعلــم لأللفــاظ والعبــارات المحفــزة 

 .داخل حجرة الصف
4.08 81.60 22.295 0.000 2 

.4 
ـــى اســـتخدام العالمـــات كمعـــزز  ـــم عل يشـــجع المعل

 .العملية التعليميةلتحسين 
3.92 78.40 15.030 0.000 7 
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 ةالفقر  م
المتوسط 
 يالحساب

الوزن 
 يالنسب

قيمة 
 االختبار

(t) 

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig) 

 الترتيب

.5 
يحث المعلم على التنويع في أساليب التعزيز التي 

 .يستخدمها
4.20 84.00 25.279 0.000 1 

.6 
يهــــتم باســــتعراض األعمــــال الجيــــدة للطلبــــة فــــي 

 .الصف
3.92 78.40 17.432 0.000 6 

.7 
يؤكد على أهمية ثناء المعلم على الطالب صـاحب 

 .راس المنظم والمرتبالك
4.01 80.20 18.761 0.000 5 

8. 
يرشـــد المعلـــم إلـــى اســـتخدام لوحـــة التفـــوق التـــي 

 .تتضمن أسماء المتفوقين
3.73 74.60 11.345 0.000 8 

  قيمةt  1.96" تساوي 236ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  
 

 هذا المجال كانتا: يفعلى فقرتين حسب الوزن النسبي ان ادول وتبين النتائج من خالل الج 

المعلـــم علـــى التنويـــع فـــي أســـاليب التعزيـــز التــــي  "يحـــث ي( التـــي نصـــت علـــ5) الفقـــرة 1. 
ن الفقــرة قــد ا ي، ممــا يــدل علــ)%84.00النســبي )ولــى بــوزن اال ةالمرتبــ." قــد احتلــت يســتخدمها

 .ةالعين فرادا( من قبل هحصلت على درجة  موافقة )كبير 

 لى:اويعزو الباحث ذلك 

ـــ - ـــم مـــن تحقيـــق أهدافـــه أوعـــي المشـــرف التربـــوي ب ـــز يمكـــن المعل ـــع األســـاليب فـــي التعزي ن تنوي
عطـــاء كـــل عمـــل التعزيـــز المناســـب لـــه والطريقـــة التـــي تناســـب مســـتوى الطالـــب إالمختلفــة وذلـــك ب

 . كثر تشويقا  أوبالتالي تكون الحصة 

استخدام المعلم لأللفاظ والعبارات المحفزة داخل حجـرة  يدعم"( التي نصت على 3الفقرة رقم )2.
ـــة بـــوزن  ،"الصـــف ـــت المرتبـــة الثاني ـــرة قـــد )%81.60النســـبي )قـــد احتل ـــدل علـــى أن الفق ، ممـــا ي

 .ةالعينفراد ا( من قبل هحصلت على درجة موافقة )كبير 
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 لى:اويعزو الباحث ذلك 

اس فـــيهم ولزيـــادة مشـــاركة الطلبـــة فـــي المشـــرف التربـــوي بتشـــجيع الطلبـــة وبـــث روح الحمـــ هتمـــاما 
األنشــطة التعليميــة المختلفـــة داخــل الصــف وبالتـــالي المســاعدة فــي حفـــظ النظــام وضــبطه داخـــل 

ن اتجاهـات إيجابيـة كـو ه، ويلطالـب وزيـادة ثقتـه بنفسـجلب المتعـة والسـرور ل، وهذا يحجرة الدراسة
 نحو المعلم والمادة الدراسية.

التـي جـاءت فيهـا هـذه الفقـرة بدرجـة  م(2009الجميلي والجبـوري) ةوتتطابق هذه النتيجة مع دراس
  كبيرة.

 هذا المجال كانتا: ىوتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى فقرتين حسب الوزن النسبي ف

المعلم إلى استخدام لوحة التفوق التـي تتضـمن أسـماء  "يرشد يعلـ( التي نصت 8) الفقرة 1. 
، ممــا يــدل علــى أن الفقــرة قــد )%74.60النســبي )بــة األخيــرة بــوزن قــد احتلــت المرت ."المتفــوقين

 .ةالعينفراد ا( من قبل ة)كبير  درجة موافقةحصلت على 

 لى:اويعزو الباحث ذلك 

يجـاد روحمدى أهمية تشجيع الطلبة على االستمرار في الجد واالجتهـاد  - التنـافس بيـنهم  وا 
 ثارة الدافعية للتعلم.ا  و 

أهمية لوحة المتفوقين كمعـزز رئـيس للطلبـة، ممـا يعطـيهم مزيـدا  إيمان المشرف التربوي ب -
 من الثقة بالنفس، من أجل الحفاظ على مستواهم المتقدم.

المعلــم علــى اســتخدام العالمــات كمعــزز لتحســين  يشــجع"( التــي نصــت علــى 4الفقــرة رقــم )2. 
، ممـا يـدل علـى أن )%78.40النسـبي )قد احتلت المرتبة قبل األخيـرة بـوزن  ."العملية التعليمية

 .ةالعينفراد ا( من قبل ة)كبير  ةالفقرة قد حصلت على درجة موافق
 لى:اويعزو الباحث ذلك 

 ثارة روح التنافس بين الطلبة.إالمشرف التربوي ب هتماما  -
 جعل العملية التعليمية شيقة لدى الطلبة. -
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من المشـاحنة  لتوجيه المعلم نحو استخدام عادل ومتكافئ للعالمات، بحيث ال يسود جو -
 .بين الطلبة، وعدم احتكار العالمات على الطلبة ذوي المستوى الدراسي العالي

جـاءت فيهـا هـذه الفقـرة بدرجـة  التـي م(2009الجميلي والجبـوري)مع دراسة  النتيجةوتتطابق هذه 
 كبيرة.

 :الثانيالسؤال  نتائج

( بين متوسـطات تقـديرات 05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
لدرجة ممارسة المشرف التربـوي لـدوره فـي تـوجيههم لتـوفير المنـاخ الصـفي  ةالدراسأفراد عينة 

 ؟(ةالخدمسنوات  ي،العلمالمؤهل  ،)الجنسة الدراسلى متغيرات اعزى الفعال تُ 

 عن هذا الفرض تحقق الباحث من ثالثة فرضيات وهي كما يلي: جابةولإل 

 الذي ينص على: ةالدراسول من فروض لفرض اال ا
( بين متوسطات تقـديرات 05.0الداللة ) ي حصائية عند مستو ا هال توجد فروق ذات دالل

فراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في توجيههم لتـوفير المنـاخ الصـفي ا
 لى متغير الجنساالفعال ُتعزى 

للعينتـين المسـتقلتين الختبـار الفـروق بـين T ختبـار ا سـتخدامامن صـحة هـذا الفـرض تـم وللتحقق 
تـوجيههم لتـوفير  يلدرجة ممارسة المشرف التربـوي لـدوره فـ ةالدراسفراد عينة امتوسطات تقديرات 

 :(5.7)جدول يف ةوالنتائج مبين ،لى متغير الجنسا ي المناخ الصفي الفعال ُتعز 

 Independent Samples T) المستقلتين للعينتينT   بارختإ نتائج(: 5.7) جدول
Test)  ىلدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره ف ةالدراسفراد عينة ابين متوسطات تقديرات 

 توجيههم لتوفير المناخ الصفي الفعال ُتعزى إلى متغير الجنس

 العدد    الجنس  المجاالت       
              المتوسط  

 الحسابي

   النحراف ا   

 المعياري  

       قيمة    

 االختبار

 (t) 

        القيمة   

االحتمالية 

(Sig).    

  الداللة    

 اإلحصائية

 االنضباط الصفي  
 0.427 4.16  130 ذكر  

0.141 0.888 
غير دال 
 0.433 4.15  107 أنثى   إحصائيا
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 مشاركة الطلبة  
 0.503 3.99  130 ذكر  

1.301 0.194 
غير دال 
 0.417 4.07  107 أنثى   إحصائيا

 تفعيل أساليب التدريس 
 0.550 3.93  130 ذكر  

0.064 0.949 
غير دال 
 0.527 3.94  107 أنثى   إحصائيا

 معززات التدريس  
 0.548 3.99  130 ذكر  

0.029 0.977 
غير دال 
 0.560 4.00  107 أنثى   إحصائيا

 لية لالستبانةالدرجة الك 
 0.420 4.03  130 ذكر  

0.483 0.630 
غير دال 
 0.405 4.06 107 أنثى إحصائيا

  قيمةt " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 235الجدولية عند درجة حرية  
 

 يوهــ( 0.630) ى لالســتبانة تســاو  ةالكليــلدرجــة  .(Sig) حتماليــةاال ةالقيمــن اتبــين مــن الجــدول 
 tقــل مــن قيمــة ا يوهــ( 0.483) ى تســاو  ةالمحســوب tوقيمــة  ،(0.05) ةالداللــ ي مــن مســتو  أكبــر

 ي حصائية عند مستو ا هعدم وجود فروق ذات دالل ىعل( مما يدل 1.96) ى تساو  يوالت ةالجدولي
ف التربــوي لدرجــة ممارســة المشــر  ةالدراســفــراد عينــة ابــين متوســطات تقــديرات  (05.0داللــة )
 متغير الجنس.  ىإل ي توجيههم لتوفير المناخ الصفي الفعال ُتعز  يفلدوره 

 ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية 
ة لجــنس معــين فــال تمييــز ن الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بالمنــاخ الصــفي غيــر مخصصــأ -

 نثى.أبين ذكر و 
هــــم نفــــس االســــلوب ويمــــارس مع، تتشــــابه ظــــروفهم فــــي العمــــلن المعلمــــين والمعلمــــات ا -

 من خالل الزيارات الصفية والتغذية الراجعة.اإلشرافي، 
 ن المشرفون يقدموا المعونة لكال الجنسين الذكور واالناث بالدرجة نفسها.أ -
سواء  معلميهممل مع معايير موحدة للتعاآليات و  يتبنون اللغة اإلنجليزية مادة ن مشرفي أ -

 ناث.إو أكانوا ذكور 
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نـه ال يوجـد أب م(2005وعقـل ) م(2002ونـور ) م(2008سة مع دراسـة سـالم )الدرانتيجة وتتفق 
فــراد عينــة ابــين متوســطات تقــديرات  (05.0داللــة ) ي حصــائية عنــد مســتو ا هفــروق ذات داللــ

 إلى متغير الجنس. ي ُتعز  ةالدراس
التـــي  م(2011ك)والمـــزين وســـكي م(2014) وتختلـــف تلـــك النتيجـــة مـــع دراســـة المـــومني والنوافلـــة

وتختلــف مــع دراســة المحتســب  ،لمتغيــر الجــنس لصــالح الــذكور ي عــز جــاءت فيهــا وجــود فــروق تُ 
لمتغيــر الجــنس  ى عــز التــي جــاءت فيهــا وجــود فــروق تُ م( 2009) والجميلــي والجبــوري م( 2005)

 لصالح االناث.
 :يالذي ينص عل ةالدراسمن فروض  يالثانالفرض 

( بين متوسطات تقـديرات 05.0الداللة ) ي عند مستو  حصائيةا هال توجد فروق ذات دالل
أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في توجيههم لتـوفير المنـاخ الصـفي 

 يالعلمالفعال ُتعزى إلى متغير المؤهل 
الفـروق بـين  رختبـاالللعينتـين المسـتقلتين T  ختبـارا سـتخداماوللتحقق من صـحة هـذا الفـرض تـم 

تـوجيههم لتـوفير  ىلدرجة ممارسة المشرف التربـوي لـدوره فـ ةالدراسفراد عينة أمتوسطات تقديرات 
 .(5.8والنتائج مبينة في جدول رقم ) ،ل ُتعزى إلى متغير المؤهل العلميالمناخ الصفي الفعا

 Independent Samples T)المستقلتين  للعينتين Tختبارإ نتائج(:  5.8)جدول
Test)  ىلدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره ف ةالدراسفراد عينة ابين متوسطات تقديرات 

 يالعلمتوجيههم لتوفير المناخ الصفي الفعال ُتعزى إلى متغير المؤهل 

 العدد يالعلمالمؤهل  المجاالت
المتوسط 
 يالحساب

 نحرافاال 
 ي المعيار 

قيمة 
 االختبار

(t) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

لة الدال 
 اإلحصائية

 االنضباط الصفي
 0.433 4.15 220 بكالوريوس

0.440 0.660 
غير دال 
 0.377 4.11 17 ماجستير فأعلى إحصائيا

 مشاركة الطلبة
 0.472 4.03 220 بكالوريوس

0.535 0.593 
غير دال 
 0.406 3.97 17 ماجستير فأعلى إحصائيا
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تفعيل أساليب 
 التدريس

 0.548 3.94 220 بكالوريوس
0.114 0.909 

غير دال 
 0.412 3.96 17 ماجستير فأعلى إحصائيا

 معززات التدريس
 0.562 4.00 220 بكالوريوس

0.227 0.820 
غير دال 
 0.423 4.03 17 ماجستير فأعلى إحصائيا

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.408 4.04 220 بكالوريوس
0.269 0.788 

غير دال 
 0.342 4.02 17 ر فأعلىماجستي إحصائيا

  قيمةt " 1.96تساوي  0.05" ومستوى داللة 235الجدولية عند درجة حرية  
 

 يوهــ( 0.788) ى لالســتبانة تســاو  ةالكليــلدرجــة  .(Sig) حتماليــةاال ةالقيمــن أتبــين مــن الجــدول 
 tقــل مــن قيمــة أ يوهــ( 0.269) ي تســاو  ةالمحســوب tوقيمــة  (،0.05) ةالداللــ ي مــن مســتو  أكبــر

ـــ1.96) ي والتـــي تســـاو  ،ةالجدوليـــ حصـــائية عنـــد ا ةعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــ ى( ممـــا يـــدل عل
لدرجــة ممارســة المشــرف  ةفــراد عينــة الدراســابــين متوســطات تقــديرات  (05.0) ةداللــ ى مســتو 

 متغير المؤهل العلمي.  ُتعزى إلىتوجيههم لتوفير المناخ الصفي الفعال  يالتربوي لدوره ف
 ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية 

لــى توجيهــات مشــرف إنهم بحاجــة إفــ العلمــي والثقــافي،المعلمــون  ارتفــع مســتوى نــه مهمــا أ -
اللغة اإلنجليزية ومعرفة التطورات التي تحدث واألساليب الحديثة والوسائل التعليمية فهـم 

 النظر عن المؤهل العلمي. بحاجة الى التواصل مع المشرف التربوي بغض
أظهرت وجود فروق تعزى لصـالح  م( التي2014مخامرة وقباجة) تلك النتيجة مع دراسة ختلفوت

 . المؤهل العلمي أعلى من بكالوريوس
 الذي ينص على: ةالدراسالفرض الثالث من فروض 

بين متوسطات تقـديرات  (05.0الداللة ) ي حصائية عند مستو ا هال توجد فروق ذات دالل
لدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في توجيههم لتـوفير المنـاخ الصـفي  ةالدراسفراد عينة ا

 الفعال ُتعزى إلى متغير سنوات الخدمة
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الفـروق بـين  ختبـاراللحـادي تحليل التبـاين اال ختبارا ستخداماوللتحقق من صحة هذا الفرض تم 
تـوجيههم لتـوفير  يفـلدرجة ممارسة المشرف التربـوي لـدوره  ةراسالدفراد عينة أمتوسطات تقديرات 

 .(5.9جدول) يف هوالنتائج مبين ،ةالخدملى متغير سنوات االمناخ الصفي الفعال ُتعزى 
بين متوسطات  (One Way ANOVA) حادياال التباين تحليل نتائج(: 5.9)  رقم جدول

توجيههم لتوفير المناخ  ىالتربوي لدوره فلدرجة ممارسة المشرف  ةالدراستقديرات أفراد عينة 
 ةالخدمالصفي الفعال ُتعزى إلى متغير سنوات 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة 
االختبار 

(f) 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الداللة

 اإلحصائية

 االنضباط الصفي

 0.169 2 0.337 بين المجموعات

0.913 0.403 
غير دال 
 إحصائيا

 0.185 234 43.206 داخل المجموعات

  236 43.543 المجموع

 الطلبةمشاركة 

 0.217 2 0.433 بين المجموعات

0.994 0.371 
غير دال 
 إحصائيا

 0.218 234 50.977 داخل المجموعات

  236 51.410 المجموع

تفعيل أساليب 
 التدريس

 0.255 2 0.510 بين المجموعات

0.877 0.417 
غير دال 
 إحصائيا

 0.291 234 68.037 داخل المجموعات

  236 68.547 المجموع

 معززات التدريس

 0.432 2 0.864 بين المجموعات

1.421 0.244 
غير دال 
 إحصائيا

 0.304 234 71.136 داخل المجموعات

  236 72.000 المجموع
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 الكليةالدرجة 

 انةلالستب

 0.173 2 0.345 بين المجموعات

1.060 0.348 
غير دال 
 إحصائيا

 0.163 234 38.091 داخل المجموعات

  236 38.436 المجموع

  قيمةf " 3.03تساوي  0.05" ومستوى داللة 234، 2الجدولية عند درجة حرية 
مــن  أكبــر ي( وهــ0.348) ى تســاو  ةالكليــدرجــة ل.( لSig) حتماليــةاالن القيمــة اتبــين مــن الجــدول 

 ةالجدوليـــ fوهـــي أقــل مـــن قيمــة  ،(1.060) ى تســاو  ةالمحســـوب fوقيمــة ( 0.05) ةالداللـــ ى مســتو 
) ةداللـ ى حصـائية عنـد مسـتو ا هعدم وجود فروق ذات داللـ ى( مما يدل عل3.03) ي تساو  يوالت
05.0) يفـمشرف التربـوي لـدوره بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة ال 

وكـــذلك فـــي بــــاقي  الخدمـــة،تـــوجيههم لتـــوفير المنـــاخ الصـــفي الفعـــال ُتعـــزى إلــــى متغيـــر ســـنوات 
 المجاالت. 

 ويعزو الباحث ذلك لألسباب التالية 
المنهـاج الجديـد وهـي بحاجـة  إلثـراءحداثة منهاج مادة اللغة اإلنجليزية فهي بحاجـة الـى تـدريب -

عليميــة واالمكانيـــات االزمــة لتــدريس مـــادة اللغــة اإلنجليزيـــة بفاعليــة وهنـــا الــى المــواد والوســـائل الت
 يظهر دور المشرف التربوي لتوفير تلك المواد المساعدة. 

ن افلــذلك فــ ،حــرص المشــرفين علــى جــودة التعلــيم بجعلــه ضــمن عمليــاتهم اإلشــرافية المســتمرة -
 لك التجويد.فراد العينة بغض النظر عن سنوات خبرتهم فهم بحاجة الى ذأ

لمتغيـر سـنوات  ي عز نه ال توجد فروق تُ ام( ب2011وتتفق تلك النتيجة مع دراسة المزين وسكيك )
 الخدمة.

م( التــي جــاء فيهــا وجــود فــروق 2014) مخــامرة وقباجــة دراســةنتيجــة تلــك النتيجــة مــع  ختلــفوت
 وات.( سن6الح سنوات الخدمة لصالح فوق)تعزى لص

 :الثالث السؤال نتائج

دور المشـرف التربـوي فـي توجيـه تحسـين  سـبل مـا ىعلـ الدراسـة أسئلة من الثالث لسؤالا جاءو 
معلمي اللغة اإلنجليزية لتوفير المناخ الصفي الفعال في المدارس األساسـية العليـا بمحافظـات 

 ؟هغز 
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 نم وأيضا   االستبانة، في المفتوح للسؤال العينة فرادا جاباتا خالل من السؤال هذا جابةا تم لقدو 

 ،التربويين عن طريـق عقـد مقـابالت ذات طـابع غيـر رسـمي الخبراء من مجموعة إجابات خالل
الميدانيـة فـي مجـال التـدريس لمـادة اللغـة اإلنجليزيـة فـي المـدارس  الباحـث خبـرة خـالل من وكذلك

 .األساسية العليا التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 :األربعة المجاالت على موزعة يلي فيما اإلجابات بعض إجمال ويمكن

 المجال األول: االنضباط الصفي

 يرشد المعلم إلى كيفية معالجة بعض المشكالت السلوكية لدى الطلبة. 

 يثني على الجو االسري في الصف الذي يوفر العمل الجماعي. 
 يرشد المعلم إلى كيفية توزيع واستثمار وقت الحصة بشكل فعال. 

 كة الطلبةالمجال الثاني: مشار 

  وتنشط دافعيته للتعلم المتعلم،يوجه المعلم النتهاج طرق أساليب تدريس تفعل دور. 

 يحث المعلم على تنمية روح التعاون بين الطلبة. 
 المسـابقات، ،نشـطة الالصـفية )االذاعـة المدرسـيةيحث المعلم على مشاركة الطلبة في اال 

 .المعارض(
 رصة لمشاركة الجميع كل حسب هوايتهيشجع تنوع األنشطة الصفية إلتاحة الف. 

 تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليمية المجال الثالث:

 يؤكد على أهمية استخدام المعلم أساليب التدريس الحديثة. 

 يزود المعلم بمصادر التعلم المتعلقة بالمناخ الصفي الفعال. 
 ةيقدم المشرف الدعم الالزم لألنشطة الصفية والالصفي. 
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 يشجع المعلم على توظيف التكنولوجيا في شرح الدروس. 
 يشجع المعلم على ربط الوسائل التعليمية بواقع الطلبة. 

 المجال الرابع: معززات التدريس

 يحث المعلم على التنويع في أساليب التعزيز التي يستخدمها. 
 يرشد المعلم إلى استخدام لوحة التفوق التي تتضمن أسماء المتفوقين. 
  كد على أهمية ثناء المعلم على الطالب صاحب الكراس المنظم والمرتبيؤ. 

 يعزز المشرف النشاطات المميزة التي يقوم بها المعلم. 
دور المشـرف التربـوي فـي توجيـه معلمـي اللغـة  تخـص التـي األخـرى  النقـاط بعـض وهنـك

 :يلي ما منها اإلنجليزية لتوفير المناخ الصفي الفعال

 اللغة اإلنجليزية مع المشرف التربوي لمناقشة مواضيع لها عالقـة  اجتماع شهري لمعلمي
 بالمنهاج واألنشطة الصفية أو أي مشكالت قد تواجه المعلم.

  توفير موقع خـاص لمسـاعدة المعلـم فـي انجـاز األعمـال التـي يجـب علـى المعلـم إنجازهـا
 .محتوى، خطط عالجية، اختبارات( )تحليلخالل الفصل 

  ف التربــوي خطــة تتضــمن أســاليب حديثــة يــتم اطــالع المعلــم عليهــا ان يكــون لــدى المشــر
 وتنفيذها داخل الفصل.

 .حث الطلبة على العمل بالدراما وتشجيعهم للدخول في مسابقات 

 .اعداد دروس توضيحية للمعلمين المميزين 

  اعداد معارض خاصة باللغة اإلنجليزية من خالل تعزيزEnglish club   فـي المـدارس
 الفصل عرضها على المشرفين وتعميم الفعال منها.وفي نهاية 

  الـــدعم المســـتمر مـــن مـــديريات التربيـــة والتعلـــيم للمشـــرف وا عطـــاؤه مســـاحة أفضـــل للـــدور
 المنوط به. 
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 .نشر ابداعات وابتكارات المعلمين المميزين 

 .الحرص على االتصال والتواصل الفعال بين المشرف والمعلم 

 

 :نتائج الدراسة

 إلى النتائج التالية:توصلت الدراسة 

توجيه معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس  يفدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره   -1
المعلمين الفعال من وجهة نظر  يالصفاألساسية العليا بمحافظات غزة لتوفير المناخ 

 .كبيرة ةبدرج جاء

( بين متوسطات 05.0) ةالدالل ى حصائية عند مستو ا هال توجد فروق ذات دالل -2
توجيههم لتوفير  ىلدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره ف ةالدراستقديرات أفراد عينة 

 .لى متغير الجنسا ي المناخ الصفي الفعال ُتعز 
( بين متوسطات 05.0) ةالدالل ى حصائية عند مستو ا هال توجد فروق ذات دالل -3

توجيههم لتوفير  يفلدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره  ةالدراستقديرات أفراد عينة 
 .يالعلمالمناخ الصفي الفعال ُتعزى إلى متغير المؤهل 

( بين متوسطات 05.0) ةالدالل ى حصائية عند مستو ا هال توجد فروق ذات دالل -4
جيههم لتوفير تو  ىلدرجة ممارسة المشرف التربوي لدوره ف ةالدراستقديرات أفراد عينة 

 .ةالخدمسنوات المناخ الصفي الفعال ُتعزى إلى متغير 
قدره  يولى بوزن نسباأل ةالمرتب ى، فقد حصل علالمجال األول: االنضباط الصفي -5

 تقدير كبيرة. ةي بدرجأ( 83.00%)

قدره  يبوزن نسب ةالثاني ةالمرتب ىعل، فقد حصل المجال الثاني: مشاركة الطلبة-6
 تقدير كبيرة. هجي بدر ا( 80.60%)

قدره  يبوزن نسب ةالثالث ةالمرتب ىعل، فقد حصل المجال الرابع: معززات التدريس-7
 تقدير كبيرة. هي بدرجأ( 80.00%)
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 ىعل، فقد حصل المجال الثالث: تفعيل أساليب التدريس باستخدام الوسائل التعليمية-8
 كبيرة.تقدير  ةي بدرجأ( %78.80قدره ) يبوزن نسب ةالرابع ةالمرتب

 :التوصيات

أهمية المحافظة على إيجاد طرق تواصل إيجابية لتوفير مناخ صفي فعال من شأنه  -1
 االرتقاء بمستوى الطلبة.

إدراج مفهوم المناخ الصفي، وكيفية تفعيله في الدورات التدريبية، كي يتم ممارستها  -2
 أثناء الدرس.

 في مالئم.تفعيل دور المشرفين لمساعدة المعلمين على توفير مناخ ص -3
للمناخ الصفي الفعال  خطة وضع في المعلم مع التربوي  المشرف يتعاون  أن ضرورة -4

 .األوراق البحثية الحديثة نتائج في ضوء غرفة الصف دارةافي 
وفر الستثمار وقت األنشطة فيما يطرح أفكار في  طلبته مشاركة علىتشجيع المعلمين  -5

 المناخ الصفي اإليجابي. وُيوجد
 وذلك الخارج في تعقد التي التربوية المؤتمرات حضور في التربوي  رفالمش إشراك  -6

 .اإلشرافية العملية في يستجد ما على لالطالع
اعداد مديريات التربية والتعليم أليام دراسية تتناول تحسين دور المعلمين والمشرفين في  -7

 .بشكل دائم المناخ الصفي الفعالمتطلبات توفير 
ين على إجراء البحوث اإلجرائية، وعقد مسابقات تنافسية تدريب المشرفين والمعلم -8

 .لعرض نتائج البحوث
 المحافظات.عقد إذاعات مدرسية باللغة اإلنجليزية ومسابقات على مستوى  -9

 :)المقترحات( الدراسات المستقبلية

  :التالية المجاالت في ساتراوالد البحوث من المزيد جراءإ الباحث يقترح

 مهارات إدارة تطوير التربوي في المشرف دور واقع إلى للتعرف مماثلة دراسة إجراء -1

  المختلفة. التعليمية المراحل في المعلمين لدى المناخ الصفي
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إجراء دراسات عن معوقات المناخ الصفي الفعال في محافظات غزة وسبل التغلب  -2
 عليها.

على تحصيل إجراء دراسات توضح أهمية توفير المناخ الصفي الفعال ومدى انعكاسه  -3
 .ةالطلب

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  المصادر والمراجع 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم. -

 أوال / المراجع العربية

دار المسـيرة للنشـر  :عمـان، 1ط .االدارة التربوية. (م2007) .و العجمي، محمد ،احسان، حسن
  .والتوزيع

، 1. طالمدرســــية فــــي مطلــــع القــــرن الحــــادي والعشــــريناالدارة م(. 2003أحمــــد، أحمــــد إبــــراهيم. )
 القاهرة: دار الفكر العربي للنشر.

  اإلسكندرية.المكتب الجامعي الحديث،   .المعلم والوسائل التعليمية .(م2005) .محمد أحمد،

بــــراهيم، مـــروان. ) ، عمـــان: الـــدار العلميــــة 1. طاالشـــراف التربــــوي م(. 2003األســـدي، ســـعيد، وا 
 ة دار الثقافة للنشر والتوزيع.الدولية ومكتب

ــــــمنهج البحث البنائي ف .(م2001) .إحسان، األغا ــــــي البـ ــــــرامج التربويـ . لة للمستقبـــــــة المقترحـ
  .دار المقداد للطباعة :فلسطين

 فلسطين، غزة.. تصميم البحث التربوي  .(م2003) .واألستاذ، محمود ،األغا، إحسان

تطـوير المنـاخ  م(.2014)تشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين(.األونروا )وكالة األمم المتحدة إلغاثـة و 
 "http://www.unrwa.org"من أجل التعليم والتعلم

البيئـة  إدارة مهـارات لتنمية التربويات المشرفات دور تطويرم(. 2015البشر، مريم سعد حجي. )
 محافظـــة المــدارس فــي مــديرات نظـــر وجهــة مــن األطفــال ريـــاض معلمــات لــدى الصــفية
(، غيــر منشــورة )رســالة ماجسـتير العربيــة السـعودية. بالمملكــة الشـرقية بالمنطقــة اإلحسـاء
 السعودية.

 فــي مهنيــا   الجــدد المعلمــين تنميــة فــي التربــوي  المشــرف دورم (. 2011البلــوي، مرزوقــة حمــود. )
 (، جامعة مؤتة.ير منشورةغ . )رسالة ماجستيرنظرهم وجهة من التعليمية منطقة تبوك

http://www.unrwa.org/
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سلســـلة أدوات البحـــث  .القواعـــد المنهجيـــة التربويـــة لبنـــاء االســـتبيان .)م2010). الجرجـــاوي، زيـــاد
 .مطبعة أبناء الجراح :غزة، 2ط، (1مج)العلمي، 

م(. بعـــض العوامــل المـــؤثرة فـــي اإلدارة 2009الجميلــي، عـــدنان علـــي، والجبــوري، وداد مهـــدي. )
مجلــة القادســية فــي اآلداب ئــة التعليميــة فــي المــدارس الثانويــة. الصــفية لــدى أعضــاء الهي

 .182-149، ص(1)8، والعلوم التربوية

 المنـاهج دار :عمـان ،1ط .المسـتقبلية وآفاقـه واقعـه التربـوي  اإلشـراف .م(2006.(رافدة ،ي الحرير 
 .والتوزيع للنشر

، 1. طف التربــوي اتجاهــات حديثــة فــي االشــرا م(.2006حســين، ســالمة، وعــوض هللا، عــوض. )
 عمان: دار الفكر.

 عمان، األردن. 1. طعلم النفس المدرسي المعاصرم(. 2012الحاليقة، رويدا زهير. )

، األردن: 1، طاإلبــداع فــي التــدريسم(. 2014حمــاد، خليــل عبــد الفتــاح، وبــدر، يســري رســمي. )
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع

 – الحديثـة، عمـان التربيـة دار .المعاصـرة التربيـة فـي اإلشـراف .(م1992)زياد.  محمد ، حمدان
 .األردن

غير  ماجستير )رسالة .التربويين المشرفين عند الوقت إدارة فعالية .(م 2009)محمد.  الخريزي،
  .أبها خالد، الملك جامعة التربية، كلية منشورة(،

، مكتبـــة 1. طي(التوجيـــه التربـــوي المهنـــي ) االشـــراف التربـــو م(. 2005الخطيـــب، محمـــد جـــواد. )
 آفاق، غزة، فلسطين.

، عمـان، 1الحاج خليـل، محمـد، الكحلـوت، أحمـد، أبـو طالـب، صـابر. إدارة الصـف وتنظيمـه. ط
 األردن.
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المشــكالت التــي يواجههــا معلمــو المرحلــة األساســية الــدنيا فــي م(. 2015حلبــي، تمــارا مشــهور. )
. )رســـالة ماجســـتير غيـــر تـــدريس اللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي مـــدارس مديريـــة نـــابلس الحكوميـــة

 منشورة(، جامعة النجاح، فلسطين.

  .دار صفاء: نّعما)د.ط(،. المدرسي فلصإدارة ا .(م2005) .لم، ألخليليا

ـــرم(. 2014درار، انصـــاف محمـــد. ) ـــة التفكي ـــيم وتنمي مركـــز دراســـات وبحـــوث المعـــوقين.  .التعل
 السعودية.

 مان، األردن.. ع2. طتصميم التدريسم(. 2014دروزة، أفنان نظير. )

الحوافز التي يمكـن أن تطـور أداء المشـرف التربـوي بمنطقـة م(. 2002دويد، أحمد علي أحمد. )
)رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة(، كليـــة التربيـــة، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة مكـــة المكرمـــة. 

 المكرمة.

، 2. طي التربـــو  أســـس اإلدارة التربويـــة والمدرســـية واالشـــرافم(.1998الـــدويك، تيســـير وآخـــرون. )
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

منظومة اإلشراف التربوي وانعكاساتها على فعالية المعلم في  .( م2006)  .الروبي، عماد حسن
 رسـالة ماجسـتير) .مرحلة التعليم األساسي بمدارس وكالة الغوث الدوليـة بمحافظـات غـزة

 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.(غير منشورة

عمـــان،  2. طتكنولوجيـــا التعلـــيمم(. 2015؛ وحنـــاوي، مجـــدي؛ ومعيلـــق، محمـــد. )مجـــدي زامـــل،
 األردن.

واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية ومشـرفي اللغـة اإلنجليزيـة فـي  .(م 2008) .سالم، فدوى كامل
 :، غـــزة(غيـــر منشـــورة رســـالة ماجســـتير) .تطـــوير األداء المهنـــي لمعلمـــيهم وســـبل تفعيلـــه

 مية.الجامعة اإلسال

، عمــــان: دار 1. طاالتجاهــــات الحديثــــة فــــي اإلدارة المدرســــيةم (. 2012ســــلمان، زيــــد منيــــر. )
 البداية ناشرون وموزعون.
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 العالجي لإلشراف اإلنجليزية اللغة مشرفي ممارسة مدى .( م2008)  .السميري، احمد عبد ربه
 وسـبل غـزة تبمحافظـا الحكوميـة المـدارس فـي اإلنجليزيـة معلمـي اللغـة نظـر وجهـة مـن

 غزة . -، الجامعة اإلسالمية(غير منشورة رسالة ماجستير)تطويره، 

 مكتبة آفاق. :، غزة1 ط .اإلشراف التربوي في فلسطين .(م2007). سيسالم، روضة وآخرون 

فعاليــة األســاليب اإلشــرافية فــي تحســين أداء معلمــي   .(م2009) .بــو شــملة، كامــل عبــد الفتــاحأ
غيــــر  رســــالة ماجســــتير)مـــن وجهــــة نظــــرهم وســــبل تطويرهـــا مـــدارس وكالــــة الغــــوث بغــــزة

 فلسطين. -، الجامعة اإلسالمية، غزة(منشورة

، االمارات العربيـة المتحـدة: دار الكتـاب 1.  طمهارات التعلم األساسيةم(. 2004شيؤين نوفل. )
 .الجامعي

ي منــاهج البحـــث وطــرق التحليـــل اإلحصــائي: فـــ .(م2010) .وأبـــو حطــب، فـــؤاد ،صــادق، آمــال
 مكتبة األنجلو المصرية. :مصر .العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية

المهنــــي  األداء تطــــوير فــــي التربــــوي  اإلشــــراف أســــاليب دور  .(م 2007)بــــدر.  محمــــد ، صــــيام
 كليـة)رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(.  غـزة. محافظـة فـي الثانويـة المـدارس فـي للمعلمين
 .غزة اإلسالمية، الجامعة التربية،

 .عمان الفرقان، دار المدرسية. واإلدارة التربوي  اإلشراف في اإلبداعم(. 2004طافش، محمود.)

. إربد: دار المرجع في االشراف التربوي والعملية االشرافيةم(.  2005عابد، محمود محمد. )أبو 
 الكتاب الثقافي.

بــوي فـــي مدرســـة الـــدور المســتقبلي لمـــدير المدرســة كقائـــد تر   .( م2003) .عاشــور، محمـــد علــي
 (،7)جامعـــة اســـيوط،  :مصـــر .مركـــز دراســـات المســـتقبلدراســـات مســـتقبلية،  .المجتمـــع

 .226-197ص

م(. إدارة الصــف التعليمــي وتقنيــات التنشــيط داخــل المجموعــات، 2014عبــد الحكــيم، بوصــلب. )
 جامعة اسطيف، الجزائر.
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 –البحــــث العلمــــي   .(م2001) .وعبــــد الحــــق، كايــــد ؛وعــــدس، عبــــد الــــرحمن ؛عبيــــدات، ذوقــــان
 .دار الفكر للنشر والتوزيع :عمان .مفهومه وأدواته وأساليبه

 .والتوزيع للنشر الزهراء دار الرياض:. التربوي  واإلشراف اإلدارةم(. 2013) .فاتن عزازي،

نتــاج الوســائل والتكنولوجيــا م(. 2009أبــو عزيــز، شــادي عبــد هللا. ) معــايير الجــودة فــي تصــميم وا 
 . غزة، فلسطين.كز اإلنتاج بغزةفي التعليم بمرا

مكتبـة العبيكـان  :الريـاض .المدخل إلى البحث في العلـوم السـلوكية .(م1995) .العساف، صالح
 للنشر والتوزيع.

دور المعلمـــين والمشـــرفين ومـــديري المـــدارس فـــي تـــوفير  .( م8200) .، احمـــد بـــن فـــايععســـيري ال
رسـالة . )االبتدائية بالمدينة المنـورة المناخ الصفي الفعال في الصفوف العليا من المرحلة

 ، جامعة ام القرى، السعودية.(غير منشورة ماجستير

ـــــوي  اإلشـــــراف .(م 2005) ناريمـــــان.  صـــــالحة؛ ومحمـــــود، عـــــارف؛ وعيســـــان، ، عطـــــاري   الترب
  .والتوزيع للنشر الفالح مكتبة  .العلمية وتطبيقاته النظرية اتجاهاته

ــــة اإلدارة. (م2001)عــــزت.  عطــــوي، جــــودت . وتطبيقاتهــــا أصــــولها التربــــوي  واإلشــــراف التعليمي
  .والتوزيع للنشر الثقافة ودار العلمية الدولية عمان: الدار

البيئة الصفية لموضوع اللغة اإلنجليزية كما يراها معلمو ومعلمات اللغـة . (م2005) .عقل، فواز
 .27-12صمجلة جامعة النجاح. العدد األول،  :فلسطين .اإلنجليزية في نابلس

مصـــر: دار النشـــر  .منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم النفســـية والتربويـــة .(م2010) .أبـــو عـــالم، رجـــاء
 للجامعات.

أثـر المنـاخ الصـفي علـى اكتسـاب مهـارات عمليـات م(. 1993أبو علي، محمود محمد محمود. )
. )رسـالة العلم والتحصيل العلمي لدى طلبـة صـفوف المرحلـة األساسـية العليـا فـي األردن

 (، األردن.غير منشورة ستيرماج
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الجزائريـة. بـاجي مختـار،  التعليميـة المؤسسـة فـي التربـوي  م(. اإلشـراف2011غيـاظ، فريـد. )
 الجزائر. 

 ، عمان، األردن.3. طالمنهاج التربوي م(. 2012الفرحان، إسحق، ومرعي، توفيق. )

في وفق متطلبات مستوى إدارة المناخ الصم(. 2012الفضلي، منى عبد المحسن عبد الرحمن. )
جامعـة  -التعلم النشط لدى الطالبات المعلمات في األقسام العلمية واألدبيـة بكليـة التربيـة

 الملك عبد العزيز بجدة. السعودية.

، 1ط إدارة الصـــــفوف "األســـــس الســـــيكولوجية".م(. 2002قطـــــامي، يوســـــف، وقطـــــامي، نايفـــــة. )
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 :الريـاض ،2، الجـزء  4ط  موسـوعة الثقافـة والمعلومـات، .(م2000) .هدي سـعيد رزق كريزم، م
 .دار طويق للنشر والتوزيع

 أهــم مشــكالت اإلدارة الصــفية باألقسـام النهائيــة مــن التعلــيم الثــانوي.م(. 2012لعشيشـي، امــال. )
 عنابة، الجزائر.

ة فــي حصــص الفيزيــاء وعالقتــه ادراك الطلبــة لبيئــة الــتعلم الصــفي .(م2005) .المحتســب، ســمية
 ص ،(4)1 .المجلة االردنية في العلـوم التربويـة .بدرجة معرفة معلميهم بالنظرية البنائية

253-264. 

برنـــامج مقتـــرح لتنميـــة الـــوعي السياســـي لـــدى معلمـــي  .(م2010) .محمـــود ، محمـــود محمـــد عيـــد
عي السياســي لـــديهم الجغرافيــا فــي المرحلــة الثانويــة واثــره علــى المنــاخ الصــفي ونمــو الــو 

 .جامعة المنيا، مصر ،(غير منشورة رسالة دكتوراه) .ولدى طالبهم

مستوى دور معلمي ومديري ومشرفي مدارس المرحلـة  .(م2014) .مخامرة، كمال و قباجة، زياد
ــا فــي محافظــة القــدس فــي تــوفير المنــاخ الصــفي الفعــال مــن وجهــة نظــر  األساســية العلي

 .17-1ص، (1)9 الخليل للبحوثمجلة جامعة  .معلمي العلوم
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 في محافظات التربوي  اإلشراف معوقات لمواجهة مقترح تصور .(م2003)خليل.  نعيمة المدلل،
 الجامعة اإلسالمية منشورة(، غير ماجستير . )رسالةالمعاصرة االتجاهات ضوء في غزة
 .غزة –

لمهـــارات القياديـــة  دور المشـــرف التربـــوي فـــي تنميـــة ا. (م2009) .مرتجـــى، ذكريـــات احمـــد محمـــد
، لدى معلمـي المرحلـة االعداديـة فـي مـدارس وكالـة الغـوث بمحافظـات غـزة وسـبل تفعيلـه

 فلسطين. -، الجامعة اإلسالمية، غزة غير منشورة( رسالة ماجستير)

 .عالم الكتب، القاهرة .االدارة التعليمية اصولها وتطبيقاتها .(م2001) .مرسي ، محمد منير

 عمان، األردن. 2. طالتربية العمليةم(. 2015شريف. ) ،فىتوفيق، ومصط ،مرعي

بــرامج  فــي الشــاملة الجــودة معــايير بعــض وتطبيــق أهميــة مســتوى  .(م 2010)ســعد.  المزمــومي،
 . )رســـــالةالمكرمــــة مكـــــة بمدينــــة التربــــوي  التـــــدريب بمراكــــز التربـــــويين المشــــرفين تــــدريب

  .المكرمة مكة ،القرى  أم جامعة التربية، كلية غير منشورة(، ماجستير

التواصل الصفي وعالقته بمشكالت االنضباط في م(. 2011المزين، سليمان، وسكيك، سامية. )
المـدارس الثانويـة بمحافظــات غـزة فــي ضـوء بعــض المتغيـرات، مــؤتمر الحـوار والتواصــل 

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.التربوي 

 ، الرياض: مكتبة الراشد. 1ط . نحو اشراف تربوي أفضلم(. 2001المغيدي، الحسن محمد. )

مشكالت اإلدارة الصـفية التـي تواجـه معلمـي المرحلـة االبتدائيـة م(. 2009المقيد، عارف مطر. )
. غيـر منشـورة( ماجسـتير )رسالة. بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبل التغلب عليها

 غزة، فلسطين.

عمـــان: دار الميســرة للنشـــر . نفسمنـــاهج البحــث فــي التربيـــة وعلــم الــ .(م2000) .ملحــم، ســامي
 والتوزيع والطباعة.

 .المشرق  دار بيروت: ، 39 ط .واإلعالم اللغة في المنجد .(م 2002)المنجد. 

  .بيروت الصادر، دار ،)9مج) .العرب لسانم(. 1994) ابن منظور.
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 فاعليـةوال الصـفي المنـاخ بـين العالقـة م(.2014. )والنوافلـة، بيـان ياسـر ،المـومني، فـواز أيـوب
 عبـدهللا الثـاني الملـك مـدارس طلبـة اإلنجليزيـة لـدى اللغـة مـادة فـي األكاديميـة الذاتيـة
 . 248-233ص، (2)10 ،المجلة االردنية للعلوم التربوية .للتميز

 ، اربد: دار الفرقان للنشر والتوزيع.6. ط علم النفس التربوي م(. 2010نشواني، عبد المجيد. )

ي ظـل البيئـة الصـفية. م (. اضـطراب االنتبـاه فـ2005ر، براهيمـي. )نصر الـدين، جـابر، والطـاه
 ، جامعة محمد خضير بسكرة.مجلة العلوم اإلنسانية، (7ع)

أثـــر المنـــاخ الصـــفي علـــى التحصـــيل الدراســـي فـــي مـــادة االجتماعيـــات  .(م2002) .نـــور، ســـونيا
، (ورةغيـر منشـ رسـالة ماجسـتير) .لطلبة الصف التاسع األساسـي فـي محافظـة بيـت لحـم

 جامعة القدس، فلسطين.

 فلسطين. األطلس الفني، . .)د.ط((م1997). وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 رام هللا. منشورات وزارة التعليم دليل المدارس، . (م2004). وزارة التربية والتعليم العالي

االدارة  ،ظات غـزةاحصائيات عن التعليم العام في محاف .(م2006) .وزارة التربية والتعليم العالي
  .غزة ،العامة للتخطيط

  . فلسطين.دليل االشراف التربوي م(. 2008وزارة التربية والتعليم العالي. )

  . فلسطين.دليل المعلم منشورات وزارة التعليم م(.2006عالي. )وزارة التربية والتعليم ال

 التربيــــة مجلــــةاســــي. األس التعلــــيم مرحلــــة فــــي التربــــوي  . االشــــراف(م 1990)  الــــوقفي، راضــــي.
 .35ص العربية، لبنان. البالد في للتربية اإلقليمي اليونسكو ، مكتب( 50)  الجديدة

 ، فلسطين.1. طمبادئ التدريس والتربية العمليةم(. 2005ياسين، رياض محمد. )
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 المالحق
(: 1)ملحق  

ليةاألو  صورتها في االستبانة  
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 (:2)ملحق
 لالستبانة المحكمين بأسماء قائمة

 

 التخصص مكان العمل االسم م

غزة-جامعة القدس المفتوحة أ. د زياد علي الجرجاوي  1  أصول تربية 

غزة -جامعة القدس المفتوحة د. أحمد أبو الخير 2  أصول تربية 

غزة -الجامعة اإلسالمية د. محمد عثمان األغا 3  ة تربويةإدار  

يد. حمدان عبدهللا الصوف 4 غزة -الجامعة اإلسالمية   أصول تربية 

غزة-الجامعة اإلسالمية د. إياد علي الدجني 5  إدارة تربوية 

فايز كمال شلداند.  6 غزة -الجامعة اإلسالمية   أصول تربية 

غزة -الجامعة اإلسالمية أ.د. محمود خليل أبو دف 7  أصول تربية 

مد. منور نج 8 غزة -الجامعة اإلسالمية   إدارة تربوية 

غزة -جامعة األقصى د. رائد الحجار 9  إدارة تربوية 

غزة -جامعة األقصى د. محمود خلف هللا 10  إدارة تربوية 

و ندىبخالد أد.  11 غزة -جامعة األقصى   علم نفس تربوي  

غزة -جامعة األقصى د. رندة شرير 12  أصول تربية 

منى قشطةد.  13 ةغز  -ليلتعليم العااارة التربية و وز    إدارة تربوية 

غزة -ليلتعليم العااوزارة التربية و  محمود الفي .أ 14  مناهج وطرق تدريس 
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(: 3)ملحق  
يةالنهائ صورتها في االستبانة  
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(:4)ملحق  
المهام تسهيل كتاب   
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