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Instructional Supervision: Perceptions Of Canadian And Ukrainian 
Beginning High-School Teachers 

علمتصورات ال: التربوي  اإلشراف ُ في المرحلة الثانویة األوكرانیینین المبتدئین الكندیین و م  
امین كوتسایروبابنی  

 
 

علمبصفة عامة هو تطویر المن أهم أهداف عملیة تطویر األنظمة التربویة : مقدمة  ُ وعندما  م
علمنتكلم عن تطویر ال ُ د من التحدث عن دور اإلشراف التربوي وفي هذه الدراسة سوف  م ُ ال ب

شرف التربوي من وجهة نظر أو وفقًا لتصورات ال ُ علمتتناول دور الم ُ دد ومن خالل هذا م ین الجُ
  :التصور نجد أن دور المشرف التربوي یتلخص في

ساعدة ال - ُ علمم ُ ختلفةم ُ  .ین في أداء دورهم، وتمكینهم من تنفیذ التقنیات التربویة الم
 .المساعدة في عملیة تطویر المناهج -
علمتشجیع ال - ُ علمین والمساعدة في دعم التواصل بین الم ُ علمین وبعضهم البعض، وبین الم ُ ین م

 .والجهات التعلیمیة أو التدریبیة داخل وخارج البیئة المدرسیة
بین المستویات اإلداریة العلیا أي القیادات التربویة في اإلدارة التعلیمیة وبین التنسیق  -

 .المستویات اإلداریة األقل في المدرسة أو على مستوى الصفوف المدرسیة
 .المشاركة الفاعلة والتوجیه والتنسیق بین كل األطراف الفاعلة في العملیة التعلیمیة -
شرف التربوي الناجح هو دور - ُ تفاعلي تشاركي تعاوني بین كل األطراف المعنیة لذلك  دور الم

شرف التربوي القدرات والمهارات العلمیة والشخصیة للقیام بهذا الدور ُ  .یجب أن یمتلك الم
شرف التربوي هو تحسین البیئة في الفصول الدراسیة لتحقیق أقصى قدر من أهداف  - ُ عمل الم

 .العملیة التربویة
بنفس طریقة القیادات  ه واإلرشادالتوجی في مشرف التربوي یقوم بدورهومن الضروري أن نؤكد أن ال
، ةالتعاونیواإلدارة ، ةالدیمقراطی، واإلدارة التفاعلیة ةاإلدارة العلمی: اإلداریة والتي تشتمل على

  .واإلدارة من خالل فریق العمل، وغیرها من األسالیب اإلداریة
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   :الهدف من الدراسة
علمال ُ علمهو المحور األساسي للعملیة التعلیمیة لذلك مطلوب من ال م ُ أن یكون متعلم بصورة  م

علممستمرة وفي نفس الوقت یجب على ال ُ علمفال أن یشعر بأنه جزء من المنظومة التعلیمیة م ُ  م
الذي یُطور من قدراته باستمرار والذي یتعلم بصورة مستمرة هو األقدر على النجاح واألقدر على 

نصر أكثر فاعلیة في تحقیق الهدف من العملیة التعلیمیةأن ی   . كون عُ
علموال ُ دد یحتاجون إلى توجیه أكثر م توجیه في طریقة األداء وفي طریقة .... ون الجُ

عطي ال علماالستعداد للدروس وفي طریقة التقییم وغیرها والذي یُ ُ شرف  م ُ كل هذه التوجیهات هو الم
علممعرفة طریقة رؤیة ال ف إلىتهدالتربوي لذا فهذه الدراسة  ُ دد أو المبتدئین لدور م ین الجُ

شرف التربوي في تطویر العملیة التعلیمیة أو التطویر المهني ُ ، وذلك في المدارس الثانویة الم
  .الكندیة واألوكرانیة

دد حیث یتعین علیه توجیه هذه  علمین الجُ ُ شرف التربوي یبرز دوره بصورة أكثر فاعلیة مع الم ُ والم
الفئة من المعلمین لطریقة إدارة الفصل وطریقة تكوین روابط وصدقات مع كل العاملین في البیئة 
علم للدرس وأهم المواد العلمیة التي من شأنها أن  ُ التربویة والطریقة التي یجب أن یستعد فیها الم

  . واتتُساعده في تقویة وتطویر ذاته من الناحیة األكادیمیة بأفضل وأسهل الوسائل واألد
 

رشاد  :مشكلة الدراسة ٕ شرف التربوي في توجیه وا ُ شكلة الدراسة في معرفة دور الم ُ تتلخص م
علمال ُ دد في المدارس الثانویة الكندیة واألوكرانیة وتأثیر ذلك على التطویر المهني؟م  ون الجُ

شرف التربوي لعمله وبین تحقیق التطویر المهني ُ  .باإلضافة إلى الربط بین قیام الم
 
  :تساؤالت الدراسة 
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فضل ال - علمماذا یُ ُ شرف التربوي الفعلي والمثالي في م ُ ون الكندیون وما هي تصوراتهم لدور الم
 المدارس الثانویة الكندیة؟

فضل ال - علمماذا یُ ُ شرف التربوي الفعلي والمثالي م ُ ون األوكرانیون وما هي تصوراتهم لدور الم
 في المدارس الثانویة األوكرانیة؟

 شراف التربوي والتطور المهني؟ القة بین اإلهي العما  -
 
 

   :فروض الدراسة
قي  - ُ شرف التربوي لدوره وبین التطویر المهني أو ر ُ أن هناك عالقة إیجابیة بین ممارسة الم

 .مهنة التدریس
علمین القدامى احتیاجًا لإلشراف التربوي - ُ دد یكونوا أكثر من الم علمون الجُ ُ  . الم
علمال - ُ  .دور اإلشراف التربوي ون یشعرون بأهمیةم

 
علم 48شملت عینة الدراسة  :عینة الدراسة ُ علم 22ًا مبتدئًا منهم م ُ علم 26من كندا،  م ُ من  م

علمعشرة . أوكرانیا ُ علمین وثمانیة وثالثون م ُ علم، وكانت سنوات خبرة الةم ُ ین ال تتجاوز سنتین م
  .دراسیتین

  استخدمت الدراسة االستبیانات كأداة لجمع البیانات  :أدوات الدراسة
 

هو التطویر  المتغیر التابعهو دور المشرف التربوي، و المتغیر المستقل :متغیرات الدراسة
 .المهني للعملیة التعلیمیة

 
 .استقصائیة تعتمد على طریقة االستبیاناتكمیة الدراسة  :منهجیة الدراسة

 
   :إجراءات الدراسة
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الباحث بالحصول على التصریحات الالزمة لبدء الدراسة وقام باختیار العینة عن قام 
علمطریقة اإلدارات التعلیمیة لكي یستطیع أن یصل إلى ال ُ دد في المدارس الثانویة الكندیة م ین الجُ

بعد ذلك قام الباحث بمراسلة كل  في السنوات الدراسیة من السابع وحتى التاسع؛واألوكرانیة 
علمال ُ علمین الذین تنطبق علیهم شروط الدراسة حیث كان یجب أن تكون سنوات خبرة الم ُ ین ال م

علم(تزید عن سنتین دراسیتین  ُ علم، بعد ذلك تم توزیع االستبیانات على ال)ین مبتدئینم ُ لب م ین وُط
علممنهم ملئها وتم عقد لقاءات بین الباحث وال ُ ت بعد ذلك قام الباحث بتجمیع اإلجابا. ینم

علملألسئلة المطروحة على ال ُ ین وترمیز اإلجابات، وتم حساب معامل المصداقیة ألفا كورنباخ م
حصلة وتم حساب مستوى االنحراف  ُ وفقًا لقواعد التحلیل والقیم المتوسطة لكل النتائج الم

  .للتوصل إلى نتائج الدراسة) SPSS(اإلحصائي
 

  :نتائج الدراسة
علم  - ُ في حاجة إلى اإلشراف التربوي فترة بدایة العمل حیث من أكثر الفترات یكون الم

یكون المعلم في حاجة إلى معرفة كیفیة بناء جسور الصداقة والتعاون مع كل الموجودون 
 .خصوصًا السنة األولى والثانیة في البیئة التربویة

 .اإلشراف التربوي ضروري لتحقیق التطور المهني -
علم - ُ شرف التربوي أكثر تأثیرًا عندما یكون المشرف التربوي مألوف لدى الم ُ  . یكون دور الم
علمغالبیة ال - ُ عن رضاهم بالدور الذي یقوم به المشرفون  اون الكندیون واألوكرانیون أعربو م

 .التربویون
 .نجاح عملیة اإلشراف التربوي ینعكس على نجاح العملیة التعلیمیة ككل  -
علمال - ُ دد یكونوا في حاجة أكثر من الن و م علمالجُ ُ   .ین القدامى لدعم اإلشراف التربويم
علمین - ُ علمون یحتاجون لوقت كافي لكي یتمكنوا من التخطیط والتطویر لعملهم كم ُ  .الم
علمون والمشرفون التربویون یحتاجون لبذل جهد أكبر لكي یتحقق التعاون  - ُ كل من الم

 .على المستوى المثالي
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علمین في كندا وزمالئهم في أوكرانیا مما یؤكد أن هناك ما هناك شبه ات - ُ فاق بین رؤیة الم
شبه اإلجماع العالمي على أهمیة دور المشرف التربوي ُ  .ی

 
  :توصیات الدراسة

شترك بینهما  - ُ یجب على كل من المعلمین والمشرفین أن یختاروا طریقة للتعاون الم
 .لتحقیق التطویر المهني

علمین والمشرفین التربویییجب أن تُعقد لقاءات  - ُ    .ن أربع مرات على األقل كل سنةبین الم
 
 
 

 
 

------------------------------------------------  
 

 : التوثیق
Kutsyuruba ,Benjamin, (2003), "Instructional Supervision: Perceptions 
Of Canadian And Ukrainian Beginning High-School Teachers", 
Master Thesis , University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.  
 


