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 معلمات رياض ءدور المشرف التربوي في تحسين أدا
من وجهة  األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغوية

   في األردن األطفالنظر معلمات رياض

  
 ةفتحي محمود احميد الدكتور

  إبراهيم فالح جميعان الدكتور  مصطفى فنخور الخوالدةالدكتور 

  كلية الملكة رانيا للطفولة

  الجامعة الهاشمية

 

  ملخصال

دور المشرف التربوي في تحسين أداء معلمات رياض        تعرف  إلى   الدراسة   هدفت هذه 
 في   من وجهة نظر معلمات رياض األطفال      األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغوية     

 التعلـيم   اتمعلمة رياض أطفال من مـديري     ) 213(تكونت عينة الدراسة من      .األردن
فقـرة  ) 36(نة تكونت من    تبابناء اس تم  وربد،  ق وإ محافظات عمان والمفر  الخاص في   

قيام المشرف التربوي   ن درجة   أأظهرت نتائج الدراسة    و.  مجاالت خمسةموزعة على   
 ،متدنية على معظم المجـاالت    جاءت   لمات رياض األطفال  عمن أداء   يبدوره في تحس  

بين رأي  وجود فروق دالة إحصائياً     النتائج عدم   كما أظهرت   . وعلى المجاالت مجتمعة  
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. الموقع و ،سنوات الخبرة وؤهل العلمي   للم ىتعزالمعلمات في دور المشرف التربوي      
 أداء المعلمات في تنميـة     حسينتوصيات خاصة لت  تم تقديم    ،نتائج الدراسة  على   بناءو

  .مهارات األطفال اللغوية

  

ـ  ،لمهارات اللغويةا، معلمة رياض األطفال، المشرف التربوي :دالةالكلمات ال اض ري
 .األطفال
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  :المقدمة
  التربوي لما للمشرف التربوي من      باإلشراف التربويينوالمنظرين  زاد اهتمام الباحثين    

 ورغم أن للمشرف التربوي العديد مـن        .والتعليمأثر ملموس في تحسين عملية التعلم       
 ارأهـم أدو   أداء المعلمين يعتبر مـن       أن تحسين طلع بها، إال    ضاألدوار الهامة التي ي   

ينعكس على تحسين    افتراضاً بأن تحسين أداء المعلمين نحو األفضل      المشرف التربوي   
   . الموقف التعليمي ومستوى الطلبة

 وذلـك   ،ه أهمية خاصة  إن موقع المشرف التربوي المتميز في النظام التربوي قد أكسب         
 عن تحسين مسؤوالًه قائداً تربوياً ووصفتربوي ب يقوم به المشرف اليألهمية  الدور الذ

الذي يعرف بأنه  من خالل قيامه بمسؤوليات اإلشراف التربويالعملية التعليمية التعليمة 
جميع الجهود المنظمة التي يبذلها المسؤولون لتوفير القيادة للمعلمين والعاملين اآلخرين "

في الحقل التربوي في مجال تحسين التعليم مهنياً، ويشمل ذلك إثـارة النمـو المهنـي        
ق ائتطوير المعلمين واختيار وإعادة صياغة األهداف التربوية واإلدارة التعليمية وطر         و

   ). 1987آخرون، الخطيب و" (ويم العملية التربويةالتدريس وتق

بأنه عملية Educational)   (Supervisionي اإلشراف التربو)2001البدري، (وقد عرف 
 عن ي تحسين الموقف التعليمي التعلميتربوية ديمقراطية تعاونية منظمة غرضها األساس
وفق أسس موضوعية جميعها التعليمية طريق المتابعة والتقويم المستمر لجوانب العملية 

عملية إنسانية تحترم شخصية المعلم وتقبل وثمة من يرى أن اإلشراف التربوي   . سليمة
وقـد  . )2004،  الطعاني (ذات والتأكيد على العمل التعاوني    الفروق الفردية واحترام ال   

 واسـتثارة   توجيه هودور المشرف التربوي إلى أن (Mohanty,1994)موهانتي  ذهب
      .  المهني للمعلمينوأنشطة المعلمين بهدف تحسينها واالرتقاء بالنم

 الموقـف   متنظي، و قويم عمل المؤسسات التعليمية   كت ولإلشراف التربوي أهداف متعددة   
أدائهـم   المهني للمعلمين وتحـسين      أن النمو  بيد،  ليميةتوفير التسهيالت التع  التعليمي و 
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. من األهداف الرئيسة التي يطمح لتحقيقها اإلشراف التربوي بات  ممارساتهم التعليمية   و
حددت وزارة التربية والتعليم في األردن المجاالت والمهام الرئيسية لعمل المشرف و قد 

التعليم، النمو المهني، االختبـارات،     التخطيط، المناهج،   : التربوي بثمانية مجاالت هي   
   ).1983وزارة التربية والتعليم، (اإلدارة، إدارة الصفوف، العالقة مع الزمالء والمجتمع 

 عليه امـتالك جملـة مـن        وحتى يؤدي المشرف التربوي دوره بفاعلية وكفاية عالية فإن        
كفايات التخطيط  عل، و زها كفاية االتصال والتفا   الكفايات الخاصة، ولعل من أبر    المهارات و 

، وتطوير المناهج والتقـويم وكفايـات العالقـات         ي، وكفايات تنمية المعلمين مهنياً    الدراس
  (Wiles & Bondi,1980) وايلز وبونـدي  وقد رأى). 2003الخطيب والخطيب، (اإلنسانية 

أن على المشرف التربوي أن يتمتع بمهارات تقويم المعلمين ومالحظة الـسلوك التعليمـي              
 األنظار إلـى    (Mohanty,1994)  موهانتي  لفت ، في حين  رامج التعليمية بوتقويمه، وتنظيم ال  

 المشرف التربوي بتقديم تصورات وأفكار جديـدة         وفيه يقوم  ،مفهوم اإلشراف اإلبداعي  
للمعلمين من شأنها أن تكشف عن مواهبهم الكامنة في المؤسسات التعليمية التي يشرف       

  .عليها

ى اإلشراف التربوي في رياض األطفال في قانون التربية والتعلـيم رقـم             ورغم اإلشارة إل  
، إال أن المتتبع للنظام التربوي األردني يلحظ أن النظرة الحقيقيـة إلـى              1964لعام  ) 16(

للتطـوير  األول  اإلشراف التربوي في رياض األطفال تبلورت بعـد المـؤتمر الـوطني             
تـم تبنـي مفهـوم     مشرف التربوي وتطويره، و    بال م، حيث بدأ االهتما   1987التربوي عام   

 يتناول جميع عناصر العمليـة  الذي  و اإلشراف التكاملي متعدد الوسائط القائم على الكفايات      
التعليمية طالباً ومعلمين ومنهاجاً، واستخدام أساليب إشرافية متنوعة متكاملـة فـي تقـويم       

 وفـي   ).1988 التربية والتعليم،    وزارة(المعلمين بغية تمكينهم من أداء عملهم بشكل كامل         
  التربـوي باسـتحداث مركـز      ف عززت وزارة التربية والتعليم جهاز اإلشرا      1991عام  

 عن   المشرفين التربويين  يات بهدف رفع كفا   مركز الوزارة التدريب واإلشراف التربوي في     



 مصطفى الخوالدة    -إبراهيم جميعان-ةفتحي احميد 2011-الثاني+األول العدد -27المجلد–مجلة جامعة دمشق 
 

 735 

 مـا طريق البعثات والمؤتمرات وتبادل الخبرات بهدف زيادة عدد المشرفين في كل مبحث ب 
  ).2001؛ المساد، 2003الخطيب والخطيب،  (يتناسب مع األعداد المتزايدة من المعلمين

التعليم ما قبل   ب زاد االهتمام بشكل كبير      ليولى من القرن الحا   وفي السنوات األربعة األ   
عليم خطة شاملة لتوسيع هـذا التعلـيم   تاتبعت وزارة التربية وال، و  في األردن  المدرسة

 تأهيل وتدريب معلمات رياض     ، و طفال الحكومية في المناطق النائية    بإنشاء رياض األ  
 أولى هذا   حيث لرياض األطفال،  إطالق المنهاج التفاعلي      تم 2004 وفي عام    .األطفال

تنمية مهارات األطفال اللغوية، واالنطالق  في تنمية مهـارات          لالمنهاج  عناية كبيرة     
اءة والكتابـة واالسـتماع والحـديث      الطفل اللغوية من معرفة الطفل بخبـرات القـر        

 عـن   يوالقصص واألناشيد التي طورها قبل االلتحاق بالروضة والبناء عليها، والتخل         
 بكثـرة فـي     يـوم  التي تمارس ال   رات األطفال اللغوية  االمفاهيم التقليدية في تطوير مه    

 ريـاض  ة وأصبح هناك حاجة ماسة لإلشراف التربوي لمساعدة معلم       .رياض األطفال 
ـ   ق التربوية واالستفادة منها في      ائلوقوف على أحسن الطر   في ا طفال  األ   ا تحسين أدائه

 فـي   نمائيـاً  من الممارسات غير المالئمة    حدال على اومساعدته،  في العملية التعليمية  
 تطويرها في مرحلة الطفولـة المبكـرة        غدامجال تنمية مهارات األطفال اللغوية التي       

ـ   التربوي أيضاً  ل على اإلشراف  عو ي و . كبير من األهمية   جانبعلى    ات إطالع المعلم
على ما يستجد في مجال تنمية مهارات األطفال اللغوية وخاصة بعد أن تم تبني مفهوم               

الئمــة نمائيــاً الممارســات الم و Literacy) (Emergent بــزوغ القــراءة والكتابــة
(Developmentally Appropriate Practices)للغوية لدى أطفال ما  في تنمية المهارات ا

  .قبل المدرسة

  :ا وأسئلتهدراسةمشكلة ال
 ةتعليم المدرسي بمرحلتيه؛ األساسي   كراً على ال   اإلشراف التربوي لسنوات طويلة حِ     ظل

 مهمة اإلشراف التربـوي     أوكلت  في األردن  رياض األطفال ما أنشئت   فعند. ةوالثانوي
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ـ  . ةجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعيلل في ذلك الوقت  وزارة التربيـة  وقد كـان ل
 حيـث  ، قبـل المدرسـة    في مرحلة ما  على التعليم   دور محدود في اإلشراف     والتعليم  

اقتصر هذه اإلشراف في الغالب على متابعة األمور الفنية كشروط ترخيص ريـاض             
وبرغم أهميـة تـوافر تلـك       . توافر الساحات واأللعاب وسالمة البناء    مدى  األطفال و 

تم تجاهل األمور التعليمية وتحسين أداء العامالت        رياض األطفال،    العناصر في مباني  
 ورسـوخ   ،طابع السلبية والـسطحية   في رياض األطفال، وإن وجدت فقد غلب عليها         

  ولعل تلك النظرة السلبية إلى اإلشراف فـي   .أفكار جامدة في تصيد األخطاء التعليمية     
 إلـى   –لزامية وغير مدرجـة      رياض األطفال مردها إلى كونها مرحلة غير إ        مرحلة
  .األردنب  في سلم التعليم الرسمي -اآلن

 التعليم ما قبـل المدرسـة فـي اآلونـة           حظي به وبالرغم من االهتمام المتزايد الذي      
ن الناظر للممارسات التعليمية التقليدية لمعلمات رياض األطفال يلحـظ أن           فإاألخيرة،  

ن األبحـاث   ذلـك أ  . بتنمية المهارات اللغوية   لتحسين أدائهن وخاصة فيما يتعلق        حاجةً ثمة
واللغـة  ) االستماع والحـديث   (ة تنمية اللغة الشفوي   في مجال التي أجريت   النفسية والتربوية   

القـراءة  ات   أن األطفال الصغار يظهرون سـلوك      بينت بوضوح ) القراءة والكتابة  (المكتوبة
غة المكتوبة في تزامن وترابط إذا      أنهم يكتسبون اللغة الشفوية والل    والكتابة في سن مبكرة، و    

 أنهم يكتسبون القدرة على تكوين مفـاهيم القـراءة          نما وجدوا في بيئات متعلمة، فضالً ع      
بـشكل تلقـائي وطبيعـي دون أن يتلقـوا تدريـساً رسـمياً للقـراءة         والكتابة المبكـرة 

   .(Strickland & Morrow,1989; Durkin, 1993; Justice, 2007)ةبوالكتا

ة رياض األطفال من أهم مراحل النمو اللغوي، حيث يمثل النمو اللغوي جـزءاً          فمرحل
وقـد كـشفت   . هاماً من النمو العقلي لألطفال، ويساعد كذلك على تطورهم المعرفـي  

األبحاث عن عالقة تبادلية بين اللغة والنمو العقلي، ذلك أن اللغة تدخل في العديد مـن          
فاألطفال يحتاجون إلى اللغة لتسهم في      ). 1993 أبيض،(عمليات التفكير لدى األطفال     

 وتخزينها واسترجاعها ونقلها للغير عنـد       ،تنظيم المالحظات الحسية األولية وتحديدها    
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إلى أن تفكير الطفل ينمو بـسرعة  ) 1993أبيض، (وقد أشارت  .   مع اآلخرين  التفاعل
كـالم اآلخـرين    ل فسماع الطفل . ضل نمو عالقاته االجتماعية   فمتزايدة بفضل اللغة وب   

يكون باعثاً على التفكيـر،     ) اللغة المكتوبة (أو رؤيته للمواد المطبوعة     ) اللغة الشفوية (
تبعه لغة، فضالً على توسع مداركه وتصوراته للعالم المحيط         توالتفكير يتبعه تعبير أي     

فاألطفال يحتاجون لتنمية لغتهم المحكية والمقروءة إلى فرص االتـصال بغيـرهم            . به
  . اعدة الكبار على إتاحة الفرص الوفيرة لهمومس

ن لغة الطفل تنمو بشكل سريع      أأنه بالرغم من    ) 1989(وفي هذا السياق ترى الناشف      
 ما قبل المدرسة، إال أن معظم األطفـال يـأتون إلـى الروضـة                المرحلة في سنوات 

لتـي  وقاموسهم اللغوي محدود، وقدرتهم على التعبير قاصرة، والتراكيـب اللغويـة ا           
 هناك فروق فردية في هذا المجال ترجع إلـى البيئـة            تيستخدمونها بسيطة، وإن كان   

وإن كان لألسرة دور كبيـر فـي        . الثقافية لألسرة واللغة التي يسمعها الطفل في بيئته       
تنمية لغة الطفل وترقيتها وإثرائهاـ فإن دور الروضة ال يقل أهمية في هـذا الـشأن،      

مة توظيف ممارسات تعليميـة مناسـبة لنمـو األطفـال           وخاصة إذا ما أحسنت المعل    
  .ومراعية لمراحل تطورهم اللغوي

 استدعى البحث فما حدث من تغييرات جذرية في مجال تنمية مهارات األطفال اللغوية            
األطفال بغية مساعدة معلمات مة لنمو   ءأكثر مال  أساليب إشرافية حديثة ومتطورة و     عن

ومن هنا نبعت أهمية هذه الدراسة وجديتها فـي         . ئهنتحسين أدا  علىرياض األطفال   
استقصاء دور مشرف رياض األطفال التربوي في مساعدة معلمات رياض األطفـال            

الحديثة في تطوير مهـارات األطفـال       التربوية   واالتجاهات   ائق التعرف إلى الطر   في
 والسـيما ، بالكفاية والفاعليةة الفرص الوفيرة لتحسين أدائهن وشعورهن  تهيئو ،اللغوية

 فضالً على قلة    ، في تربية الطفولة   شرفي رياض األطفال غير متخصصين    أن معظم م  
طلعون به فـي هـذا      فالدور الذي يض  . أعدادهم مقابل األعداد المتزايدة من المعلمات     
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لى اإلجابة عن   إوبذلك فإن هذه الدراسة تسعى      .  يشوبه الغموض  و جليالمجال، غير   
  :السؤالين التالين

 األطفـال فـي تنميـة      معلمات رياض ر المشرف التربوي في تحسين أداء        ما دو  -1
  مهارات األطفال اللغوية من وجهة نظر المعلمات؟

ر المشرف التربوي فـي     حول دو معلمات رياض األطفال     نظر    هل تختلف وجهة   -2
 ن،، ومؤهالته نتحسين أدائهن في تنمية مهارات األطفال اللغوية باختالف خبراته        

   والموقع؟

  :همية الدراسةأ
تكمن أهمية  هذه الدراسة في تصديها لموضوع على درجة كبيرة من األهمية،                -1

تعدد الدراسات واألبحاث التي استقصت دور المشرف التربوي في         فبالرغم من     
ـ  ؛2002نظـر الخوالـدة،     ا (الفعاليات التعليمية فـي األردن      ؛1993،  شريدة ال

 الدراسات أنهـا لـم     مثل تلك    المتتبع ل  حظيل،  )1990 النايف،   ؛1991 النجادات،
تخرج عن نطاق التعليم الرسمي األساسي والثانوي مغفلة ومتجاهلة أهميـة دور            

هـذا البحـث    أهمية تأتيومن هنا . ف التربوي في مرحلة رياض األطفال   المشر
 على مستوى رياض األطفال، األمر الذي يعطيها الريادة          هذه الدراسة  قب س الذي

  . وجود أي دراسة سابقة طرقت هذا الخط البحثيفي ظل عدم 

من المتوقع لهذه الدراسة أن تقدم صورة صادقة وحقيقية عن الدور التربوي الذي         -2 
 ئهنن أدا ييقوم به مشرف رياض األطفال مع معلمات رياض األطفال بهدف تحس          

في ، والوقوف على نقاط القوة والضعف       في تنمية المهارات اللغوية لدى األطفال     
 ومعالجة جوانب   ،هذا الدور بهدف تقديم مقترحات من شأنها تعزيز جوانب القوة         

  .الضعف
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لـيم  صانعي القرار التربوي في وزارة التربية والتعالدراسة  تمكن  من المتوقع أن      -3
قـات التـي    و التربوي ومواجهـة المع    فاتخاذ أفضل السبل لتطوير اإلشرا    من  
 واقع الـسلوك اإلشـرافي لمـشرفي         تقديم مؤشرات تصف    من خالل    عترضهت

   .رياض األطفال التربويين 

 معلمة  إليها  الحاجات اإلشرافية التي تحتاج     عن  هذه الدراسة   من المتوقع أن تكشف    -4
     .رياض األطفال في تطوير مهارات األطفال اللغوية

  :دراسةمحددات ال
ـ      والقدرة على تعميمها ب    ا في األخذ بنتائجه   تتحدد هذه الدراسة      تالعينـة التـي أجري

  .ما تحقق فيها من صدق وثبات و المستخدمةدراسةعليها، وبأداة ال

   :مصطلحات الدراسة

 هو الشخص المؤهل علماً وخبرة، والذي يكلف رسـمياً مـن   :مشرف رياض األطفال  
 التربية والتعليم باإلشراف على معلمات رياض األطفال بغية تحـسين أدائهـن             وزارة

  .نحو األفضل

 المؤهلة علمياً وتربوياً، والتي تكلف رسـمياً مـن       هي المعلمة  : رياض األطفال  معلمة
فـة وتعلـيم األطفـال    وزارة التربية والتعليم بالعمل في رياض األطفال لتقـديم المعر   

  .لى ست سنواتإتراوح أعمارهم ما بين ثالث سنوات وثمانية شهور الصغار الذين 

لمشرف التربوي في رياض األطفـال التـي        ي يمارسه ا  ذ هو أنماط السلوك ال    :الدور
  .يشرف عليها من وجهة نظر معلمات رياض األطفال

 تنمية االستعداد لدى الطفل الكتـساب مهـارات اللغـة           يه :المهارات اللغوية مية  تن
على اإلصغاء والنطق   ته  بغية زيادة قدر  ) االستماع والحديث والكتابة والقراءة   (األربع  
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  لديه التعبير اللفظي وتطوير سلوكات القراءة والكتابة المبكرة       اللغوية و  حصيلتهزيادة  و
    .  الكبارلدى لتنحو نحو القراءة والكتابة المتعارف عليها

  :الدراسات السابقة
 غيرن أداء المعلمين،    يتناولت دراسات عربية وأجنبية دور المشرف التربوي في تحس        

و لم يـتم العثـور      . ية والثانوية معلمي المرحلة األساس  استهدفت   الدراسات قد    نلكأن  
ـ    يالمشرف التربوي في تحس   دور  على أية دراسة تناولت      اض ن ممارسات معلمات ري

 مراجعة األدب التربوي المتعلق بدور المـشرف   األطفال التعليمية، لذلك سوف تقتصر    
 األخرى من خالل استعراض مجموعة من الدراسـات         التربوي في المراحل التعليمية   

  . اآلتية

 في مجال التعليم االبتـدائي   دراسة بهدف تقويم التوجيه التربوي      ) 1980(رت سنقر   أج
وقد أعدت الباحثـة اسـتبانات خاصـة        . سوريا من وجهة نظر المعلمين والمشرفين     ب

وأشارت . معلماً ومعلمة ) 287(موجهاً و ) 40(لتجيب عنها عينة الدراسة التي شملت       
 يتصف بالسلبية والسطحية ورسـوخ نمـاذج        نتائج دراستها إلى أن اإلشراف التربوي     

فكرية تقليدية عن التعلم والتعليم والتواصل، وأن كالم ثلثي المشرفين تمركـز حـول              
م ههلـى تـوجي   فضالً ع . مع قلة تقبلهم ألفكار المعلمين ومشاعرهم     إعطاء المعلومات   

  .االنتقادات واألوامر والتوجيهات للمعلمين

عرف إلى خـصائص الـسلوك اإلشـرافي         الت هدفتاستدراسة  ب) 1983( المساد   وقام
 وقد تكونت عينة الدراسـة مـن        . التربوي ن نحو اإلشراف  ميعالقته باتجاهات المعل  و
 ،وقد استخدم الباحث االسـتبانات أداة للدراسـة       . معلماً ومعلمة ) 120(مشرفاً و ) 20(

ي إعطاء  يمضون معظم أوقاتهم ف    أن المشرفين التربويين     وكان من أبرز نتائج دراسته    
 حيـث   اتصف بالسلبية المعلومات واآلراء واالقتراحات للمعلمين، وأن سلوك المشرف      

) 1984(في دراسة قام بهـا الـسعدي وآخـرون        و. غير ودي شارحاً و كان مباشراً و  
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الكويت من  ببهدف بيان دور الموجه الفني في العملية التربوية في المدارس المتوسطة            
 146 استبانات خاصة لقياس دور الموجه الفني علـى          تم توزيع  ،وجهة نظر المعلمين  

 بأن المشرفين التربويين يميلون إلى التركيـز علـى      أوضحت نتائجها و.  ومعلمة اًمعلم
التقويم والمنهاج الدراسي أكثر من غيره من المجاالت التي شملتها االسـتبانة كالبيئـة    

  .التربوية والمعينات التعليمية

، قـام طالـب     ه الفني في المرحلة االبتدائية فـي الـيمن        بهدف تقويم أوضاع التوجي   و
) 60(مـديراً ومـديرة و    ) 45(موجهاً و   ) 44(بدراسة ميدانية استملت على     ) 1985(

أوضـاع  وقد أكمل أفراد عينة الدراسة استبانات  أعدها الباحث لتقويم           . معلماً ومعلمة 
التوجيه الفنـي يـشوبها   أشارت نتائج دراسة إلى أن أهداف     التوجيه الفني في اليمن، و    

لتوجيه الفني يفتقـر   كما بينت النتائج أن ا    .  والخلط بينها وبين أهداف التربية     ،الغموض
يثة في تنفيذ العملية التوجيهية، فـضالً علـى أن مجـاالت      األساليب الحد إلى استخدام   

  .التوجيه اقتصرت على حجرات الدراسة فقط

تحديد درجة ممارسة المشرف التربوي  دراسة بهدف (Strong, 1985)أجرى سترونج و
من وجهة نظر المـشرفين التربـويين       افية في والية أوهايو األمريكية      ألدواره اإلشر 

وطور .  مديراً ومديرة  135 و ينمشرفمن ال  102تكونت عينة الدراسة من     . والمديرين
. الباحث استبانة لقياس الوضع المثالي والوضع الحالي ألدوار المـشرفين التربـويين           

تمثلـت  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم األدوار التي يمارسها المشرفون التربويون        
 والمحافظـة  ، وعقد ندوات علمية ولقاءات مهنية للمعلمين،تقديم إرشادات للمعلمين في  

  . حل مشكالت المعلمينبناء الثقة بين المشرف والمعلم وعلى عالقات الود و

 توصيف دور ) (Madrazo & Hounshell, 1987 ليشنهو مادرازو و دراسة استهدفتو
 اإلشراف على معلمـي  في يقوم بهاالمشرف التربوي من خالل بيان أهم األدوار التي        

أشارت نتائج الدراسة إلى أن أدوار المشرف التربـوي         و. العلوم في المرحلة االبتدائية   
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تطـوير  و، منهاجالاإلشراف على تصميم وتطوير   وإعطاء التعليمات،   : كانت كما يأتي  
اتخـاذ  واإلدارة والتقـويم،  وتوفير المواد والوسائل التعليمية، والنمو المهني للمعلمين،  

  .القرارات المتعلقة بتعيين ونقل المعلمين، و تحديد النصاب التدريسي للمعلمين

 الحديثة للتوجيه   دراسة بهدف التعريف باالتجاهات   ) 1988(وفي الكويت أجرى ريان     
 .ن والمـشرفين التربـويين   حلة التعليم الثانوي من وجهة نظـر المعلمـي        الفني في مر  

معلماً ومعلمة في المدارس الثانوية     ) 42(وأجريت الدراسة على عينة عشوائية شملت       
، حيـث أعـد الباحـث       الكويتية، إضافة إلى جميع الموجهين التربويين لتلك المدارس       

 الدراسة أن المستوى الغالـب    ئج نتا قد بينت  و .استبانات خاصة لتحقيق غرض دراسته    
أن المجاالت واألساليب الحديثـة للتوجيـه       ، و على التوجيه الفني كان مستوى التفتيش     

كانت محدودة االستخدام، حيث لم يبد المـشرف التربـوي اهتمامـاً كبيـراً بمجـال              
 والقيم ومجال المقررات الدراسية وطرائـق التـدريس ومجـال األجهـزة          تاالتجاها

  .الوسائل التعليميةوالخدمات و

معلـم الـصفوف   (تقويم معلم الصف  ) 1990(واستهدفت الدراسة التي أجراها النايف      
للمهام اإلشرافية التي يمارسها المشرف التربوي فـي شـمال    ) االبتدائية الثالثة األولى  

 ومعلمة تم اختيارهم من مدارس وزارة       اً معلم 374تكون مجتمع الدراسة من     . األردن
وقام الباحث بإعداد استبانة تكونت من      . لتعليم ومدارس وكالة الغوث الدولية    التربية وا 

. خمس مهمات إشرافية موزعة على سبعة مجاالت رئيسية لعمل المـشرف التربـوي    
وكان من أبرز نتائجها أن درجة ممارسة المشرف التربوي للمهام اإلشرافية في مجال             

وبينت الدراسة أنـه  . في جاءت متوسطةالمناهج واالختبارات والتواصل والتفاعل الص   
دور المشرف تعـزى إلـى المؤهـل      ب رأي المعلمين    فيوجد فروق دالة إحصائياً     تال  

العلمي والخبرة التعليمية، بينما أظهرت الدراسة وجود فروق دالـة تعـزى لمتغيـر              
راء المعلمـين والمـوجهين     آ) 1991(ي  رواستقصى عطـا  . الجنس ولصالح اإلناث  

اشـتمل  . ل درجة ممارسة المشرفين ألدوارهم اإلشرافية في دولة قطـر    التربويين حو 
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ولتحقيق أهـداف الدراسـة     . مجتمع الدراسة على جميع المعلمين والموجهين في قطر       
وأظهرت نتائج الدراسة أن    . طور الباحث استبانة خاصة لقياس دور المشرف التربوي       

ساليب التدريسية المناسـبة،    األ وفقتوجيه المعلمين   : أهم مجاالت عمل الموجهين هي    
في . وتوضيح أهداف التربية، وتقويم وتطوير المناهج، وتشجيع المعلمين على االبتكار         

توفير المواد التعليمية، وتطوير    : حين حظيت المهام اإلشرافية التالية بأهمية قليلة وهي       
  .المكتبة المدرسية، وإجراء البحوث التعليمية

عرف إلى دور المشرف التربوي في تحـسين الفعاليـات        الت) 1991(وحاول النجادات   
 .التعليمية في مدارس محافظة معان التعليمية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانويـة            

) 50(اشتملت على معلماً ومعلمة أجابوا عن استبانة ) 356(وتكونت عينة الدراسة من    
 وأشـارت   .عليميـة فقرة تغطي سبعة مجاالت لدور المشرف في تحسين الفعاليات الت         

، طول المتوسحإلى أن دور المشرف التربوي في تحسين الفعاليات التعليمية جاء النتائج 
 في حين كان النمو األكاديمي للمعلمين أقل ،وكان التخطيط أهم أدوار المشرف التربوي

 رأي المعلمين في دورب وبينت الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصائياً.  أهميةتلك األدوار
ال  ولخبرة القصيرةا لصالح    وللخبرة التعليمية  اإلناثس لصالح    تعزى إلى الجن   المشرف

 على معلمي المرحلة أجريتوفي دراسة مشابهة . توجد فروق تغزى إلى المؤهل العلمي
دور المشرف التربوي فـي تحـسين العمليـات    ) 1993 (األساسية، استقصى الشريدة 

) 369(تكونت عينة الدراسة مـن      . لة األساسية جهة نظر معلمي المرح   التعليمية من و  
فقرة تغطي خمسة مجاالت لدور     ) 60( على   معلماً ومعلمة أجابوا عن استبانة اشتملت     

 أن دور المـشرف     هـا  نتائج وكان من أبـرز   . المشرف في تحسين العمليات التعليمية    
يم أهم  ولتقالتربوي في تحسين العملية التعليمية جاء حول المتوسط، وكانت المتابعة وا          

 اإلنسانية والتواصل أقل   حين كانت العالقات االجتماعية و     أدوار المشرف التربوي في   
برأي المعلمـين فـي   وبينت الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصائياً      . دوار أهمية األ تلك
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تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث وللخبـرة التعليميـة لـصالح الخبـرة           دور المشرف   
  . صالح حملة دبلوم كليات المجتمعالطويلة، وللمؤهل ول

 دور مشرف التربية اإلسالمية في تحسين أداء   استهدفتبدراسة  ) 2002 (ةوقام الخوالد 
 وأجريت الدراسـة علـى عينـة    .إلسالمية في المرحلة األساسية    التربية ا  ادةمعلمي م 
هم  جميع معلمي مادة التربية اإلسالمية في مديرية عمان الثانية والبـالغ عـدد             شملت

 .استبانات خاصة لتحقيق غـرض دراسـته      بإعداد  الباحث  وقام  . ومعلمةمعلماً  ) 65(
كان من نتائج دراسته أن جاء رأي المعلمين في دور المشرف لتحسين أداء المعلمين              و

و كان التخطيط أهم أدوار المشرف التربوي بينما كانت إدارة الـصف  . حول المتوسط 
برأي المعلمـين    الدراسة إلى وجود فروق إحصائية       و لم تشر  . أقل تلك األدوار أهمية   

  . التعليميةةخبرالومؤهل العلمي اللجنس ولتعزى في دور المشرف 
في نيويـورك    (Shulman & Susan, 2007) أجراها شلمان وسوزانوفي دراسة حديثة

.  في المرحلة المتوسـطة    للتعرف إلى أثر اإلشراف المدرسي في زيادة تحصيل الطلبة        
ـ        دام االستبانات والمقابالت  تم استخ   أن  ل إلـى   لتحقيق هدف الدراسـة، وتـم التوص

ثروا في سلوك المعلمين بغيـة تحقيـق   ؤالمشرفين التربويين يؤدون أدوارهم بفاعلية لي 
حيث كان اإلشراف هادفاً وذا غاية، مركزاً على تطـوير برنـامج            .تعلم أفضل للطلبة  

  .ة على رأس أولوياتهالمدرسة التعليمي واضعاً زيادة تحصيل الطلب

 :التعليق على الدراسات السابقة

 أن جميـع الدراسـات الـسابقة اسـتخدمت          الـسابقة استعراض الدراسات   يتبين من   
االستبانات كأداة لجمع المعلومات باستثناء دراسة واحدة فقط جمعت بين االسـتبانات            

بويين يقومـون  المشرفين التر أنكما يالحظ .  (Shulman & Susan, 2007)والمقابالت
بالتخطيط والمتابعة والتقويم و تطوير المناهج بغية تحسين أداء المعلمـين، غيـر أن              
هناك افتقاراً ألدوارهم المتعلقة في مجال األساليب واالتجاهـات التدريـسية الحديثـة             

تنمية العالقات اإلنـسانية والنمـو المهنـي         و  وتوفير المواد التعليمية،   وإدارة الصف 
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ـ ما أشارت بعض الدراسات إلى أن اإلشراف التربوي يتسم بالسلبية وغل ك. للمعلمين ة ب
ن هذه األنماط اإلشرافية هي مما تـم اسـتقراؤه مـن            أوالحق   .االتجاه التفتيشي عليه  

 تناولـت    في ظل غياب الدراسات التـي       األساسي والثانوي  ؛ التعليم المدرسي  تيمرحل
اض األطفال التعليمي بشكل عام أو      ن أداء معلمات ري   يدور المشرف التربوي في تحس    

ن ومن هنا رأى الباحثو   . ية بشكل خاص   في مجال تنمية المهارات اللغو     نتحسين أدائه 
أن من الضروري القيام بهذه الدراسة ألهمية مرحلة ريـاض األطفـال فـي تنميـة                

 في محاوالته بنـاء لغتـه المقـروءة، والمكتوبـة          المهارات اللغوية للطفل ومساعدته   
 الروضـة   من جهة، وألهمية اإلشراف التربوي في تحـسين أداء معلمـات          يةوالمحك

  .تهم اللغوية من جهة أخرىا تنمية مهارعلىمساعدة األطفال باللواتي يقمن 
  :إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة
 .طبيعة هذه الدراسـة   للمالءمته  الوصفي  ستخدام المنهج المسحي    في هذه الدراسة ا   تم  
، تحديـدها  و ،اهرة موضوع الدراسة  ظ يهدف إلى وصف ال    لوصفي   المسحي ا  منهجفال
 .ألسـبابها  مكن الباحث من استنتاج علمي، تُالوقوف على واقعها بصورة موضوعيةو

واقع الدور الذي يضطلع به المـشرف التربـوي فـي           على وصف   فهذا البحث يقوم    
 وجهة نظر   منتحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغوية           

اسـتبانة لقيـاس فاعليـة دور المـشرف          خالل استخدام    معلمات رياض األطفال من   
  . هذا الواقع ومعطياته وجمع المعلومات والبيانات الخاصة لمسح،التربوي

  :متغيرات الدراسة
  : المتغيرات التالية هذه الدراسة علىاشتملت

 دبلوم كلية مجتمع،  : (يه بمستوي المؤهل العلمي  - 1: وتشملمستقلة  المتغيرات  ال: أوالً
ـ     الخبرة التعليمية  -2. )بكالوريوسو ،  ومتوسـطة  ،قـصيرة : (ة بمـستوياتها الثالث

  ).والمفرقعمان، والزرقاء، : (وياته الثالثة موقع الروضة بمست-3. )وطويلة
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 وهو تقدير أفراد عينة الدراسة  لدرجة ممارسة المشرف التربوي       : المتغير التابع : ثانياً
  علـى  في تحسين أداء معلمات رياض األطفال  في تنمية المهـارات اللغويـة             هرلدو
ـ  -3.  الوسائل األسـاليب واألنـشطة     -2.  التخطيط -1: الخمسةمجاالت  ال   .يمو التق
   . النمو المهني-5.  التعليمية البيئة-4

  :الدراسة وعينتهامجتمع 
ملون فـي ريـاض      جميع معلمات رياض األطفال الذين يع      من مجتمع الدراسة    تكون

 للعام الدراسي   )عمان، والمفرق، وإربد  :(ات المملكة التالية  محافظاألطفال الخاصة في    
  وزارة التربيـة والتعلـيم  ات إحصائي وفق روضة)948 (اوالبالغ عدده 2006/2007
ـ تـم  روضة  )114(من تكونت  أما عينة الدراسة فقد     .  2006/2007لعام    ا اختياره

توزيع أفراد  ) 1(الجدول رقم   بين  وي.  من مجتمع الدراسة   %12بشكل عشوائي وبنسبة    
  .  و الموقععينة الدراسة حسب متغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة 

  )1(الجدول رقم 

  الخبرة التعليمية والموقعتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات المؤهل العلمي و
 المتغير المستويات المعلماتعدد  يةمئوالنسبة ال
  دبلوم كلية مجتمع 137 64.3%
 بكالوريوس 76 35.7%
  المجموع 213 100%

  
  مؤهل العلميال
 

 )من خمس سنوات فأقل(قصيرة  107 50.2%
 ) سنوات10 – 5من ( متوسطة  47 22.1%
 ) سنوات10أكثر من ( طويلة  59 27.7%
  المجموع 213 100%

  
 الخبرة التعليمية

  عمان 98 46%
  المفرق 59 27.7%
  إربد 56 26.3%
  المجموع 213 100%

  
  الموقع
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  :الدراسةأداة 
 خاصة استبانة بناء ب ثوننظراً لعدم توافر أداة مناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباح          

ممارسـاتهن  تحسين  دور المشرف التربوي في     ب معلمات رياض األطفال  لمعرفة آراء   
 وقد تـم االطـالع علـى األدب         . اللغوية األطفالالتعليمية فيما يتعلق بتنمية مهارات      

الدراسات على  وي في مراحل التعليم المختلفة، و     التربوي المتصل بدور المشرف الترب    
ـ  و)2002( الخوالدة ل دراسة في بناء االستبانة مث  منهجيتهاالسابقة لإلفادة من      شريدةال

. في رياض األطفـال طة اإلشرافية لمشرخ الكما دِرست، )1991 (نجاداتال و )1993(
 تم تصميم استبانة خاصة بالدراسة مكونة        من معلومات  نوما توصل إليه الباحث   وفي ضوء   

الوسـائل  و،  التخطـيط :  مجاالت على النحـو التـالي      خمسة فقرة موزعة على     )36(من  
تطلبت كـل فقـرة مـن    و. تعليمية، والنمو المهنيالبيئة ال و ،التقويمو،  واألساليب واألنشطة 

 مقيـاس ليكـرت   وفق أبعاد جوانب كل مجال    على  اض األطفال أن تصدر حكماً      علمة ري م
 ، أحيانـاً ) درجات4(، غالباً ) درجات5 (اًدائم:  وهي (Five-Point Likert Scale)الخماسي

  .)درجة واحدة( ، أبداً )درجتان(، نادراً ) درجات3(

  : وثباتهاصدق األداة
 التي تكونت فـي صـورتها        االستبانة نوالباحثعرض  لالطمئنان إلى صدق االستبانة     

  فـي  من أعضاء هيئة التدريس المتخصـصين   اً محكم 12 فقرة على    )43(األولية من   
 في  ومناهج وأساليب تدريس اللغة العربية     ،اإلشراف التربوي ، و تربية الطفولة المبكرة  

  مـن  ، وذلك للتأكد من مدى مناسبة اتصال هذه الفقرات بالمجـاالت          الجامعة الهاشمية 
ـ  أبدىوقد  .  من جهة أخرى    وسالمة االستبانة صياغة ولفظاً    جهة، ون بعـض    المحكم

البيئـة  ( منفصالً وهـو  ، فمثالُ، أضاف المحكمون مجاالً     على أداة الدراسة   المالحظات
وكـذلك إضـافة كلمـة      . حيث كان متضمناً في مجال األساليب التعليميـة       ) التعليمية

يم غير المتبعة فـي     ووسائل التق كمون حذف   كما اقترح المح  . في كل عبارة  " المشرف"
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 من الفروق   التنوع النمائي بدالً  : رياض األطفال، وعدلوا بعض المفردات التربوية مثل      
 وقد تم األخذ بجميع تلك المالحظات . من التطور اللغوي  الفردية، واإلغناء اللغوي بدالً   

  .  فقرة)36(في صورتها النهائية من  مكونة  األداة تصبحل

ـاالت    بحساب داللة ثبات االتساق الداخلي لكل م      التأكد من ثبات االستبانة     جرى   كما جال من مج
وتبـين  .  (Cronbach-Alpha))ألفا-كرونباخ( ككل باستخدام معادلة للمجاالتو خمسةاالستبانة ال

 إذ،  في حدود أغراض الدراسـة     مناسبة   ثباتأن االستبانة ومجاالتها تتمتع بمعامالت      
انحصرت معامالت االرتبـاط      في حين  ،)0.91( للمجاالت مجتمعة ثبات  معامل ال بلغ  

انظـر  (في حدها األعلـى     ) 0.93(في حدها األدنى و   ) 0.57(للمجاالت الخمسة بين    
  ). 2الجدول رقم 

  )2(جدول رقم 

  المجاالت مجتمعة ومعامل ثبات الدراسةمعامل الثبات لكل مجال من مجاالت 
  الثباتمعامل   عدد الفقرات  المجاالت
  0.93  7  التخطيط

  0.82  10 األساليب والوسائل واألنشطة
  0.93  7 التقويم

  0.57  6 البيئة التعليمية
  0.81  6  النمو المهني 

  0.91  36  المجاالت مجتمعة

  :إجراءات تطبيق الدراسة
، واسـتغرق   2006/2007لعام الدراسي   من ا تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني        

 أن تم الحصول على    فبعد ).2007حزيران   إلى   2007من شباط   (ة أشهر   تطبيق ثالث ال
الموافقات الرسمية من مديرية التعليم الخاص قي مدن عمان والزرقاء والمفـرق، زار       

. وتم شرح هدف الدراسة لمديرات الريـاض      . الباحثون رياض األطفال عينة الدراسة    
علمات عينة الدراسـة وتوضـيح     وقد سمحت إدارة الرياض للباحثين باالجتماع مع الم       
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هدف الدراسة لهن، وكيفية اإلجابة عن فقرات االستبانة مؤكدين لهن سرية المعلومات            
وقد تم اختيار معلمتين اثنتين من كل روضة بـشكل          . التي سيتم الحصول عليها منهن    

اسـتبانة علـى   ) 228(  تم توزيـع    ثمعشوائي لالستجابة إلى االستبانة أداة الدراسة،       
، حيث تم إدخـال  جمعت االستباناتوبعد أسبوع من تاريخ توزيع االستبانة       . علماتالم
  %.  93 ت نسبة استرجاع االستبانابلغت إذاستبانة لغايات التحليل، ) 213(

  : اإلحصائيةساليب األ
  : في إجراء الدراسة واستخراج النتائج األساليب اإلحصائية اآلتيةنواستخدم الباحث

واالنحرافات المعيارية لتحديد    ،التكرارات، والمتوسطات الحسابية  النسب المئوية، و   -
 تنميـة مهـارات     المعلمات في درجة قيام المشرف التربوي بدوره في تحسين أداء         

  .    األطفال اللغوية

  للكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً في معـدل اسـتجابة    (T-test)" ت"اختبار  -
دبلـوم كليـة مجتمـع،      (متغير المؤهل العلمـي     المعلمات على أداة الدراسة وفقاً ل     

 ).بكالوريوس

للكشف عن وجود   ( One way analysis of variance)اختبار تحليل التباين األحادي  -
فروق دالة إحصائياً في معدل استجابة المعلمات على أداة الدراسة وفقـاً لمتغيـري       

 ). مفرق، إربدعمان، ال(، والموقع )قصيرة، متوسطة، طويلة(سنوات الخبرة 

ولتحديد درجة قوة أو ضعف  كل فقرة من فقرات االستبانة التي تقيس درجـة  قيـام              
 بدورهم في تحسين أداء المعلمات، طلب من لجنة من المحكمـين            نالمشرفين التربويي 

لتقدير المتوسط الحسابي و النسبة المئوية الدالين على درجـة          ) محكات(تحديد معايير   
وقد اعتبرت درجة  . دوارهم  بدرجة كبيرة أو متوسطة أو ضعيفة       ممارسة المشرفين أل  

 3.50(ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم كبيرة إذا بلغ المتوسط الحسابي للفقـرة            
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مـن  (، و متوسطة إذا بلغ المتوسط الحسابي        ) أو أكثر   %70(أي ما يعادل    ) أو أكثر 
 أقل مـن (ضعيفة إذا كان   و،  %)69.9إلى   %50من  (أي ما يعادل    ) 3.49 إلى   2.50
  %).50أقل من (أي ما يعادل ) 2.50

 :الدراسةنتائج 

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أوالً
 ما دور المشرف التربوي في تحسين أداء معلمات ريـاض األطفـال فـي تنميـة                 -

  ؟مهارات األطفال اللغوية من وجهة نظر المعلمات

 والنـسبة    واالنحراف المعيـاري   ط الحسابي وسمتحساب ال تم  لإلجابة عن هذا السؤال     
 والرتبة لكل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة، وكـذلك لكـل مجـال مـن                المئوية

المجاالت التي تقيس درجة قيام المشرفين التربويين بأدوارهم في تحسين أداء معلمات            
يظهر مات أنفسهن كما رياض األطفال في تنمية المهارات اللغوية من وجهة نظر المعل         

  ).8 إلى 3من (في الجداول 

 المتوسطات الحسابية لمجاالت دور المشرف التربـوي        أن) 3(يتبين من الجدول رقم     
ن أداء معلمات رياض األطفال في تنمية المهارات اللغويـة تراوحـت بـين           يفي تحس 

 بـين  أي ما يعادل نـسبة تـراوح         ، في حدها األعلى   2.82و األدنى في حدها    2.02
 درجةأن  مما يعني   ،  0.89و 0.50ن  بيراوح  ي معياري   وبانحراف% 56.4و% 40.4

 حـصل    حيـث  . ضعيفة  المجاالت كانت في معظم  قيام المشرفين التربويين بدورهم     
وبنـسبة مئويـة مقـدارها      ) 2.82(قـدار   بممجال التقويم على أعلى متوسط حسابي       

على أقل  ، بينما حصل مجال النمو المهني       )0.89(بانحراف معياري يساوي    % 56.4
بـانحراف معيـاري    %) 40.4(وبنسبة مئوية بلغـت     ) 2.02(بمقدار  متوسط حسابي   

أي مـا    )2.38 (على المجاالت ككل فقد بلغ     المتوسط الحسابي    أما  . ) 0.50(يساوي  
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 درجة قيام المـشرفين   مما يعني أن،)0.42(بانحراف معياري يساوي   % 46.6يعادل  
   .مجتمعةم على المجاالت  بشكل عاجاءت ضعيفةالتربويين بدورهم 

  )3(دول رقم جال

  لكلوالرتب لنسب المئوية ااالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية و

  دور المشرف التربوي مجاالتمجال من 
النسبة  الرتبة

  المئوية
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
 *الحسابي

 الرقم المجاالت

 1  التخطيط 2.63  0.75  52.6% 2
 2 األساليب والوسائل واألنشطة 2.15  0.44  43% 4
 3 التقويم 2.82  0.89  56.4%  1
 4 البيئة التعليمية 2.25  0.47  45% 3
  5  النمو المهني   2.02  0.50  40.4%  5

   المجاالت مجتمعة 2.38  0.42  46.6% 
 )5( من  للفقرة لياالدرجة الع* 

  :التخطيط: المجال األول

 كل واحدة منها دوراً من أدوار المـشرف         فقرات تصف ) 7(يشتمل هذا المجال على     
التربوي في تحسين أداء معلمات رياض األطفال من خالل مجـال التخطـيط لتنميـة         

المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات    ) 4(ويوضح الجدول رقـم   . المهارات اللغوية 
  . لفقرات هذا المجال والرتبالمعيارية والنسب المئوية

قيام المشرفين بدورهم على مـستوى مجـال   أن درجة  تبين  ي) 4(وبالنظر إلى الجدول رقم     
متوسـطة  ) 7 ،6، 5،  1 (فقـرات  إذ جاءت ال   ضعيفة،المتوسطة و ال بين   التخطيط تراوحت 

ي ما يعـادل نـسبةً تـراوح بـين           أ )3.03 و 2.62( بين    متوسطاتها الحسابية  وتراوحت
جـاءت  مـا   بين،  )0.61 و 0.91(بـين   وتراوح االنحراف المعياري    %) 60.6 و 52.2%(

إي ما  ) 2.41 -2.15( بين    متوسطاتها الحسابية   إذ تراوحت  ،ضعيفة) 4،  3،  2 (الفقرات
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 .)0.89-1.04( بين المعيارينحراف تراوح االو%) 48.2و% 43(يعادل نسبةً تراوح بين 
 ،)52.6(بنسبة مئوية مقدارها  ) 2.63( المتوسط الحسابي    أما على المجال ككل فقد بلغ     

  مجـال  مما يعني أنها متوسطة بشكل عام علـى       ) 0.75(يساوي  وبانحراف معياري   
علـى  المتعلقة بدور المشرف في مساعدة المعلمات       ) 5(جاءت الفقرة رقم     و .التخطيط

 تحديد الوسائل واألساليب واألنشطة المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية أعلـى فقـرات     
ر المـشرف فـي مـساعدة       المتعلقة بـدو  ) 4(، بينما كانت الفقرة رقم       التخطيط مجال

 تحليل محتوى الخبرات اللغوية المتضمنة في منهاج رياض األطفال أقل         علىالمعلمات  
    .فقرات هذا المجال

  :الوسائل واألساليب واألنشطة: المجال الثاني

فقرات، تصف كل منها دوراً من أدوار مـشرف ريـاض           ) 10(يتضمن هذا المجال    
ائل واألساليب واألنـشطة المـستخدمة فـي تنميـة     األطفال التربوي وفقاً لمجال الوس  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافـات     ) 5(والجدول رقم   . مهارات األطفال اللغوية  
  .المعيارية والنسب المئوية والرتب لفقرات هذا المجال

قيام المشرفين بدورهم على مـستوى مجـال الوسـائل    أن درجة ) 5(يبين لنا الجدول رقم     
، 8 ،6،  5،  1 (فقرات إذ جاءت ال   الضعيفة و المتوسطة،   ما بين    األنشطة كانت واألساليب و 

إي ما يعـادل نـسبةً      ) 2.22-1.48( بين    متوسطاتها الحسابية  وتراوحتضعيفة  ) 10،  9
بينمـا  ،  )0.68 و 0.71(وانحرافاً معيارياً يتـراوح بـين       %) 44.4و% 29.6(تراوح بين   

) 3.01-2.54( بين  متوسطاتها الحسابية  وحتإذ ترا متوسطة  ) 4،7،  3،  2 (جاءت الفقرات 
بـين  وتراوح االنحراف المعيـاري     %) 60.2  و %50.8 (أي ما يعادل نسبةً تتراوح بين     

 بنـسبة مئويـة     )2.15(على المجال ككـل      المتوسط الحسابي    قد بلغ  و .)1.06 و 0.62(
قيـام  درجـة    ممـا يعنـي أن    ) 0.44(وبانحراف معياري يساوي    %) 43(مقدارها  
) 4( و جـاءت الفقـرة رقـم         .هذا المجال  بشكل عام على     ضعيفة ين بدورهم المشرف
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 على توظيف اللعب في تنميـة مهـارات         المتعلقة بدور المشرف في تشجيع المعلمات     
األساليب واألنشطة، بينما جاءت الفقـرة       أعلى فقرات مجال الوسائل و     األطفال اللغوية 

مـات علـى الكتـب والقـصص     في إطـالع المعل المتعلقة بدور المشرف   ) 10(رقم  
  .أقل فقرات هذا المجالوالمجالت المناسبة لألطفال لقراءتها لهم 

  :التقويم: المجال الثالث

فقرات، كل فقرة منها تمثل دوراً من أدوار مشرف ريـاض  ) 7(ينتظم هذا المجال في   
ب ولتحليل نتائجه تم حسا   . األطفال التربوي على مستوى مجال تقويم المهارات اللغوية       

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتـب لفقـرات هـذا            
  . ذلكبيني) 6(المجال، والجدول رقم 

قيام المشرفين بدورهم على مستوى مجال      أن درجة   ) 6(يتضح من نتائج الجدول رقم      
  المتوسطات الحسابية لمعظم الفقـرات      إذ تراوحت  في معظمها متوسطة،   التقويم كانت 

ـ و%) 42.6و% 55(أي ما يعادل نسبة تـراوح بـين         ) 2.75  و 2.62(بين   راوح ي
المتعلقـة بـدور   ) 5(، ما عدا الفقـرة رقـم   )0.62و1.05( بين  االنحراف المعياري   

 تفسير نتائج أدوات قياس المهارات اللغوية حيـث        علىالمشرف في مساعدة المعلمات     
) 48.4(ا يعـادل نـسبةً تبلـغ        أي م ) 2.42(جاءت ضعيفة، وبلغ متوسطها الحسابي      

 المتوسط الحـسابي  قد بلغأما على المجاالت ككل ف).  1.29(وانحرافاً معيارياً يساوي   
ممـا  ، )0.44(و بانحراف معياري يـساوي  %) 56.4(بنسبة مئوية مقدارها    ) 2.28(

 أما أعلى فقرات هذا المجـال فقـد         .مجال التقويم  بشكل عام على     ها متوسطة يعني أن 
المتعلقة بدور المشرف في توجيه المعلمات إلـى عمـل    ) 2(صلت عليها الفقرة رقم     ح

) 5(تقارير قصصية عن األطفال، ولوائح تدقيق ومشاركة، بينما جاءت الفقـرة رقـم              
 تفسير نتائج أدوات قيـاس      علىالمتعلقة بدور المشرف التربوي في مساعدة المعلمات        

  .ويمالمهارات اللغوية أقل فقرات مجال التق
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  )4(جدول رقم 
كل فقرة من النسب المئوية والرتب لو  االنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية و

  فقرات مجال التخطيط
 النسبة  الرتبة

  المئوية
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  الرقم العبـــــارة

 1     .      يرشدني المشرف إلى كيفية وضع الخطط التدريسية 2.97 0.82  59.4 3
  2 .يساعدني المشرف في صياغة األهداف السلوكية  للمهارات اللغوية 2.41 0.89  48.2 5
يوجهني المشرف إلى التركيز على األهداف المهارية فـي          2.27 1.04  45.4 6

  .تنمية مهارات األطفال اللغوية
3 

يساعدني المشرف في تحليل محتـوى الخبـرات اللغويـة        2.15 1.10  43 7
  .نة في منهاج رياض األطفالالمتضم

4 

يساعدني المشرف في تحديد الوسائل واألساليب واألنشطة        3.03 0.61  60.6 1
 .المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية

5  

  6 . يبين لي المشرف أساليب وأدوات التقويم المالئمة لألهداف التعليمية 2.98 0.65  59.6 2
تحديد فترات تنمية المهارات اللغوية     يساعدني المشرف في     2.61 0.91  52.2 4

  .ضمن البرنامج اليومي للروضة
7  

    مجموع المجال بشكل عام 2.63  0.75  52.6 

  )5(جدول رقم 
كل فقرة من  والنسب المئوية والرتب ل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية

  فقرات مجال الوسائل واألساليب واألنشط
النسبة   الرتبة

  المئوية
نحراف اال

  المعياري
  المتوسط
  الحسابي

 الرقم العبـــــارة

ـارات         بيوجهني المشرف إلى توظيف أسالي     1.91 0.57  38.2 7 ـة مه  تدريس حديثة فـي تنمي
 .األطفال اللغوية

1 

 2 .يطلعني المشرف على كيفية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس 2.61 0.80  52.2 2

ـ       يساع 2.54 0.62  50.8 4 ـبة  ةدني المشرف على توفير األجهزة والمواد والوسائل التعليمي  المناس
 . لتنمية المهارات اللغوية كالحاسوب ومسرح الدمى والبطاقات

3 

  4 .يشجعني المشرف على توظيف اللعب في تنمية مهارات األطفال اللغوية 3.01 1.06  60.2 1
  5 .ال من الكتب والقصص يومياًيشجعني المشرف على القراءة لألطف 1.58 0.67  31.6 9
  6  .يبين لي المشرف أهمية ربط المهارات اللغوية بحياة األطفال 1.99 0.50  39.8 6
  7  .يوضح لي المشرف أهمية إشراك األطفال بمحادثات فردية وجماعية 2.58 0.65  51.6 3
  8  .مويساعدني المشرف في اختيار األنشطة اللغوية المناسبة للن 2.22 0.68  44.4 5
ـة مـن               1.61 0.70  32.2 8 ـارات اللغوي  يوجهني المشرف إلى التكامل في تعليم األطفال المه

 .خالل ربطها بالخبرات التعليمية األخرى كالخبرات العلمية أو الرياضية
9  

ـال           1.48 0.71  29.6 10 ـبة لألطف يطلعني المشرف على الكتب والقـصص والمجـالت المناس
  .لقراءتها لهم

10  

    مجموع المجال بشكل عام 2.15  0.44  43%  
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  )6(جدول رقم 

كل فقرة من  ل والنسب المئوية والرتب واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية
  فقرات مجال التقويم

النسبة   الرتبة
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

 الرقم العبـــــارة

عرف إلى طرق تقويم مناسـبة لتنميـة        في الت  يساعدني المشرف   3.07  0.86  61.4  2
  .مهارات األطفال اللغوية

1 

يوجهني المشرف إلى عمل تقارير قصـصية عـن األطفـال،             3.20  1.01  64  1
  .ولوائح تدقيق ومشاركة

2 

 3  .يساعدني المشرف في قياس المهارات اللغوية لدى األطفال  2.75  0.62  55  5
  4  . أدوات التقويم وتحسينهايساعدني المشرف في بناء  2.63  1.05  52.6  6

يساعدني المشرف في تفسير نتـائج أدوات قيـاس المهـارات             2.42  1.29  48.4  7
  .اللغوية

5  

يذكرني المشرف بضرورة استخدام أسئلة متدرجة في الـصعوبة     2.82  1.42  56.4  4
  .لمراعاة التنوع النمائي

6  

لمفتوحـة لتـساعد   يشجعني المشرف على اسـتعمال األسـئلة ا       2.83  0.91  56.6  3
  .األطفال على اإلغناء اللغوي

7  

    مجموع المجال بشكل عام 2.82  0.89  56.4  

  البيئة التعليمية: المجال الرابع
فقرات، تمثل كل منها دوراً من أدوار المشرف التربوي         ) 6(يحتوي هذا المجال على     

ية من خـالل    في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغو          
يبين المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات       ) 7(والجدول رقم   . مجال البيئة التعليمية  

  . لفقرات هذا المجال والرتبالمعيارية والنسب المئوية
البيئـة  قيام المشرفين بدورهم على مستوى مجال  درجة   إلى أن ) 7(يشير الجدول رقم    

ضـعيفة  ) 6،  3،  2 (فقـرات ءت ال  جـا  فقد المتوسطة،الضعيفة و  بين    كانت التعليمية
إي ما يعادل نسبةً تـراوح بـين        ) 2.13 و1.48( بين    متوسطاتها الحسابية  وتراوحت

جـاءت  بينما  ،  )0.68 و 0.71( بينوتراوح االنحراف المعياري    ) %42.6 و 29.6%(
ما إي ) 2.89 -2.52(  بين متوسطاتها الحسابيةإذ تراوحتمتوسطة ) 5،  4،  1 (الفقرات
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 .)1.20و 0.78(راوح بين   يوانحرافاً معيارياً   %) 57.8 و %50.4( تراوح بين    يعادل نسبةً 
%) 45 (بنـسبة مئويـة مقـدارها     ) 2.25(على المجال ككـل      المتوسط الحسابي    قد بلغ و

 بشكل ضعيفة قيام المشرفين بدورهمدرجة  مما يعني أن) 0.47(وبانحراف معياري يساوي 
المتعلقة بدور المشرف في مساعدة المعلمات      ) 4( وجاءت الفقرة رقم     .هذا المجال عام على   

  استخدام المساحات داخل الصف بما يناسب حرية األطفال وحركتهم أعلى فقرات مجالعلى
المتعلقة بدور المشرف في تشجيع المعلمات على ) 2(، بينما جاءت الفقرة رقم البيئة التعليمية 

  .راءة والكتابة أقل فقرات هذا المجالإغناء البيئة الصفية بالمواد المطبوعة وأدوات الق
  :النمو المهني: المجال الخامس

فقرات، تصف كل فقرة دوراً من أدوار المشرف التربوي         ) 6(يشتمل هذا المجال على     
ويوضح الجدول رقم   . في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في مجال النمو المهني         

 والنسب المئوية والرتـب المتعلقـة       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   ) 7(
  .بفقرات هذا المجال

قيام المشرفين بدورهم على مستوى مجال النمو        درجة   أن) 7(يالحظ من الجدول رقم     
حيث تراوح المتوسـط الحـسابي لجميـع         ضعيفة على جميع الفقرات،    المهني كانت 

%) 47.8 و%27.4(أي ما يعادل نـسبةً تـراوح بـين       ) 2.39 و 1.37(بين  الفقرات  
علـى   المتوسط الحـسابي     قد بلغ  و .)0.72 و 0.70(بين  وتراوح االنحراف المعياري    

وبـانحراف معيـاري يـساوي      %) 40.4(بنسبة مئوية مقدارها    ) 2.02(المجال ككل   
 بشكل عـام علـى   ضعيفة قيام المشرفين بدورهم جاءت   درجة   مما يعني أن  ،  )0.50(

المتعلقة بـدور المـشرف فـي    ) 3(قم  وجاءت الفقرة ر .مجال النمو المهني للمعلمات   
أعلى فقرات على ما يستجد من أساليب تنمية مهارات األطفال اللغوية       إطالع المعلمات 

فـي إرشـاد    المتعلقة بدور المشرف    ) 6(مجال النمو المهني، بينما جاءت الفقرة رقم        
المعلمات إلى كتب وأبحاث متخصصة تتناول تنمية مهارات األطفـال اللغويـة أقـل              

  . المجال متوسطاً حسابياً ونسبة مئويةقراتف
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  )7(جدول رقم 
كل فقرة من  والنسب المئوية والرتب ل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية

  فقرات مجال البيئة التعليمية
 النسبة  الرتبة

  المئوية
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  الرقم العبـــــارة

  1  .ي المشرف كيفية توظيف األركان التعليمية بشكل فعاليبين ل  2.52  0.78  50.4  3

يشجعني المشرف على إغناء البيئة الـصفية بـالمواد المطبوعـة             1.48  0.71  29.6  6
  .وأدوات القراءة والكتابة

2 

يلفت المشرف نظري إلى أهمية توظيف مكتبة الـصف و إغنائهـا      1.91  0.57  38.2  5
  .بمختلف أنواع كتب األطفال

3 

يساعدني المشرف في استخدام المساحات داخل الصف بما يناسب           2.89  1.20  57.8  1
  .حرية األطفال وحركتهم

4  

يرشدني المشرف إلى العمل على إثـارة دافعيـة األطفـال نحـو               2.60  0.90  52  2
  .اكتساب المهارات اللغوية

5  

  6  .تابة والفنيذكرني المشرف بضرورة احتواء غرفة الصف على ركن الك  2.13  0.68  42.6  4
    مجموع المجال بشكل عام 2.25  0.47  45%  

  )7(جدول رقم 
كل فقرة من  والنسب المئوية والرتب ل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية

  النمو المهنيفقرات 
 النسبة  الرتبة

  المئوية
االنحراف 
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  الرقم العبـــــارة

جعني المشرف على االلتحاق بالدورات و البرامج التدريبيـة         يش  2.23  0.65  44.6  3
  .في مجال تنمية المهارات اللغوية لألطفال

1  

يسهم المشرف في تقديم بعض الدروس النموذجية أمام األطفـال            2.18  0.70  43.6  4
  .في مجال تعليم المهارات اللغوية

2  

ذاعيـة أو التلفزيونيـة     يشجعني المشرف على متابعة البرامج اإل       2.27  0.77  45.4  2
  .المفيدة في مجال تعليم األطفال

3  

يطلعني المشرف على ما يستجد من أسـاليب تنميـة مهـارات              2.39  0.72  47.8  1
  .األطفال اللغوية

4  

5  33.8  0.68  1.69  
يكلفني المشرف القيام بالبحوث اإلجرائيـة وكتابـة  تقـارير أو      

 قـراءة، كتابـة،   (مقاالت في مجال تنمية المهـارات اللغويـة         
  ).محادثة، استماع، قصص، أناشيد

5  

يرشدني المشرف إلى كتب وأبحاث متخصصة تتنـاول تنميـة             1.37  0.70  27.4  6
  .مهارات األطفال اللغوية

6  

    مجموع المجال بشكل عام  2.02  0.50  40.4  
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: اًثاني

 األطفال حول دور المشرف التربوي في          هل تختلف وجهة نظر معلمات رياض        - 
تحسين أدائهن في تنمية مهارات األطفال اللغوية باختالف خبراتهن، ومـؤهالتهن،           

  ؟موقع الروضة التي يعملن بهاو
  :  متغير المؤهل العلمي-1

ين متوسط تقديرات   لقياس الفروق ب  " ت"تمت اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام اختبار        
شرف التربوي على كل مجال من مجاالت دور المشرف التربـوي            لدور الم  المعلمات

، )دبلوم كلية مجتمع، بكالوريوس   (وعلى المجاالت مجتمعة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي        
مستوى و" ت" االنحراف المعياري و قيمة      وذلك من خالل حساب المتوسط الحسابي و      

  .  يحتوي نتائج هذا التحليل) 8(والجدول رقم . الداللة
مستوى الداللة   عند   توجد فروق ذات داللة إحصائية    أنه ال   ) 8(يتضح من الجدول رقم     

)α  =0.05 ( وحملة درجة البكالوريوس على    معلمات حملة دبلوم كلية المجتمع      بين ال
هـذا يعنـي   و. كل مجال من مجاالت دور المشرف التربوي وعلى المجاالت مجتمعة     

 دور المشرف التربوي في تحـسين أداء        وجود اتفاق في وجهات نظر المعلمات على      
  . العلميةنمعلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال باختالف مؤهالته

  : متغير سنوات الخبرة التعليمية-2
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي لقياس الفروق بين متوسـط              

كل مجال من مجاالت دور المـشرف        لدور المشرف التربوي على      اتتقديرات المعلم 
قـصيرة، متوسـطة،    ( وعلى المجاالت مجتمعة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة         ،التربوي
  .  يوضح نتائج هذا التحليل) 9(والجدول رقم ). طويلة

  
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين تقـديرات           أن) 9(يالحظ من الجدول رقم     و

علـى   كل مجال مـن مجـاالت الدراسـة، و         لىالمعلمات لدور المشرف التربوي ع    
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غيـر دالـة    " ف"المجاالت مجتمعة وفقاً لسنوات الخبرة التعليمية، حيث كانـت قـيم            
  ).   α=  0.05(إحصائياً عند مستوى الداللة 

  : متغير الموقع-2
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي لقياس الفروق بين متوسـط              

مين لدور المشرف التربوي على كل مجال من مجاالت دور المـشرف            تقديرات المعل 
ـ       وع ،التربوي ). عمـان، المفـرق، إربـد      (على المجاالت مجتمعة وفقاً لمتغير الموق

  .  يوضح نتائج هذا التحليل) 10(والجدول رقم 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين تقـديرات            ) 10(يوضح الجدول رقم    و

لمشرف التربوي على كل مجال مـن مجـاالت الدراسـة، و علـى              المعلمات لدور ا  
لم تكن دالـة إحـصائياً   "  ف"المجاالت مجتمعة تعزى إلى متغير موقع الروضة، فقيم   

  ).  α= 0.05(عند مستوى الداللة 
  )8(جدول رقم 

   المؤهل العلميتبعاً لمتغير) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
مستوى 

 الداللة
 )ت(قيمة 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المؤهل العلمي العدد
 المجال

 دبلوم كلية مجتمع 137 2.6786 0.77014
0.290 1.062 

 بكالوريوس 76 2.5639 0.72465
  التخطيط

 دبلوم كلية مجتمع 137 2.1591 0.43683
0.985 0.019 

 بكالوريوس 76 2.1579 0.45498
ــاليب   ــائل واألس الوس

 واألنشطة
 دبلوم كلية مجتمع 137 2.8759 0.92806

0.240 1.178 
 بكالوريوس 76 2.7256 0.82306

 التقويم

 دبلوم كلية مجتمع 137 2.2470 0.46797
0.643 0.456- 

 بكالوريوس 76 2.2785 0.48640
 البيئة التعليمية

 دبلوم كلية مجتمع 137  2.0669  0.50385
0.129 1.525 

 بكالوريوس 76  1.9561  0.51523
 النمو المهني

 دبلوم كلية مجتمع 137  2.4047  0.42996
0.263 1.0122 

 بكالوريوس 76  2.3364  0.41821

 المحاالت مجتمعة
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  )9(جدول رقم 

سنوات الخبرة نتائج تحليل التباين األحادي على مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير 
  التعليمية

مستوى 
 الداللة

  "ف"يمة ق
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 المجال مصادر التباين

 بين المجموعات 2 1.996 0.998
 داخل المربعات 210 118.099 0.565

  
0.173  

 

  
1.767 

 المجموع 211 120.096 

  
  التخطيط

 بين المجموعات 2 0.381 0.191
 داخل المربعات 210 41.095 0.196

  
0.379 

  
0.974  

 المجموع 211 41.476  

  
ب الوسائل واألسالي 

 واألنشطة
 بين المجموعات 2 2.757 1.378
 داخل المربعات 210 166.290 0.792

  
0.178 

  
1.741 

 المجموع 211 169.047 

  
 التقويم

 بين المجموعات 2 0.767 0.383
 داخل المربعات 210 46.809 0.223

  
0.182 

  
1.719 

 المجموع 211 47.576 

  
  البيئة التعليمية

 

 بين المجموعات 2  0.864 0.432
  داخل المربعات 210  54.170 0.258

  
0.190 

  
1.675 

  المجموع 211  55.035 

  
  النمو المهني

 بين المجموعات 2  0.360 0.180
  تداخل المربعا 210  38.127 0.182

  
0.737 

  
0.991 

  المجموع 211  38.487 

  
  المجاالت مجتمعة
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  )10(جدول رقم 

  الموقعنتائج تحليل التباين األحادي على مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير 
مستوى 

 الداللة
  "ف"قيمة 

 المحسوبة
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 المجال مصادر التباين الحرية

 بين المجموعات 2 0.127 0.063
 داخل المربعات 210 119.969 0.574

  
0.896 

  
0.110 

 المجموع 211 120.096 

  
  يطالتخط

 بين المجموعات 2 0.375 0.188
 داخل المربعات 210 41.101 0.196

  
0.385 

  
0.958 

 المجموع 211 41.476 

الوسائل 
واألساليب 
 واألنشطة

 بين المجموعات 2 0.306 0.153
 داخل المربعات 210 168.741 0.804

  
0.827 

  
0.190 

 المجموع 211 169.047 
 التقويم

 بين المجموعات 2 0.275 0.137
 داخل المربعات 210 47.301 0.225

  
0.544 

  
0.610 

 المجموع 211 47.576 

  
  البيئة التعليمية

 
 بين المجموعات 2  0.017 0.009
    عاتداخل المرب 210  55.017 0.262

0.967 
  

0.033 
  المجموع 211  55.035 

  النمو المهني

 بين المجموعات 2  0.009 0.004
    داخل المربعات 210  38.478 0.183

0.976 
  

0.024 
  المجموع 211  38.487 

المجاالت 
  مجتمعة

  :مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دور المشرف التربوي فـي تحـسين أداء معلمـات          

هارات األطفال اللغوية من وجهة نظر معلمـات ريـاض          رياض األطفال في تنمية م    
األطفال أنفسهن، كما حاولت  بيان  أثر كل من المؤهل العلمي وسنوات الخبرة وموقع        

  . الروضة في تحديد ذلك الدور
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أن تقديرات معلمات رياض األطفال لدور المشرف التربـوي فـي            نتائج الدراسة أظهرت  
 متدنية على معظم مجاالت الدراسة      ألطفال اللغوية كانت  تحسين أدائهن في تنمية مهارات ا     

 وفقاً لدرجة المعيـار التـي اعتمـدتها     من جهة أخرى المجاالت مجتمعةعلى ، و من جهة 
ات بعض   نتائج دراس  اختلفت هذه النتيجة مع     و). 2.50أقل من =المتوسط الحسابي (الدراسة  

) 1990، النـايف،    1991 ،داتنجا؛ ال 1993الشريدة،   ؛2002،  خوالدةال(الباحثين مثل   
التي أشارت إلى أن تقديرات المعلمين لدور المشرف التربوي فـي تحـسين ممارسـاتهم               

أهمهـا   جملة من األسباب لعل      ىيمكن تفسير هذا بكونه يعود إل     و. التعليمية كانت متوسطة  
يمـارس بالدرجـة نفـسها التـي     ي األردن ال    فاإلشراف التربوي في رياض األطفال       أن
إعداد ومرحلة التعليم األساسي والثانوي من حيث أعداد        س فيها اإلشراف التربوي في      يمار

 .فأعدادهم قليلة جداً مقارنة بعدد معلمات ريـاض األطفـال المتزايـد    . المشرفين التربويين 
فقـط   فـي محافظـة عمـان    فر  ا يتو 2006/2007وفقاً إلحصائية وزارة التربية والتعليم      ف

. )2007وزارة التربية والتعلـيم،   (المفرقومثله في   إربد  في  د  ن ومشرف واح  ان اثن امشرف
 الطفولـة    فمعظمهم ال يحملون مؤهالت علمية فـي تربيـة      المشرفين،  إعداد وفيما يخص
إلرشـاد التربـوي    متعلقة باالتربويةتخصصاتهم ال في اإلشراف التربوي، و   المبكرة و 

ف إلى األسـاليب والممارسـات       التعر في ال يساعد المعلمات     وهذاوالتربية الخاصة،   
  .التعليمية في مجال تنمية مهارات األطفال اللغوية

مرتية األولى بمتوسط حسابي بلغ      نتائج الدراسة أن مجال التقويم احتل ال       أوضحتكما  
ولعل ذلك يعزى إلى أن التقويم جانب يمكن      ،  %)56.4(ونسبة مئوية مقدارها    ) 2.82(

ة عند قيامه بالزيارات الصفية مـن خـالل مـا           للمشرف التربوي أن يالحظه بسهول    
، فضالً على أن تقـويم      تطرحه المعلمة على األطفال من أسئلة تقيس مهاراتهم اللغوية        

نمو األطفال اللغوي في مرحلة رياض األطفال يحظى بأهمية كبيرة لـدى المـشرفين              
يجـة مـع    واتفقت هذه النت   .الذين يعتبرون اطالعهم على هذا الجانب من أهم مهامهم        

) 1984؛ السعدي وآخرون،    1993الشريدة،  ؛  1991ي،  رعطا(نتائج دراسات كل من     
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 يمارسـها   ياألدوار الت  من أهم    ايم كانت  المتابعة والتقو  األخيرة إلى أن  هذه   أشارت   وقد
 من المهارات الهامـة     انيعد اللغوي وتقويمه    فقياس تطور الطفل  .  المشرف التربوي 

إلى إشراف ودعم في اكتسابها؛ فمعلمة الروضة يمكن أن          الروضة   علمةمالتي تحتاج     
ق تطور الطفل اللغوي إذا ما استخدمت استراتيجيات تقويمية غيـر مناسـبة فـي      وتع

صياغة الجمل، نطق الكلمات، تنظـيم األفكـار        (الكشف عن مهارات األطفال اللغوية      
 والعكس يكون حتمـاً     ،)ات القراءة المبكرة  ها، ومهارة استقبال اللغة، سلوك    والتعبير عن 

 .)1992صالح، (صحيحاً عند استخدام وسائل تقويمية مالئمة 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مجال النمو المهني لمعلمات رياض األطفال في تنميـة             
مهارات األطفال اللغوية احتل المرتبة الخامسة واألخيرة حيث حصل علـى متوسـط             

هذه النتيجة اتفقت مع دراسـة      و %).40.4 (مقدارهانسبة مئوية   و) 2.02(حسابي بلغ   
حظ باهتمام المشرفين   لم ي التي أشارت إلى أن النمو األكاديمي للمعلمين        ) 1991النجادات،(

؛ في حين اختلفت هـذه النتيجـة   ة كان أقل أدوار المشرف التربوي ممارس   حيثالتربويين،  
 التـي  (Madrazo & Hounshell, 1987) ودراسـة  (Strong, 1985) دراسـة  نتائج مع 

ـ وأشارت إلى أن تطوير النمو المهني للمعلمين         ار المـشرف    كأحـد أهـم أدو     فَِص
و قد تفسر هذه النتيجة بضعف نظام اإلشراف التربوي في رياض األطفـال             . التربوي

تبصير المـشرفين   عدم   و اتللمعلمد الدورات التدريبية    دقلة ع وعدم فاعلتيه من حيث     
المـشرفين  مهـارة  ، وضعف  من جهة المهنيو المعلماتهمية دورهم في تطوير نم    بأ

و ثمة سبب أخـر      . المهني من جهة أخرى    ننمو المعلمي  تطوير   ين أنفسهم في  التربوي
لزامية فـي النظـام     اإلمرحلة  باليمكن أن يعزى إلى أن مرحلة رياض األطفال ليست          

ليس مـن   ياً  مهنرياض األطفال الخاصة      في معلماتأداء ال التربوي األردني، فتطوير    
عن قصور فـي    ف هذه النتيجة    ش  وتك  .أولويات وزارة التربية والتعليم في هذا الوقت      

طالع علـى   مجال النمو المهني لمعلمات رياض األطفال اللواتي هن بأمس الحاجة لال          
الجديد في مجال النمو اللغوي لألطفال، فالبحث واالستقصاء في مجال النمو اللغـوي             
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خر بالشيء الجديد، األمر الذي يدعو المعلمات لمواكبتـه         اآلين و حال بينلألطفال يأتي   
   .(Morrow, 2004) موضع التطبيقواالطالع عليه، ووضع تضمينات تربوية 

حـسابي مقـداره    حصل على درجة متوسـطة بمتوسـط      التخطيط فقد مجال  لبالنسبة  
 دراسـات   قد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج      و % ).52.6(و نسبة مئوية بلغت       ) 2.63(
) 5( جاءت الفقرة رقـم      قد  و). 1991؛ النجادات،   1993؛ الشريدة،   2002الخوالدة،  (

تحديد الوسائل واألساليب واألنشطة     علىالمتعلقة بدور المشرف في مساعدة المعلمات       
ولعل هذا يعزى إلـى أن       أعلى فقرات المجال،      في المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية   

طالع على الخطـط الدراسـية      الية ا رون أن من مهامهم اإلشراف    المشرفين التربويين ي  
 ألنها تطلع المشرف ،األنشطةو بالوسائل واألساليب    منها تفصيالتها وخاصة ما يتعلق   و

. ستراتيجية المعلمة في تنفيذ الخبرات اللغوية، األمر الذي يسهل عليه تقويمهـا            ا على
المتعلقة بـدور المـشرف فـي       ) 4 (مأشارت نتائج هذا المجال إلى أن الفقرة رق       بينما  

 تحليل محتوى الخبرات اللغوية المتضمنة في منهـاج ريـاض          علىمساعدة المعلمات   
) 2002الخوالـدة،   (واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة        جاءت أقل الفقرات،  األطفال  

ي مهارة تحليـل المحتـوى      حيث كان دور المشرف التربوي في مساعدة المعلمات ف        
المشرفين غير مؤهلين فـي مجـال        السبب إلى أن معظم      ونقد يرجع الباحث  و. متدنية

هالت تربوية في مجال تربيـة      ؤاإلشراف على رياض األطفال لعدم حصولهم على م       
 الذي ينعكس سلباً على مهارتهم في مساعدة المعلمـات علـى             األمر ،الطفولة المبكرة 

ضـرورة أن  ) 2003أحمـد،  (وقد أكـد  . تطوير أدائهن ومنها مهارة تحليل المحتوى   
تحليـل  ف .يكون المشرف التربوي بارعاً أو خبيراً في المادة التي يقوم باإلشراف عليها          

 تعـد   محتوى المهارات المتضمنة في برامج التنمية اللغوية في مرحلة رياض األطفال          
 مـن خـالل    إليـه  الطفل المتعلم إيصال فيأمراً ضرورياً لتحديد المستوى المرغوب      

صل ااالستماع، وتنمية مهارة الحديث، وإتقان التونشاطات معينة كتنمية مهارة ممارسة 
 للقـراءة،   ئـة  للمرحلـة، والتهي   اللغوي، واكتساب المدلوالت اللفظية للمفاهيم المناسبة     
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، فدور المشرف التربوي المتدني فـي هـذا   )2003قنديل وبدوي، (  واإلعداد للكتابة
، األمر الـذي    فرص والخبرات الهامة  ض إلى تلك ال   الجانب قد يحرم المعلمة من التعر     

                                                                                               . المتعلم الطفليمكن أن ينعكس سلباً على

 وبينت نتائج الدراسة أن درجة قيام المشرفين التربويين بأدوارهم في مجال الوسـائل             
 دراسـة  اختلفت تلك النتيجـة عـن نتـائج          وقد. واألساليب واألنشطة  كانت متدنية    

التي بينت أن أهم مجاالت عمل الموجهين كانت توجيه المعلمـين           ) 1991ي،  رعطا(
 كـل مـن     دراسةنتائج   اتفقت تلك النتيجة مع      ، بينما على األساليب التدريسية المناسبة   

 اهتمامـاً   اويين لم يبدو  المشرفين الترب أن   أشارتالتي  ) 1985،  طالب؛  1988،  ريان(
المـشرفين  و قد يرجع السبب إلى قلـة زيـارة          . ق التدريس والوسائل التعليمية   ائبطر

ممارسة هذا الدور الذي يتطلب حـضور حـصص         ، ذلك أن    الصفية لرياض األطفال  
 يحول دون لعل السبب في ذلك هو قلة عددهم الذي         ، و ومتابعة أداء المعلمين باستمرار   

عدم إلمام المشرفين باألساليب والوسائل واألنشطة      فضالً على   ،  متابعة معظم المعلمات  
عـدم   في رياض األطفال لضعفهم و      المتعلقة بتطوير مهارات األطفال اللغوية     التعليمية
فاألساليب والوسائل واألنشطة كإحدى أهم اسـتراتيجيات تنفيـذ        . كما ذكر آنفاً   تأهيلهم

، وأدوار كـل  (McGee & Richgels, 2004) تطور دائم ومستمر  في الخبرات اللغوية 
من الطفل والمعلمة ينبغي أن تختلف تبعاً لذلك التطور فاالتجاهات الحديثة في تعلـيم               

نحو المنحى الكلي، والممارسات المالئمة نمائياً، وأساليب تنمية الـتعلم          تألطفال  لاللغة  
ة إلى إعادة النظر في أدوار المـشرف فـي          تدعو حقيق البازغ النامي للقراءة والكتابة     

 التعرف إلى كيفية تنميـة مهـارات األطفـال اللغويـة وفقـاً            علىمساعدة المعلمات   
 . لالتجاهات الحديثة

 على توظيف   المتعلقة بدور المشرف في تشجيع المعلمات     ) 4(قد حصلت الفقرة رقم     و
األساليب جال الوسائل و   على أعلى درجات م    اللعب في تنمية مهارات األطفال اللغوية     

 توظيف اللعـب فـي تنميـة        واألنشطة، و هذا يعني أن المشرف التربوي يعي أهمية        
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  في تعليم أطفـال الروضـة   باعتبار اللعب من المداخل الهامة مهارات األطفال اللغوية  
قنـديل  (مهارات االتصال، والرسم والكتابة، وتطوير وعي األطفال باللغة المكتوبـة           

فـي إطـالع    المتعلقة بـدور المـشرف      ) 10(جاءت الفقرة رقم    و. )2003وبدوي،  
أقل فقـرات   المعلمات على الكتب والقصص والمجالت المناسبة لألطفال لقراءتها لهم          

التي أشـارت   ) 1991ي،رعطا( وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة          هذا المجال، 
إلـى أن القـراءة     هـذا   د   يعو ربما و . يطورون مكتبة المدرسة   قلّماإلى أن  المشرفين     

ممارسة جديدة في ريـاض األطفـال، ومـع         لألطفال من الكتب والقصص المختلفة      
إلمام مشرفي رياض   أهميتها في بناء لغة الطفل المقروءة والمكتوبة والمحكية، إال أن           

كيفيـة  التـي تتعلـق ب     التربوية   األطفال بهذه المهارة ضعيف خاصة مع قلة المراجع       
 فما من دراسة استقصت التطـور اللغـوي لألطفـال الـصغار إال              .القراءة لألطفال 

ى أهمية القراءة والكتابة ليس فقط في الروضة، وإنما في مراحل حيـاتهم             إلوأشارت  
  . (Justice,2007)المبكرة في المنزل 

) 2(رقـم   أن أعلى درجة كانت على الفقرة     ىفي مجال التقويم تشير نتائج الدراسة إل      و
لمشرف في توجيه المعلمات إلى عمل تقارير قصصية عـن األطفـال،   المتعلقة بدور ا  

يعني أن المشرف التربوي يعي أهمية هذه األساليب في         هذا   و .ولوائح تدقيق ومشاركة  
 المنهـاج    مـؤخراً   أهم أساليب التقويم التي تبناها     منتقويم أطفال الروضة باعتبارها     

) 5(رجة كانت علـى الفقـرة رقـم          بينما أقل د   .التفاعلي لرياض األطفال في األردن    
 تفسير نتائج أدوات قياس المهارات      علىالمتعلقة بدور المشرف في مساعدة المعلمات       
وضوح المهام اإلشرافية التي علـى      عدم  اللغوية، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى        

ـ           المشرف التربوي  ارات  القيام بها، ومنها مساعدة المعلمين على تفسير نتـائج االختب
 أيضاً إلى أن مهارة المشرف التربوي في هذا      ذلك قد يعزى سائل التقويم المختلفة، و   وو

بدورات تدريبية فـي     المشرفين التربويين عدد الملتحقين من    قلة  نظراً ل الجانب ضعيفة   
تشكل قيمـة تربويـة هامـة إذا أحـسن        فتفسير نتائج وسائل التقويم     . التقويمالقياس و 
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تعرف إلى تطور نمو لغة الطفـل الـشفوية والمكتوبـة،           استخدامها من المعلمة في ال    
  .وإعطاء الصورة الواضحة عن نمو األطفال

 فقد حصل على درجة متوسطة بمتوسـط حـسابي          البيئة التعليمية  مجال   وفيما يخص 
يالحظ من هذا المجال أن أعلى درجـة        و%). 45 (ونسبة مئوية بلغت  ) 2.25(مقداره  

 استخدام  على قة بدور المشرف في مساعدة المعلمات     المتعل) 4(كانت على الفقرة رقم     
 إلـى أن هذا ، وربما يرجع المساحات داخل الصف بما يناسب حرية األطفال وحركتهم 

المشرفين غالباً ما يقومون بتطبيق معايير شروط ترخيص رياض األطفال الخاصـة،            
 المـشرفين  لعل هذا ما يؤكد التفات    شروط توفير مساحة كافية لكل طفل، و      ومن هذه ال  

. إلى األمور اإلدارية في عملية اإلشراف أكثر من متابعـة أداء المعلمـات التعليمـي            
في تـشجيع   المتعلقة بدور المشرف    ) 2(ن أدنى فقرة كانت الفقرة رقم       ويالحظ أيضاً أ  

وقـد  . المعلمات على إغناء البيئة الصفية بالمواد المطبوعة وأدوات القراءة والكتابـة          
  مـن الممارسـات     يعـد   بالمواد المطبوعة  إغناء البيئة الصفية    أن  يرجع السبب إلى    

، األمـر    حـديثاً   الحديثة التي تم تبنيها في مجال تطوير مهارات الطفل اللغوية          النمائية
بأهمية تلـك البيئـات     ات  الذي يتطلب زيادة وعي كل من المشرفين التربويين والمعلم        

اللغوية للطفل وخاصة الـوعي باللغـة        في تطوير المهارات     الغنية بالمواد المطبوعة  
 يلتحق الطفـل   أن   ل قب يمكن أن يبدأ      المكتوبة وعي الطفل باللغة  والحق أن   . المكتوبة

 حيث يمكن لهذا الوعي أن يظهر عندما يـدرك األطفـال   (Bissex, 1980). الروضةب
 كلوحات اإلعالنـات الملـصقة،       بهم التي تحيط الكلمات المطبوعة والرموز المألوفة     

وملصقات منتجات الطعام، والكتب، وأسماء الشوارع، وشواخص المرور، والكتابات         
، وعندما يظهرون فهماً ومعرفة بأن المواد المطبوعة تنقل رسـالة ذات معنـى،              الجدارية

 فالدراسـات التـي   .(Kassow, 2006)وعندما يحاولون أن يجدوا معنى للعالم المحيط بهـم  
يعيـشون   وجدت أنهم كانوا وا وعياً مبكراً باللغة المكتوبةأجريت على األطفال الذين أظهر

وعليـه،   .(McGee and Richgels, 2004) ها المواد المطبوعةفيفي بيئات منزلية تتوافر 
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فقد تكشف هذه النتيجة عن حرمان أطفال الرياض من فائدة التعرض لتلـك البيئـات،               
 بويين في إعداد تلـك البيئـات      لعدم تلقي معلماتهم معرفة ومساعدة من المشرفين التر       

  .وتوظيفها

نـت  اجميع فقرات هذا المجـال ك  أن ىوفي مجال النمو المهني تشير نتائج الدراسة إل       
) 6(جاءت الفقرة رقم    لنتائج، وقد   ا مناقشةاً في مطلع    ابقت س متدنية لألسباب التي ذكر   
اول تنمية  في إرشاد المعلمات إلى كتب وأبحاث متخصصة تتن       المتعلقة بدور المشرف    

 وتختلف هذه النتيجة عـن دراسـة        .أدنى ققرات هذا المجال   مهارات األطفال اللغوية    
(Strong, 1985)    التي أظهرت أن أهم أدوار المعلمين تمركزت حـول تقـديم إرشـاد 

 افتقاريعزى إلى   وهذا قد   . للمعلمين في مختلف الجوانب، وعقد ندوات ولقاءات علمية       
 المتخصصة في تنمية المهارات اللغويـة       ك الكتب واألبحاث  تلإلى المعرفة ب  المشرفين  
                          . قلة توافر مثل تلك المراجع في المكتبات العربيةنع، فضالً لألطفال

أما فيما يتعلق بالفروق بين المعلمات في تقديراتهن لدور المشرف التربوي في تحسين             
عـدم  " ت"ال اللغوية، فقد أظهرت نتائج اختبار      أدائهن فيما يتعلق بتنمية مهارات األطف     

وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى المؤهل العلمي للمعلمات كما أشـار إلـى ذلـك       
  وهذه النتيجة اتفقت مع نتـائج دراسـات بعـض البـاحثين مثـل              ). 8(دول رقم   الج
ت  اختلفت مع ما توصل    ن؛ في حي  )1990، النايف،   1991؛ النجادات، 2002الخوالدة،  (

التي أشارت إلى وجود فروق بين رأي المعلمـين فـي           ) 1993الشريدة،  (إليه دراسة   
. دور المشرف التربوي تعزى إلى المؤهل العلمي لصالح حملة دبلوم كليات المجتمـع            

وقد يعود هذا االتفاق في وجهات نظر معلمات رياض األطفال على دور المشرف قي              
الت علمية إلى أن بـرامج إعـداد معلمـة     تحسين أدائهن باختالف ما يحملن من مؤه      

رياض األطفال في معظم الجامعات وكليات المجتمـع ال تعـرض المعلمـات إلـى               
االتجاهات واألساليب الحديثة في تنمية مهارات األطفال اللغوية، األمر الـذي يجعـل             

  .حاجاتهن اإلشرافية في هذه الجانب متشابهة
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عدم وجود فروق دالـة     ) 9( في الجدول رقم     كما أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي     
وتتشابه هذه النتيجة مع ما توصلت إليـه        . إحصائياً تعزى إلى سنوات الخبرة التعليمية     

، بينما تختلف مع ما توصلت إليه       )1990النايف،  (ودراسة  ) 2002 الخوالدة،(دراسة  
 وجـود   ويعود السبب في عدم   ). 1993؛ الشريدة،   1991النجادات،( دراسات كل من    

فروق إحصائية من وجهة نظر معلمات رياض األطفال لدور المشرف تعـزى إلـى              
سنوات الخبرة إلى أن المعلمات باختالف سنوات خبـراتهن التعليميـة يحـتجن إلـى       
اإلشراف التربوي لتبصيرهن بالممارسات التعليمة المستجدة فـي تنميـة المهـارات            

 في مجال  تنمية مهارات األطفال اللغويـة         اللغوية، ذلك إن األبحاث التربوية والنفسية     
  .في تطور وتجدد مستمرين

بالنسبة ألثر موقع الروضة في درجة تقدير المعلمات لدور المشرف التربوي، فقد            أما  
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أشـار              

ـ       وتفسر هذه النتيج  ). 10( إلى ذلك الجدول رقم       ةة بأن الظروف التي تواجههـا معلم
رياض األطفال في المحافظات التي اشتملت علها الدراسة متمائلة من حيـث نقـص              

 في تلك المحافظات، وقلة عدد الزيارات اإلشـرافية التـي           أعداد المشرفين التربويين  
 فـي تنميـة     ندرة الدورات التدريبيـة    نتتعرض لها معلمة رياض األطفال، فضالً ع      

ألمر الذي  تلتحق بها معلمة رياض األطفال، ا       يمكن أن   التي ت اللغوية لألطفال  المهارا
    . تحسين أدائهن التعليميعلىأوجد لديهن حاجة للمشرف التربوي لمساعدتهن 

  :الدراسةتوصيات 
  :ن بما يأتيوبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج، يوصي الباحث

عقـد دورات  لحاقهم ببـرامج الماجـستير و     خالل إ  تأهيل المشرفين التربويين من      -1
ساليب اإلشراف في رياض األطفـال    تهم بأ اورشات عمل لهم لتحسين كفاي    وتدريبية  
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األسـاليب  الوسـائل و   و ، النمو المهنـي للمعلمـات     :خاصة في المجاالت التالية   بو
  .، والبيئة التعليميةاألنشطةو

ـ   أعداد المشرفين التربويين     زيادة -2 ة والتعلـيم فـي محافظـات    في مديريات التربي
لى تعيين مشرفين تربويين متخصصين في تربيـة        إ االتجاهمن خالل   المملكة كافة   
  .الطفلتعليم و أو تخصصات متعلقة بتربية ،علم نفس الطفولة أو ،الطفولة المبكرة

 تنميـة   معلمات رياض األطفال بأساليب    وعي كل من المشرفين التربويين و       زيادة -3
خاصة فيما يتعلق بتطوير سـلوكات القـراءة والكتابـة        باللغوية و مهارات األطفال   

ضـرورة  و .لألطفال، والقراءة لألطفال، وتوفير المواد المطبوعة في غرفة الصف        
اجع والدوريات العلميـة    باألدلة والمر  تزويد كل من المشرفين التربويين والمعلمات     

  .مهارات اللغويةاالتجاهات العلمية المعاصرة في مجال تنمية الالحديثة و

 توجيه الباحثين نحو إجراء المزيد من البحوث التربوية في مجال أسـاليب تنميـة            -4
  .المهارات اللغوية في رياض األطفال

 فـي   لة رياض األطفال مرحلـة إلزاميـة      لى جعل مرح  إ السعيوأخيراً، ضرورة    -5
على نحو ما    تعليمليزداد االهتمام بها من وزارة التربية وال       النظام التربوي األردني  

  . مرحلتي التعليم األساسي والثانويهو عليه في
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  المراجع
، الطفولـة المبكـرة والجديـد فـي ريـاض األطفـال            ،)1993( أبيض، ملكة،    -1

  .1بيروت،ط

، اإلسـكندرية،    اإلشراف الفني بين النظرية والتطبيـق      ،)2003( أحمد، أحمد،    -2
  .مكتبة المعارف الحديثة

، عمـان، دار    تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي     ،)2001 (،البدري، طارق  -3
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