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ملخص: 

درجة  عن  الك�سف  اإىل  رئي�س  ب�سكل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س 
واملعلمني  اأنف�سهم  املديرين  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة 
فروق  هناك  كان  اإذا  عما  الك�سف  اإىل  هدفت  كما  واملعلمات، 
ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات املديرين اأنف�سهم، واملعلمني 
العلمي،  املوؤهل  العمر،  )اجلن�س،  متغريات  اإىل  تعزى  واملعلمات 
والتحقق  الدرا�سة  اأهداف  التخ�س�س(.ولتحقيق  اخلدمة،  �سنوات 
الو�سفي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم  فر�سياتها،  �سحة  من 
الإجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  وبرنامج  التحليلي، 
)SPSS(، مبا فيها املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
الباحثان  اأعد  البيانات  وجلمع  الأحادي،  التباين  وحتليل 
ا�ستبانتني وفح�سا �سدقهما وثباتهما من متخ�س�سني ومبعامل 
ثبات 0.95، 0.94، وجرى توزيعهما على عينة الدرا�سة البالغة 
%50 من املديرين واملديرات، والتي  30 مديراً ومديرة بن�سبة 
الإداري،  اأربعة حماور هي:  اإىل  تكونت من )45( فقرة، وق�سمت 
بن�سبة  ومعلمة  و101معلمًا  والإبداعي،  الجتماعي،  الفني، 
ق�سمت   ،)35( تكونت من  والتي  واملعلمات،  املعلمني  %30من 
العالقات  املهني،  والنمو  التخطيط،  هي:  حماور  اأربعة  اإىل 
جمعت  التي  البيانات  .وبتحليل  املناهج،  وتطوير  الن�سانية، 

تو�صلت الدرا�صة اإىل نتائج من اأهمها: 
ملهامهم . 1 الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  اأن 

نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية 
املعلمني واملعلمات واملديرين اأنف�سهم عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية )α≤ 0.05( كانت مرتفعة على الدرجة الكلية.

ل يوجد فروق ذات دللة يف ا�ستجابات املديرين واملديرات . 2
فل�سطني  يف  الثانوية  املدار�س  يف  واملعلمات  واملعلمني 
درجة  نحو   )α≤ 0.05( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند 
الإ�رصافية يف  الثانوية ملهامهم  املدار�س  ممار�سة مديري 
والعمر،  تعزى ملتغريات )جلن�س،  �سلفيت  مدار�س حمافظة 
�سوء  التخ�س�س(.ويف  اخلدمة،  و�سنوات  العلمي،  واملوؤهل 
الباحثان  اأو�سى  فقد  نتائج،  الدرا�سة من  اإليه  ما تو�سلت 

بالأمور التالية: 
ت�سهيل توا�سل املديرين مع الإدارة التعليمية يف وزارة  ♦

الرتبية والتعليم.
زيادة ال�سالحيات الإدارية املمنوحة ملديري املدار�س  ♦

ح�سور  من  املوهوبون  الطلبة  يكن  مبا  باملواهب  للعناية 
ح�س�س درا�سية يف ال�سفوف الأعلى.

عقد ور�سات عمل وعر�س ح�س�س منوذجية للمعلمني  ♦
با�ستخدام التقنيات املتطورة.

املهام  املدار�س،  مديري  ممار�سة،  املفتاحية:  الكلمات 
الإ�رصافية.

The degree of practicing the principals of the sec-
ondary schools to their supervision tasks in Sal-

feet Governorat

Abstract: 

This study aimed to explore the degree of 
practicing the principals of the secondary schools 
to their supervision tasks in Salfeet Governorate 
from both principals and teachers viewpoint. Also 
it aimed to find out whether there were differences 
in both principals and teachers responds due to the 
variables (Sex, Age, Scientific qualification, Period 
of service , and specialization). To achieve the 
purpose of the study and test the study hypothesis, 
the researchers used the analytical descriptive 
methodology and statistical package for social 
sciences (SPSS) , including arithmetic mediations, 
standard deviations and ANOVA. And to collect 
the necessary data, the researchers prepared two 
questionnaires which were valid and reliable 
with coefficient 95% and 94% and then they were 
distributed to the sample of the study which was 
30 principals formed 50% of the population and 
101 teachers formed 30% of the population. The 
principal questionnaire was formed of (45) items 
divided to four axes: Manageria Planning, Technical 
Development, Human Relations and Curriculum 
Development. The teachers' questionnaire was 
formed of (35) divided to four axes: Managerial, 
Technical axes, social and innovation. By analyzing 
the collected data, the study revealed: 
1. The degree of practicing the principals of the 

secondary schools their supervision tasks in 
salfeet governorate schools from the principals 
and teachers viewpoint at statistical level 
(a≤0.05) was high degree

2. There are no significant differences in both 
responds of the principals and teachers of 
secondary schools in Salffet Governorate at 
statistical level (a≤0.05) toward the degree 
of practicing the principals of the secondary 
schools their supervision tasks attributed to 
the variables (Sex, Age, Scientific qualification, 
Period of service , and specialization). In 
the light of study results, the researcher 
recommended the following: 

 ♦ Facilitate communication between principals 
and instructional administration at Ministry of 
Education. 

 ♦ Increase the administrative powers of principals 
to look after the talents and enable them to join 
lessons in the higher classes. 

 ♦ Hold workshops and make presentations of 
ideal classes using developed techniques for 
teachers. 

Keywords: Practicing, The principals, 
Missions of supervisions. 
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مقدمة: 
ت�سطلع الإدارة املدر�سية بدور رئي�س يف حتقيق الأهداف 
والفني،  الإداري  لدورها  اأدائها  خالل  من  والتعليمية  الرتبوية 
التغريات  ظل  يف  املهنية  لأدوارهم  املعلمني  اأداء  ومتابعة 
الرتبية  مفهوم  وبخا�سة  كافة،  احلياة  جمالت  يف  املت�سارعة 
املدر�سة  دور  تطور  فقد  واأدواتها،  اأهدافها  حيث  من  احلديثة 
احلديثة تطوراً ملحوظًا من حيث اأهدافها ور�سالتها وجمالتها، 
ال�سوؤون  بت�سيري  تهتم  روتينية  عملية  املدر�سية  الإدارة  تعد  فلم 
املدر�سية فقط، بل تعدت ذلك لت�سهم يف عملية البناء الجتماعي 
الأهداف  جانب  اإىل  للطلبة،  الجتماعية  التن�سئة  خالل  من 
الرتبوية ال�ساملة، واملتكاملة، واملتوازنة، يف اإطار اإدارة مدر�سية 
اإجناز  بغية  بكفاءة  املتاحة  املوارد  ا�ستخدام  على  تعمل  فاعلة 

النتائج املرجوة. 
من  املدر�سي  الأداء  تنظيم  املدر�سية  الإدارة  وتتناول 
بالطلبة  يتعلق  ما  كل  يف  التعلمية  والتعليمية  الإدارية  جوانبه 
التدري�س  وطرائق  واملناهج  املدر�سة،  يف  والعاملني  واملعلمني 
والتدريب والأن�سطة والإ�رصاف الفني، ف�ساًل عن الق�سايا املالية 
اإطار  يف  واملدر�سة  املجتمع  بني  العالقة  وتنظيم  والإدارية 
مواكبتها للتطور الرتبوي الهادف اإىل النهو�س بالنظام الرتبوي 
والنرتنت،  والت�سالت،  املعلومات،  تكنولوجيا  ع�رص  يف 
والثورة املعلوماتية مب�ستويات وجودة عالية )اخلطيب، 2003(. 
ويعد الإ�رصاف الرتبوي اأحد العنا�رص املهمة يف املنظومة 
لأدوارهم  املعلمني  اأداء  حت�سني  على  يعمل  الذي  فهو  الرتبوية، 
املعلمني  تواجه  التي  امل�سكالت  حل  يف  والإ�سهام  التعليمية 

وتعوقهم عن اأدوارهم بفعالية. 
الإ�رصايف  بالدور   )2012( والتعليم  الرتبية  وتعنى وزارة 
متابعة  على  قادراً  مقيما  م�رصفا  باعتباره  املدر�سة،  ملدير 
عديدة،  اإ�رصافية  دورات  خالل  من  وذلك  التعليمي،  معلميه  اأداء 
وندوات، وور�س عمل، ف�ساًل عن املوؤمترات العديدة التي تنظمها 
اإما مركزيا اأو مديرياتها يف املحافظات بالتعاون مع اجلامعات 
الفل�سطينية املحلية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأو تللك التي 
القد�س  جامعة  نظمت  اإذ  عليها،  املديرين  وتوفد  فيها  ت�سارك 
و�سبل  الأغوار  يف  التعليمية  العملية  حول  موؤمتراً  املفتوحة 
النهو�س بها مب�ساركة ممثلني عن وزارة الرتبية والتعليم والعديد 
 .2013  /2 يف12/  واملنعقد  املدار�س،  ومديرات  مديري  من 

 http: // www. qou. edu/ arabic/ index. jsp?pageId=3302

اإجناح  يف  مهمًا  دوراً  فل�سطني  يف  املدر�سة  مدير  ويوؤدي 
وي�سهم  املدر�سة،  يف  مقيمًا  م�رصفًا  باعتباره  الرتبوي  الإ�رصاف 
اأثناء  واإر�سادهم  وتوجيههم  للمعلمني،  املهني  النمو  حتقيق  يف 
الفني  ودورهم  الرتبويني  امل�رصفني  جهود  جانب  اإىل  اخلدمة 
خالل ال�سنة الدرا�سية، وذلك با�ستخدام اأ�ساليب اإ�رصافية متعددة 
ومتنوعة، مما ي�سفي اأهمية خا�سة لدور مدير املدر�سة الإ�رصايف 

اهلل،  وعو�س  )ح�سن،  خ�سو�سًا  وفل�سطني  عمومًا،  املدار�س  يف 
 .)2006

عن  امل�سوؤول  الأول  الإداري  املدر�سة  مدير  يعد  كما 
توجيهات  تنفيذ  يف  وي�سرتك  فنيًا،  املدر�سني  على  الإ�رصاف 
الرتبية  وزارة  اأمام  امل�سوؤول  فهو  الدرا�سية،  املقررات  م�رصيف 
والتعليم يف فل�سطني عن �سمان �سري العملية التعليمية التعلمية 
التي  والقوانني  واللوائح  واملناهج  اخلطط  وتنفيذ  باملدر�سة 

ت�سدرها الوزارة )البدري، 2005(. 
خمتلف  يف  �سعف  الإ�رصايف  املدر�سة  مدير  دور  ويعرتي 
جوانبه، �سواء اأكان ذلك من حيث الخت�سا�س، اأم من حيث كرثة 
الإ�رصايف  للدور  املعلمني  قبول  حيث  من  اأم  الإدارية،  الأعباء 
التناغم بني دور  اأو عدم  التعار�س  اأم من حيث  ملدير املدر�سة، 
مدير املدر�سة الإ�رصايف وم�رصيف وزارة الرتبية، مما يربز احلاجة 
)اجلرجاوي  الإ�رصايف  لدوره  تق�سي درجة ممار�سته  اإىل  امللحة 

والنخالة، 2012(. 
فاإن  ومتنوعة،  متعددة  املدر�سة  مدير  مهام  اإّن  وحيث 
ولذلك  تربوية،  غاية  يعد  الأكمل  الوجه  على  بها  ا�سطالعه 
ملهامهم  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  تق�سي  فاإن 
املعلمني  �سلفيت من وجهة نظر  الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة 
الوقوف  بغية  ق�سوى  اأولوية  يعد  اأنف�سهم  واملديرين  واملعلمات 
على مدى التزامهم باأدوارهم الفنية كم�رصفني تربويني مقيمني 
والتعليمة  التعليمية  الأهداف  حتقيق  من  والتاأكد  املدار�س،  يف 

التي ت�سطلع املدر�سة بتحقيقها. 

مشكلة الدراسة: 
املدر�سة،  اإدارة  عن  الأول  امل�سوؤول  املدر�سة  مدير  ُيعد 
تهيئ  التي  والجتماعية،  والنف�سية،  الفيزيقية،  البيئة  وتوفري 
وامل�رصف  الإداري،  القائد  فهو  املالئم،  التعليمي  املناخ  للطلبة 
املعلمني  امكانيات  حتديد  ي�ستطيع  الذي  فيها،  املقيم  الرتبوي 
املالئمة  بالتوجيهات  ويزودهم  العملية،  وحاجاتهم  املهنية 
التي تتنا�سب مع متطلبات التكامل املهني والأكاديي لتحقيق 
العناية  خالل  من  واملخططة،  املن�سودة  الرتبوية  الأهداف 
باجلانب الفني لالإدارة املدر�سية وتعزيز النمو املهني للمعلمني 

واملعلمات )ال�رصاري، 2005(. 
ملهامهم  اأدائهم  يف  �سعوبة  من  املدار�س  مديرو  ويعاين 
بفعل  وذلك  والتنظيمي،  الإداري  دورهم  عن  ف�ساًل  الإ�رصافية، 
كرب حجم الأعباء الفنية والإدارية اليومية التي ي�سطلعون بها، 
ومتابعة  الأمور،  واأولياء  املحلي  املجتمع  مع  التوا�سل  ومهام 
املجتمع،  يف  املدر�سة  دور  وتعزيز  الأمور،  اأولياء  جمال�س 
ومواردها  والقت�سادية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  من  والإفادة 
يف املجتمع خدمة للمدر�سة ومتكينها من اأداء مهامها التعليمية 
بفاعلية وجودة عالية )حمد، 2014(، و )اأبو حامد، 2013(، و 

)اجلرجاوي والنخالة، 2012(. 
م�رصفني  باعتبارهم  املدار�س  مديري  دور  لأهمية  ونظراً 
عن  املبا�رصون  امل�سوؤولون  اأنهم  وبخا�سة  مقيمني،  تربويني 
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يعد  والذي  الرتبوية،  الأهداف  وحتقيق  املدر�سة،  يف  املعلمني 
بالغ الأهمية وذو اأثر مهم يف حت�سني اأداء املعلمني علميًا وفنيًا، 
الخت�سا�س  لذوي  تو�سياته  اخلدمة من خالل  اأثناء  وتاأهليهم 
وحت�سني  كفاءاتهم  رفع  ي�سمن  مبا  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 
اأدائهم. وبناًء على مالحظات الباحثني بو�سفهما ع�سوي هيئة 
مقرر  على  وي�رصفان  الفل�سطينية،  اجلامعات  اإحدى  يف  تدري�س 
تطبيقًا  فيه  الطلبة  يوؤدي  والذي  اجلامعة،  يف  العملية  الرتبية 
تتمثل يف  الدرا�سة  م�سكلة  فاإن  فل�سطني،  املدار�س يف  عمليًا يف 

الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ملهامهم  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�صة  درجة  ما 
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �صلفيت من وجهة نظر املعلمني 

واملعلمات واملديرين اأنف�صهم؟ 
يتفرع عن �سوؤال الدرا�سة الرئي�س الأ�سئلة  الدرا�صة:  اأ�صئلة 

الآتية: 
ملهامهم  ♦ الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  ما 

املديرين  �سلفيت من وجهة نظر  الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة 
اأنف�سهم؟ 
ملهامهم  ♦ الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  ما 

املعلمني  �سلفيت من وجهة نظر  الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة 
واملعلمات؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية )α ≤0.05( يف  ♦
ا�ستجابات املديرين اأنف�سهم نحو درجة ممار�سة مديري املدار�س 
الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت تعزى اإىل 

متغريات )اجلن�س، املوؤهل العلمي، �سنوات اخلدمة، التخ�س�س(؟ 
♦  )α ≤0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

مديري  درجة ممار�سة  نحو  واملعلمات  املعلمني  ا�ستجابات  يف 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
اخلدمة،  �سنوات  العلمي،  املوؤهل  )اجلن�س،  متغريات  اإىل  تعزى 

التخ�س�س(؟ 

فرضيات الدراسة: 
ملهامهم  ♦ الثانوية  املدار�س  ملديري  ممار�سة  يوجد  ل 

يف   )α ≤0.05( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  الإ�رصافية 
اأنف�سهم  املديرين  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س 
العلمي، و�سنوات اخلدمة،  )اجلن�س، واملوؤهل  اإىل متغريات  يعزى 

التخ�س�س(. 
ملهامهم  ♦ الثانوية  املدار�س  ملديري  ممار�سة  يوجد  ل 

يف   )α ≤0.05( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  الإ�رصافية 
واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س 
العلمي، و�سنوات اخلدمة،  )اجلن�س، واملوؤهل  اإىل متغريات  يعزى 

التخ�س�س(. 

أهداف الدراسة: 
الثانوية  ♦ املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  عن  الك�سف 

نظر  �سلفيت من وجهة  مدار�س حمافظة  الإ�رصافية يف  ملهامهم 
املديرين اأنف�سهم. 

الثانوية  ♦ املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  عن  الك�سف 
نظر  �سلفيت من وجهة  مدار�س حمافظة  الإ�رصافية يف  ملهامهم 

املعلمني واملعلمات. 
ا�ستجابات  ♦ يف  فروق  هناك  كان  اإذا  عما  الك�سف 

الثانوية  املدر�س  مـديري  ممار�سة  درجة  نحو  اأنف�سهم  املديرين 
اإىل  تعزي  �سلفيت  حمافظــة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم 

متغريات )اجلن�س، املوؤهل العلمي، �سنوات اخلدمة، التخ�س�س(. 
ا�ستجابات  ♦ يف  فروق  هناك  كان  اإذا  عما  الك�سف 

املعلمني واملعلمات نحو درجة ممار�سة مـديري املدر�س الثانوية 
اإىل  تعزي  �سلفيت  حمافظــة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم 

متغريات )اجلن�س، املوؤهل العلمي، �سنوات اخلدمة، التخ�س�س(. 
اأداء  ♦ لتفعيل  التو�سيات  من  جمموعة  اإىل  التو�سل 

املديرين الإ�رصايف يف املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت. 

أهمية الدراسة: 
ت�ستمد الدرا�سة اأهميتها من دور مديري املدار�س كم�رصفني 
مقيمني يف املدار�س، واأهمية اإزالة الغمو�س حول الدور الإ�رصايف 
يف  الدرا�سة  ت�سهم  اأن  يوؤمل  كما  ومهامهم،  املدار�س  ملديري 
�سلفيت،  حمافظة  يف  املدار�س  مديري  ممار�سة  واقع  حتديد 
الرتبية  وزارة  يف  امل�سوؤولني  م�ساعدة  يف  الإ�سهام  وبالتايل 
ال�رصورية  القرارات والإجراءات  اتخاذ  والتعليم ومديرياتها يف 
ملعاجلة النق�س وال�سعف وتعزيز جمالت القوة يف اأداء املديرين 
والتو�سيات واملقرتحات  املرجوة  النتائج  الإ�رصايف، ف�ساًل عن 
تتيح  اأن  يوؤمل  كما  واملهنيني.  الباحثني  اإىل  تقديها  املاأمول 
نتائج  على  بال�سطالع  الفر�سة  اأنف�سهم  للمديرين  الدرا�سة 
ميداين،  الإ�رصايف  اأدائهم  ت�سويب  يف  منها  والإفادة  الدرا�سة 

وجتويده. 

حدود الدراسة: 
يف  واملعلمات  واملعلمني  املديرين  جميع  الدرا�سة  ت�سمل 
املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت يف الف�سل الدرا�سي الأول 
من العام الدرا�سي 2015/ 2016، كما �ستكون من وجهة نظر 
الثانوية يف  املدار�س  واملعلمات يف  واملعلمني  املديرين  جميع 

حمافظة �سلفيت. 

مصطلحات الدراسة: 
الإدارة املدر�صية: هي "اجلهود املن�سقة التي يقوم بها  ◄

فريق من العاملني يف احلقل التعليمي )املدر�سة( اإداريني وفنيني 
ما  مع  متا�سيًا  املدر�سة،  داخل  الرتبوية  الأهداف  حتقيق  بغية 
اأ�س�س  على  تربية �سحيحة  اأبنائها  تربية  من  الدولة  اإليه  تهدف 

علمية" )احمد، 2003، �س: 18(.   
ال�سخ�س  ◄ باأنه  املدر�سة  "مدير  ويعرف  املدر�صة:  مدير 
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وفنيني،  اإداريني  من  فيها  العاملني  جهود  تن�سيق  عن  امل�سوؤول 
ين�سجم  حتقيقًا  املدر�سة  داخل  الرتبوية  الأهداف  حتقيق  بغية 
مع ما تهدف اإليه الدولة يف تربية اأبنائها تربية �سحيحة وعلى 

اأ�س�س �سليمة" )ابو الوفا وح�سني، 2000، �س: 10(. 
وزارة  من  ر�سميا  املعني  ال�سخ�س  باأنه  اإجرائيًا:  ويعرف 
املدر�سة  عمليات  ت�سيري  عن  م�سوؤوًل  ليكون  والتعليم،  الرتبية 

املختلفة لتحقيق اأهدافها الرتبوية. 
يتبناها  ◄ التي  الأهداف  تنفذ  "موؤ�س�سة  املدر�صة: 

املجتمع وير�سمها لنف�سه وفقًا خلطط ومناهج حمدودة، وعمليات 
وخارجها،  ال�سفوف  داخل  ومربجمة  متنوعة  واأن�سطة  تفاعل 
وهي و�سيلة واآلة ومكان يف اآن واحد، حيث ينتقل الفرد بو�ساطة 
تلك الآلة من حياة يتمركز فيها حول ذاته اإىل حياة يتمركز فيها 

حول اجلماعة" )عابدين، 2005، �س: 41(. 
الإ�رصافية  ◄ املمار�سات  "تعرف  الإ�رشافية:  املمار�صة 

فرديًا  املعلمني  منو  وتوجيه  وتن�سيق  لإثارة  اجلهود  تلك  باأنها 
اأكرث فاعلية لوظائف التعليم كافة،  اأجل قيم واأداء  وجماعة من 
اأو جمموعات اأكرث قدرة على اإثارة وتوجيه النمو  اأفراداً  ليكونوا 
اأجل م�ساركة ذكية وغنية يف املجتمع"  امل�ستمر لكل طالب من 

)رمزي، 1997، �س: 54(. 
وتعرف درجة املمار�سات الإ�رصافية اإجرائيًا: باأنها الرتبة 
التي  التي يحددها مديرو املدار�س ملجموعة الأعمال الإجرائية 
يقومون بها لتح�سني عمليتي التعليم والتعلم من خالل م�ساعدة 
املعلمني على حت�سني اأدائهم ومنوهم املهني وتقا�س با�ستجابات 

املعلمني واملعلمات على اأداة الدرا�سة. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

مقدمة: 

نوعية  حت�سني  اإىل  عمومًا  الإن�سانية  املجتمعات  ت�سعى 
الرتبوية  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  اختلفت  واإن  التعليم 
العلمي  فالتقدم  ذلك،  لتحقيق  املجتمعات  تلك  ت�سوغها  التي 
التكنولوجية  والثورة  الهائل  املعريف  والنفجار  املت�سارع، 
والأ�ساليب  ال�سيا�سات  تلك  يف  و�ساماًل  جذريًا  تغيريا ً  اأحدثت 
بغية  النامية،  الدول  يف  وبخا�سة  احلكومات،  تنتهجها  التي 
تواكب  بحيث  م�ستواها  ورفع  التعليمية  باملوؤ�س�سات  الرتقاء 
الرتبوية  اجلهات  فاإن  لذلك  املت�سارعة.  العلمية  التطورات  تلك 
حثيثة  مراجعة  اإىل  ت�سعى  الإن�سانية  املجتمعات  يف  امل�سوؤولة 
التي  واملعوقات  ال�سعوبات  تذليل  بهدف  ميدانية  ومتابعة 
تواجه املعلمني من خالل الإ�رصاف الرتبوي الذي يوجه املعلمني 

وي�ساعدهم يف تطوير اأدائهم وتنميته. 
الإ�رصاف الرتبوي دوراً مهمًا يف توجيه املعلمني  وي�سغل 
واإر�سادهم وم�ساعدتهم للقيام مبهامهم التعليمية، وبخا�سة يف 
ظل زيادة نطاق عملية الإ�رصاف الرتبوي، واأ�سفى عليها �سعوبة 
اإ�سافية حدت من فعالية امل�رصف الرتبوي الذي يزور املدار�س 

من فرتة اإىل اأخرى )العوران، 2010( 

التخطيط  م�ستوى  بني  و�سل  حلقة  املدر�سة  مدير  ويثل 
به  ي�سطلع  الذي  التنفيذ  وم�ستوى  للتعليم،  العامة  الإدارة  يف 
الراجعة  والتغذية  املعلومات  تقدمي  من  يكنه  مما  املعلمون، 
والتعليم؛  الرتبية  وزارة  يف  العليا  والإدارة  التخطيط،  لإدارة 
لرت�سيد �سناعة القرار الرتبوي القابل للتطبيق يف الوقت املالئم، 
ف�ساًل عن دوره املكمل لدور امل�رصف الرتبوي يف اإر�ساد املعلمني 
يف  وم�ساعدتهم  واإداريًا،  وعلميًا،  مهنيًا،  وتنميتهم  وتوجيههم 
على  اأدوارهم  اأداء  عن  تعوقهم  قد  التي  املعوقات  على  التغلب 

النحو املن�سود )ال�رصيحة، 2006(. 

مفهوم اإلشراف الرتبوي: 

ُيعرف الإ�رصاف الرتبوي باأنه اجلهود الدائمة املنظمة التي 
وت�سجيعهم  وتوجههم  باملدر�سة  العاملني  م�ساعدة  اإىل  ترمي 
مع  املتوا�سل  الدائم  عملهم  خالل  من  ذواتهم،  تنمية  على 
�سليمة  اأ�س�س  على  املطلوبة  الرتبوية  الأهداف  لتحقيق  التالميذ؛ 
)عبدالهادي، 2002(. ويرى اآخرون اأن الإ�رصاف الرتبوي: عملية 
التعليمية،  باملواقف  تهتم  منظمة،  تعاونية  ديقراطية  قيادية 
واأ�ساليب وبيئة، ومعلم  جلميع عنا�رصها من مناهج، وو�سائل، 
املوقف  ذلك  يف  املوؤثرة  العوامل  درا�سة  اإىل  وتهدف  وطالب، 
اأف�سل  اأجل حتقيق  للعمل على حت�سينها وتنظيمها من  وتقيمها 

لالأهداف التعليمية )ح�سني وعو�س اهلل، 2006: 13(. 
تهدف  تعاونية  �ساملة  عملية  الرتبوي  الإ�رصاف  ويثل 
العمل الرتبوي والتعليمي، وزيادة فعاليته، وحت�سني  اإىل تطوير 
املعلم،  اأداء  درجة  رفع  اإىل  يهدف  كما  التعليمية،  خمرجاته 
التعليمي  واملوقف  املدر�سية،  والبيئة  واملنهاج،  والطلبة، 
بعنا�رصه كافة. وتتعدد جمالت الإ�رصاف الرتبوي بتعدد املهام 
وامل�سوؤوليات الإ�رصافية وت�سجيعها، وتعدد اأطرافها التي ت�سرتك 
املخرجات  حت�سني  اإىل  و�سوًل  مهامه،  اإجناز  يف  وتتعاون 
يف  واملن�سودة،  املخططة  الرتبوية  الأهداف  وحتقيق  التعليمية 

اإطار عملية التجديد الرتبوي وتطويره )احلبيب، 2005(. 

مهارات املشرف الرتبوي املقيم: 

يعمل الإ�رصاف الرتبوي على ابتكار اأفكار جديدة، واأ�ساليب 
اأي  ويعالج  بها،  يرتبط  وما  الرتبوية  العملية  لتطوير  م�ستحدثة 
خطاأ يف ممار�ساتها. كما يعمل على م�ساعدة املعلمني اجلدد على 
التكيف مع عملهم اجلديد بنجاح، والقيام مب�سوؤولياتهم بكفاءة. 

وحتى يتمكن مدير املدر�صة كم�رشف تربوي مقيم من اأداء 
الدور املنوط به، ل بد من امتلكه جلملة من املهارات والكفايات 

كما وردت يف العوران )2010( وهي: 
Ú  الكفايات ال�سخ�سية: وت�سمل القدرة على التعبري واتخاذ

القرارات، وقدرته يف اإثارة دافعية املعلمني نحو عملهم، واإدارته 
التغريات،  ومواكبة  امل�سكالت  وحل  الأعمال  وتوزيع  للوقت 
الجتماعية،  املنا�سبات  يف  للمعلمني  م�ساركته  اإىل  اإ�سافة 

باعتباره قدوة ح�سنة يف ال�سلوك واملظهر. 
Ú  املتعلقة للمعرفة  امتالكه  وت�سمل  معرفية:  كفايات 
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اأ�سول  عن  ف�ساًل  ومنطلقاتها،  واأهدافها  الرتبوية  بالفل�سفة 
التخطيط الإ�رصايف، واأ�ساليب املتابعة، والتقومي والبحث العلمي. 

Ú  الكفايات القيم والجتاهات: بحيث يتقبل النقد البناء
وتقومي  العدالة  حتقيق  على  ويعمل  الإ�رصايف،  لعمله  ويتحم�س 
عاي�س  مع   )2010( العوران  اتفق  وبذلك  الإ�رصايف.  �سلوكه 
الرتبوي  امل�رصف  يف  املطلوبة  الكفايات  حتديد  يف   )2008(
الوجدانية،  والكفاية  والجناز  الأداء  كفاية  وبخا�سة  املقيم 
والتجديد  والبتكار  الإن�سانية،  والعالقات  والتوا�سل  والتخطيط 
واملناهج والتقومي والبحث العلمي، ف�ساًل عن الإر�ساد والتوجيه 

والتدريب. 
Ú  املدر�سي النظام  بحفظ  تتعلق  اإدارية  كفايات 

املدر�سي،  واجلدول  ال�سجالت،  تنظيم  حيث  من  والإ�رصايف 
والإ�رصاف على الأبنية والعالقة بني املدر�سة واملجتمع، وكل ما 
يتعلق بالإدارة والتنظيم للعمل املدر�سي وتوجيهه وقيادته. كما 
اأن امتالك مدير املدر�سة كم�رصف مقيم لهذه املهارات والكفايات 
املناهج  وتنفيذ  التخطيط  يف  املعلمني  م�ساعدة  من  يكنه 
ومتابعة  املدر�سية،  الن�ساطات  وتنظيم  وتطويرها،  الدرا�سية 
اأعمال املعلمني واأدائهم، وم�ساعــدة املعلمني يف جمال التقومي، 

ف�ساًل عــن رعاية الطلبة )اإ�سماعيل، 2009(. 

أهميه دور مدير املدرسة اإلشرايف وأهدافه: 

مدير  يار�سه  الذي  وبخا�سة  الرتبوي  الإ�رصاف  يعمل 
املدر�سة على تطوير العمل الرتبوي والتعليمي يف املدر�سة، مبا 
فيها تنمية املعلمني وتوجيههم بغية تفعيل دورهم ورفع جودة 
التعليم. فمدير املدر�سة يكن اأن ي�سد النق�س يف توا�سل امل�رصف 
اأنه يتوا�سل مع املعلمني ب�سكل  الرتبوي مع املعلمني وبخا�سة 
يومي، فقربه منهم يكنه من الطالع على م�ساكلهم وال�سعوبات 
التي قد تعوقهم عن اأداء مهامهم التعليمية ب�سكل فعال، مما يكنه 
الرتبوي املتخ�س�س  من ال�سطالع بدور مكمل ملهام امل�رصف 

)اإ�سماعيل، 2009(. 
لذلك زادت اأهمية دور مدير املدر�سة كم�رصف تربوي مقيم 
قادر على التوا�سل اليومي مع املعلمني وتوجيههم، والعمل على 
تنميتهم مهنيًا واإداريا وان كانت تخ�س�ساتهم متنوعة ومتعددة. 
فمدير املدر�سة قادر على الإ�سهام يف تنمية املعلمني وتوجيههم 
ال�سفية  التفاعالت  واإثارة  واإدارته  ال�سفي  ال�سبط  جمالت  يف 
وبناء العالقات اليجابية مع الطلبة، ف�ساًل عن دوره الإ�رصايف 
فيما يتعلق باملناهج والبيئة املدر�سية اأي�سًا )املعايطة، 2007(. 
"اإىل   )56  :2014( الزهراين  الرتبوي  الإ�رصاف  ويهدف 
ال�سفية  عنا�رصه  جميع  يف  وحت�سينه  التعليمي  املوقف  تطوير 
الرتبية  وزارة  خطط  تنفيذ  على  والعمل  املتعددة،  وجمالته 
تنمية  على  العمل  اإىل  اإ�سافة  بالتدري�س،  واملتعلقة  والتعليم 
عن  ف�ساًل  الإن�سانية،  العالقات  اإطار  يف  مثمر  ب�سكل  املعلمني 
بغية  والتجارب  الدرا�سات  نتائج  تطبيق  متابعة  على  العمل 
واملعلم  الرتبوي،  امل�رصف  منو  وزيادة  التدري�س  عملية  حت�سني 

مهنيًا و�سخ�سيًا". 

تربوي  كم�رصف  املدر�سة  مدير  يواجهها  التي  املعيقات 
مقيم: 

)2010( يف حتديد  العوران  مع   )2009( ك�سك  اأبو  اتفق 
مقيمًا  م�رصفًا  باعتباره  املدر�سة  مدير  تواجه  التي  املعيقات 
�سلبًا  ذلك  يوؤثر  اإذ  للمعلم،  املتكرر  بالغياب  تتعلق  والتي  فيها، 
الرتبوي  الإ�رصاف  مهام  اجناز  ويعوق  الرتبوية  العملية  على 
وتوؤثر على اأدائه �سلبًا، واأن�ساف املراكز )ن�سف معلم( التي تعمل 
ذلك على اكتظاظ برنامج املعلم ويخلق ت�سو�سًا يف عمله، ف�ساًل 
والدورات  املدر�سة،  الرتبوية يف  الأ�رصة  مع  التفاعل  عن �سعف 
العمل  ي�سو�س  مما  املدر�سي،  الدوام  خالل  للمعلمني  التاأهيلية 
من  للمعلم  املدر�سة  مدير  زيارة  تاأجيل  اإىل  ويوؤدي  املدر�سي 
فرتة اإىل اأخرى، كما اأن عدم وجود نائب ملدير املدر�سة يزيد من 
ال�سفية  الأعباء  اإىل  اإ�سافة  عليه،  والتنظيمية  الإدارية  الأعباء 
والإ�رصافية، وعدم اإملام بع�س مديري املدار�س باجلوانب الفنية 

لالإ�رصاف الرتبوي. 

أنواع اإلشراف الرتبوي: 

تتعدد اأنواع وفق غاياته واآلياته، اإذ اتفق ح�صني وعو�س 
الإ�رشاف  اأن  يف   )60  :2002( عبدالهادي  مع   )45  :2006( اهلل 

الرتبوي يت�صمن الأنواع الآتية: 
خرباتهم . 1 لزيادة  املعلمون  وي�ستخدمه  الأقران:  اإ�رصاف 

والإحرتام  الثقة  من  جو  يف  اخلربات  تبادل  طريق  عن 
وتنظيم  امل�سرتك  التخطيط  خالل  من  وذلك  املتبادلني. 

الزيارات ال�سفية املتبادلة بني املعلمني. 
امل�رصف . 2 وي�ستخدمه  )العالجي(:  الت�سحيحي  الإ�رصاف 

كانت  فاإذا  اأخطاء،  يف  املعلمون  يقع  عندما  الرتبوي 
الأخطاء ب�سيطة يتجاوزها اأو ي�سري اإليها اإ�سارة عابرة، واإذا 
كانت ج�سيمة ي�ستخدم امل�رصف لباقته، وي�سل مع املعلم 
الأخطاء  تلك  من  التخل�س  ب�رصورة  را�سخة  قناعات  اإىل 

دون تاأنيب للمعلم اأو �سخرية اأو اإحراج. 
الإ�رصاف الوقائي: وفيه يتنباأ امل�رصف الرتبوي بالأخطاء . 3

التي يكن اأن يقع فيها املعلمون من خالل خربته ال�سابقة 
هذه  ومواجهة  نف�سه،  تقومي  يف  املعلم  وي�ساعد  كمعلم، 
تتالفى  حمكمة  خطة  اإطار  يف  وجتاوزها  ال�سعوبات، 

الوقوع يف هذه الأخطاء قبل حدوثها. 
على . 4 الإ�رصاف  هذا  ويعمل  اخلالق:  اأو  الإبداعي  الإ�رصاف 

حترير العقل والإرادة، واإطالق طاقات املعلمني، وا�ستثمار 
قدراتهم ومواهبهم لتحقيق الأهداف الرتبوية، وهذا يتطلب 
التفكري،  مرونة  املقيم  اأو  الرتبوي  امل�رصف  لدى  يكون  اأن 

وال�سرب واللباقة، والثقة بقدرته املهنية، والتوا�سع. 
الرتبوي . 5 امل�رصف  قدرة  ويت�سمن  التطويري:  الإ�رصاف 

الرتبوية  امل�ستجدات  ومواكبة  امل�ستقبل،  ا�ست�رصاف  على 
امل�ستقبلية  باحلاجات  والتنبوؤ  املهني،  النمو  جمال  يف 
كذلك  والرتبوية،  الإدارية  والقيادة  التعلم  تنظيم  لعمليات 
الذاتي،  والتعليم  التدرب  على  املعملني  م�ساعدة  يت�سمن 



271

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )18( - نيسان 

العمل  اأ�ساليب حتليل  وا�ستخدام  البحث  واكت�ساب مهارات 
واملهام. 

من . 6 املعلم  �سخ�سية  درا�سة  ويت�سمن  الإر�سادي:  الإ�رصاف 
النواحي العقلية والنفعالية والعوامل املوؤثرة فيها، كذلك 
التدري�س،  عن  الناجت  التوتر  وتخفيف  املعلمني  اإر�ساد 
الرتبوي  امل�رصف  يكون  وحتى  الطلبة،  مع  والتعامل 
بكفايات  يت�سف  واأن  بد  ل  الإر�سادي  الإ�رصاف  يف  فعاًل 

املالحظة، والتحليل والتف�سري وبناء العالقات. 
كما يكن ت�سنيف اأ�ساليب الإ�رصاف اإىل فردية، مثل: زيارة 
جمعية  واأخرى  واملقابلة  ال�سف،  يف  املعلم  وزيارة  املدر�سة 
كامل�ساغل، والجتماعات، والندوات، واملوؤمترات، وور�س العمل، 
التعليمي، وتقومي  املوقف  اإىل مالحظة  ال�سفية  الزيارة  وتهدف 
اأ�ساليب التعلم ومدى �سالحيتها، ومالءمتها ل�سيكولوجية التعلم، 
وتقومي الو�سائل التعليمية. واأما الدرو�س التطبيقية اأو النموذجية 
فهي متثل ن�ساطًا عمليًا يقوم به امل�رصف الرتبوي الفني اأو املقيم 
اأو اأحد املعلمني املتميزين داخل اأحد ال�سفوف العادية بح�سور 
عدد من املعلمني لتحديد مدى مالءمة الأفكار النظرية املطروحة 

للتطبيق العملي يف امليدان، اأو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة. 
م�سكلة  ملناق�سة  ثمينة  فر�سة  التعليمية  الور�س  ومتثل 
يعد  بحيث  لهم،  بالن�سبة  ومهمة  املعلمني  خربات  من  نابعة 
وحدات  حمتوى  وحتليل  يومية  اأو  �سنوية  خطة  املعلمون  فيها 
على  فت�ستمل  الندوات  واأما  تعليمية.  و�سائل  واإنتاج  درا�سية، 
حني  يف  منها،  والإفادة  ومناق�ستها  للمعلمني  التجارب  عر�س 
باقرتاح  املعلمني  كفايات  تنمية  على  املوجهة  القراءة  تعمل 
ي�ستخدم  "وقد  واقتنائها.  الكتب  وتبادل  خارجية،  قراءات 
الإجرائية كتحليل منظم  الرتبوية  البحوث  الرتبويون  امل�رصفون 
مو�سوعي قائم على ت�سجيل ملحوظات اأو جمع معلومات عن اأحد 
عنا�رص العملية الرتبوية والتعليمية كالأهداف وطرائق التدري�س 

واملنهاج والطالب واملعلمني" )عبدالهادي، 2002: 60(. 
يعقده  اجتماع م�سغر  �سكل  على  الفردية  املقابلة  وتكون 
لل�سف  زيارته  قبل  اأو  بعد  املعلمني  اأحد  مع  الرتبوي  امل�رصف 
املوقف  عن  ملحوظاته  الرتبوي  امل�رصف  ليبدي  الدرا�سي، 
التعليمي، ثم يقدم امل�ساعدة للمعلم. ويتكون الإ�رصاف الإكلينيكي 
التعليمية  قبل احل�سة  اجتماعًا  ت�سمل  املراحل  من دورة ثالثية 
ومالحظة الأداء داخل احل�سة، وتقدمي تغذية راجعة بعد احل�سة. 
وامل�رصف  املعلم  بني  العالقة  تكوين  الإ�رصاف  هذا  "ويت�سمن 
مبا  ال�سفية،  املالحظة  ولأ�ساليب  الإ�رصاف،  لعملية  والتخطيط 
لأ�سلوب  والتخطيط  التدري�س،  املعلومات عن عملية  فيها حتليل 
ويت�سف  الالحقة،  للخطوات  املالحظة  ونتائج  التحليل  مناق�سة 
الإ�رصاف الإكلينيكي باأنه اأ�سلوب يعزز ثقة املعلم، ويهتم بتنمية 
كفاياته التدري�سية وتطويرها، وي�رصك املعلم يف التخطيط، ويف 
اإ�رصاف مبني على امل�ساركة، فهو  عملية التحليل والتقومي، فهو 
بتعديل  التزامًا  اأكرث  اأ�سلوبه مما يجعله  املعلم يف حتديد  ي�رصك 
على  مبا�رصة  تنعك�س  راجعة  تغذية  له  ويقدم  التعليمي،  �سلوكه 
الأخطاء  الوقوع يف  واأ�ساليبه امل�ستقبلية، ويجنبه  تطوير عمله، 

التي وقع فيها �سابقًا، ويتيح له تقومي املوقف ال�سفي، بدًل من 
اإحداث  يف  وي�سهم  �سخ�سيته،  على  اأو  املعلم  عمل  على  الرتكيز 
تعديل اإيجابي يف اجتاهات املعلمني نحو الإ�رصاف" )الزهراين، 

 .)58  :2014
ويرى تربويون اآخرون اأن الإ�رصاف الإكلينيكي يتكون من 
خم�س خطوات تت�سمن اجتماعًا قبليًا يو�سح فيه مدير املدر�سة 
ثم  للمعلم،  وفوائده  الأ�سلوب  هذا  اأهداف  مقيمًا  م�رصفًا  بو�سفه 
املالحظة لالأن�سطة ال�سفية وت�سجيلها، ثم حتليل هذه البيانات، 
بحيث  وال�رصية  وامل�سداقية  بالثقة  يت�سف  ثاٍن  اجتماع  يليه 
املعلم  وت�سجيع  �سفية  اأن�سطة  من  ينفذ  ملا  مراجعة  فيه  جتري 
وتنميتها.  مهاراته  تطوير  على  وم�ساعدته  الذاتي  التقومي  على 
واأخرياً اجتماع ثالث يركز على التقومي مبا يفيد املعلم وامل�رصف 

 .)Ekyaw, 2014( يف تطوير اأ�ساليبهما يف التدري�س والإ�رصاف
الإ�رصاف العام: ويعد اأحد طرق الإ�رصاف الرتبوي واأدواته، 
ويهدف اإىل تقدمي الدعم الفني، وامل�سورة والعون ملدير املدر�سة 
املدر�سة  يف  املقيم  امل�رصف  مبهام  القيام  مهارة  لإك�سابه 
امل�سورة  له  ويقدم  املعلم،  عمل  يتابع  مقيمًا  م�رصفًا  باعتباره 
والعون  امل�سورة  يقدم  تربوي  الرتبوي خبري  والعون، فامل�رصف 
وحاجات  حاجاته  بتحديد  املدير  يقوم  اأن  بعد  املدر�سة  ملدير 

معلميه بنف�سه، وال�ستجابة حلاجاته. 

صفات املدير كمشرف مقيم: 

املوهوبني  للطلبة  متابعة  املدر�سة  مدير  اأداء  يت�سمن 
وت�سجيعهم، ورعاية م�ساريعهم الإبداعية، كما يعمل على تنظيم 
على  املعلمني  ويحث  مواهبهم،  عن  تك�سف  التي  الن�ساطات 
ا�ستخدام اأن�سطة �سفية تدعم التفكري الإبداعي مبكوناته التباعدية 
فني  اإ�رصايف  بدور  ي�سطلع  املدر�سة  مدير  اأن  كما  والت�سعيبية. 
يار�س من خالله الإ�رصاف الرتبوي باأنواعه الإبداعي، والبنائي، 
والتطويري،  بالأهداف،  والإ�رصاف  والإكلينيكي،  والوقائي، 
يتمكن  وحتى  الأن�سطة.  على  القائم  والإ�رصاف  والت�سحيحي، 
مدير املدر�سة من ال�سطالع بهذا الدور ل بد واأن يتلك مهارات 
التوا�سل والعالقات الإن�سانية وال�سفات الآتية كما بينتها وزارة 

الرتبية والتعليم )2012: 37(: 
بها  يعمل  التي  التعليمية  املرحلة  بطبيعة  الإملام 
الرتبوية  العملية  لواقع  كامل  واإدراك  واأهدافها،  وخ�سائ�سها 
العامة  الطرق  ومعرفة  بها،  العمل  وظروف  املدر�سة  داخل 
كان  حينما  تخ�س�سه  ملادة  اخلا�سة  الطرق  واإجادة  للتدري�س، 
معلمًا، وحتديد الفروق الفردية بني معلمي مدر�سته حتى يتمكن 
وبني  املعلمني  مع  الأخوية  الروابط  وتدعيم  توجيههم،  من 
املعلمني اأنف�سهم. اإ�سافة اإىل م�ساعدة املعلمني يف النمو املهني 
والعلمي وت�سجيعهم على ذلك، واحرتام اآراء املعلمني، وت�سجيعهم 
روحهم  ورفع  م�ساعرهم،  وتقدير  نظرهم،  وجهات  عن  للتعبري 
املعنوية، ف�ساًل عن التعاون مع امل�رصف الفني املتخ�س�س يف 
اأو  جتاهل  اأو  تع�سف  دومنا  مبو�سوعية  وتقويه  املعلم،  توجيه 
وتوجيه  املتعرث  املعلم  وم�ساعدة  العمل،  ح�ساب  على  جماملة 
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املعلم اجلديد، وت�سجيع املعلم املجتهد يف عمله دون اإثارة غ�سب 
الواحدة،  املدر�سة  الزمالء يف  م�ساحنات بني  اأو خلق  املعلمني، 
والبتعاد عن الغرور والتعايل على زمالئه، وحماولة اإفادتهم من 

خرباته ال�سابقة. 

أواًل: الدراسات العربية: 

مدير  ممار�سة  درجة  تق�سي   )2014( اخلطيب  حاول 
املدر�سة الثانوية لدوره كم�رصف مقيم يف املدار�س الثانوية يف 
منطقة النا�رصة من وجهة نظر املعلمني. وقدمت الدرا�سة كمتطلب 
يف  الرتبوية  العلوم  كلية  من  املاج�ستري  درجة  على  للح�سول 
جامعة جدارا يف الأردن وتكونت عينة الدرا�سة من 153 معلمًا 
ومعلمة منهم 79 معلمًا و 74 معلمة يف مدار�س منطقة النا�رصة 
يف فل�سطني املحتلة عام1948. وبتحليل البيانات التي جمعت 
من اأفراد العينة اأظهرت الدرا�سة اأن درجة ممار�سة مدير املدر�سة 
منطقة  يف  الثانوية  املدار�س  يف  مقيم  كم�رصف  لدوره  الثانوية 

النا�رصة من وجهة نظر املعلمني كانت متو�سطة. 
وهدفت حمد )2014( يف درا�ستها اإىل حتديد درجة ممار�سة 
مدير املدر�سة كم�رصف مقيم يف حت�سني النمو املهني للمعلمني 
من وجهة نظر املعلمني يف املدار�س اخلا�سة يف ال�سفة الغربية. 
من  املاج�ستري  درجة  على  للح�سول  متطلبًا  الدرا�سة  وقدمت 
اأفراد  من  البيانات  جلمع  ال�ستبانة  وا�ستخدمت  القد�س،  جامعة 
عينة الدرا�سة املكونة من 548 معلمًا ومعلمة. وبتحليل البيانات 
للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  وبرنامج  الو�سفي  املنهج  با�ستخدام 
مدير  ممار�سة  درجة  اأن  الدرا�سة  اأظهرت   SPSS الجتماعية 
بال�سفة  اخلا�سة  املدار�س  يف  مقيم  كم�رصف  لدوره  املدر�سة 
الغربية من وجهة نظر املعلمني كانت عالية مبتو�سط قدرة 76. 
%3، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
تعزى اإىل متغريات )اجلن�س، املوؤهل العلمي، واملرحلة التعليمية(، 
اإىل  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  بينت  كما 

متغريات )اخلربة ل�سالح املحافظات الو�سطى(. 
و�سعى اأبو حامد )2013( يف درا�سة اإىل تقييم اأداء الرتبية 
يف  الأ�سا�سية  املدار�س  معلمي  نظر  وجهة  من  تعليمي  كقائد 
امل�رصفة  )اجلهة  امل�ستقلة  املتغريات  وفق  وذلك  القد�س،  مدينة 
على املدر�سة و�سنوات اخلربة(. وتكون جمتمع الدرا�سة من معلمي 
املدار�س الأ�سا�سية يف مدينة القد�س )2603( والتي تتبع وزارة 
عينة  واختربت  اخلا�سة  واملدار�س  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية 
ع�سوائية مكونة من )290( معلمًا ومعلمة. وا�ستخدمت الدرا�سة 
وبتحليل  البيانات.  جلمع  اأداة  وال�ستبانة  الو�سفي  املنهج 
البيانات التي جمعت اأظهرت الدرا�سة ان تقييم املعلمني مل�ستوى 
اأداء املديرين كقائد تعليمي جاء بن�سبة %71 واأن م�ستوى اأداء 
املديرين دون الـ %85، كما اأظهرت الدرا�سة وجود فروق تعزى 
ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف التعليم ل�سالح فئة )5( �سنوات فما 

فوق. 
على  التعرف  اإىل   )2012( والنخالة  اجلرجاوي  �سعى  كما 
مبحافظات  الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  الرتبوي  الإ�رصاف  واقع 

غزة من وجهة نظر املعلمني وامل�رصفني الرتبويني حيث تكونت 
وم�رصفة  م�رصفًا   90 و  ومعلمة  معلم  من300  الدرا�سة  عينة 
جلمع  اداة  ال�ستبانة  وا�ستخدمت  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا 
البيانات. وبتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام حتليل التباين 
ومعامل  املئوية  الن�سبة  والتكرارات   )T( واختبارات  الأحادي 
يرتق  مل  الرتبوي  الإ�رصاف  واقع  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  الرتباط، 
اإىل الدرجة املطلوبة، واأن تقدير اأهمية املجالت من وجهة نظر 
املعلمني كانت: التكيف الوظيفي، املنهاج، العالقات الإن�سانية، 
وطرائق التدري�س والتقومي واأ�ساليبه، وحاجات التالميذ وطرائق 
الدرا�سة  اأظهرت  كما  الإن�سانية.  والعالقات  واأ�ساليبه  التدري�س 
اآراء املعلمني وامل�رصفني  اإح�سائية بني  وجود فروق ذات دللة 
الرتبويني،  امل�رصفني  ل�سالح  الوظيفة  ملتغري  تعزى  الرتبويني 
اآراء املعلمني  اإح�سائية بني  اإىل وجود فروق ذات دللة  اإ�سافة 
العليا  ال�سهادات  حملة  ل�سالح  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى 
البكالوريو�س واملاج�ستري وملتغري �سنوات اخلربة ل�سالح فئة )5 
- 10( �سنوات، كما اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني اآراء امل�رصفني تعزى ملتغري باملوؤهل العملي و�سنوات اخلربة. 
املعلم  درا�سته فاعلية دور  )2011( يف  وتناول احلرا�سي 
الأول بو�سفه م�رصفًا مقيمًا يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي 
على  للح�سول  كمتطلب  الدرا�سة  هذه  وقدمت  عمان،  ب�سلطنة 
التعليمية من  الإدارة  درجة املاج�ستري يف الرتبية يف تخ�س�س 
ومعلمة  معلمًا   379 من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  نزوى.  جامعة 
من مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف مناطق م�سقط، الباطنة 
اأداة  ال�ستبانة  وا�ستخدمت  الداخلية(.  جنوب_  الباطنة  �سمال، 
الدرا�سة  اأظهرت  التي جمعت  البيانات  البيانات، وبتحليل  جلمع 
تنازليًا  مرتبة  املعلمني  تقديرات  ح�سب  جاءت  جمالتها  اأن 
التقومي  النحو التي: املتابعة امليدانية، يليها التخطيط ثم  على 
والختبارات، فاملناهج، فالتدريب، والإدارة فالبيئة فاملجتمع 
املحلي، واأن تقديرات املعلمني لفاعلية دور املعلم الأول بو�سفه 
الأ�سا�سي كانت عالية يف  بعد  ما  التعلم  م�رصفًا مقيمًا مبدار�س 
دللة  ذات  فروق  وجود  الدار�سة  اأظهرت  كذلك  املجالت،  جميع 
اإح�سائية يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة نحو دور املعلم الأول 
تعزى  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مبدار�س  مقيمًا  م�رصفًا  بو�سفه 
اإىل متغريات اجلن�س يف جميع املجالت ل�سالح الإناث، املنطقة 
التعليمية ل�سالح م�سقط والداخلية. كذلك عدم وجود فروق تعزى 

ملتغري املادة الدرا�سية يف جميع املجالت. 
مدير  دور  تق�سي  درا�سة  يف   )2009( ك�صك  اأبو  وحاول 
املدر�سة كم�رصف تربوي مقيم، واأثره يف حت�سني العملية الرتبوية 
يف فل�سطني، وقدمت هذه الدرا�سة للم�ساركة يف املوؤمتر الرتبوي 
الأول املنعقد يف جامعة النجاح الوطنية يف 5/ 4/ يف مدينة 
نابل�س2009 واأظهرت الدرا�سة اأن مدير املدر�سة ي�سطلع بادوار 

اإدارية. 
درجة  تق�سي  اإىل  درا�سته  يف   )2007( ال�صمري  وهدف 
املمار�سات الإ�رصافية مل�رصيف الإدارة املدر�سية وفق التوجهات 
الإدارية املعا�رصة مبدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية، 
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وقدمت هذه الدار�سة كمتطلب للح�سول على درجة املاج�ستري يف 
الإدارة الرتبية من جامعة موؤتة الأردنية. وتكونت عينة الدرا�سة 
وا�ستخدمت  املدر�سية،  لالإدارة  م�رصفًا  و45  مديراً   265 من 
واأخرى  للمديرين  واحدة  البيانات  جلمع  اأداة  ا�ستبانتني 
الإح�ساء  با�ستخدام  جمعت  التي  البيانات  وبتحليل  للم�رصفني. 
الو�سفي والتحليلي اأظهرت الدرا�سة اأن م�رصفني الإدارة املدر�سية 
يار�سون مهامهم الإ�رصافية مبختلف اأبعادها بدرجة عالية من 
وجهة نظرهم ونطر مديري املدار�س، كما اأظهرت الدرا�سة وجود 
 )α ≤0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
م�رصيف  ممار�سة  درجة  تقديرات  يف  احل�سابية  املتو�سطات  بني 
الإدارة املدر�سية ملهامهم الإ�رصافية تعزى اإىل متغريات الوظيفة 
ل�سالح امل�رصفني، اخلربة ل�سالح فئة 10 �سنوات فاأكرث، اإ�سافة 
اىل عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية تعزى ملتغري املوؤهل 
عمل  تعوق  التي  املعيقات  اأهم  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  العلمي. 
مدير املدر�سة كم�رصف مقيم هي غياب املعلم املتكرر واأن�ساف 
املراكز والدورات التاهيلية خالل العام الدرا�سي، خروج اأكرث من 
مدر�س من املدر�سة يف نف�س الوقت، وتعدد تخ�س�سات املعلمني 

واختالفها عن تخ�س�س مدير املدر�سة. 

ثانياً: الدراسات األجنبية: 

املمار�سات  درا�سته  يف   )Ekyaw, 2014( اإيكياو  وتناول 
والتحديات يف الإ�رصاف الرتبوي التعليمي يف املدار�س البتدائية 
يف منطقة اأ�سو�سا، وقدمت الدرا�سة ل�ستكمال متطلبات احل�سول 
ولتحقيق  اثيوبيا.  يف  جيما  جامعة  من  املاج�ستري  درجة  على 
وعينة  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  اأهدافها 
مديرين   6 من  وتكونت  العنقودية،  واملراكز  املتعددة،  املراحل 
للتعلم و13 عنقود اإ�رصايف و 24 مدر�سة ابتدائية مع 24 مديراً 
البيانات  جلمع  اأداة  ال�ستبانة  وا�ستخدمت  معلمًا.  و157  لها 
تو�سلت  و  جمعت،  التي  البيانات  وحتليل  ال�ستبانة،  وبتوزيع 
الدرا�سة اإىل اأن حماولة امل�رصفني الرتبويني حتديد نقاط ال�سعف 
اأجل ت�سميم تدخل مالئم كانت  والقوة للمعلمني يف ال�سف من 
غري مهمة واأن حماولتهم لتحديد نقاط ال�سعف يف اأداء املعلمني 
كانت غري كافية، كما اأظهرت الدرا�سة اأن التحديات الرئي�سة التي 
واجهت امل�رصفني الرتبويني يف املدار�س البتدائية اأثناء تطبيق 
الإ�رصاف الرتبوي كانت مزدوجة ومتعددة، حيث اأرهقوا باملهام 
الأخرى، والتدري�س بعبء كامل كاملعلمني الآخرين، كما مل ينح 
تدريب  ب�رصورة  الدرا�سة  اأو�ست  وقد  مالية.  م�سموحات  املعلم 
اإىل  اإ�سافة  الأثيوبية،  اأ�سو�سا  منطقة  يف  الرتبويني  امل�رصفني 
البحث  اإجراء  على  املعلمني  وت�سجيع  اجلدد،  املعلمني  تدريب 

العلمي. 
دور  اأداء  درا�سته  يف   )Ouewole. 2013( اأيوول  وتناول 
مديري املدار�س الإ�رصايف، وحت�سري املعلمني يف مقاطعة اإيكيني 
الو�سطى يف ولية اإيكيتي يف نيجرييا. وتكون جمتمع الدرا�سة من 
مقاطعة  الثانوية يف  املدار�س  واملعلمني جميعهم يف  املديرين 
اإيكيتي الو�سطى يف ولية ايكيتي يف نيجرييا. وبتحليل البيانات 
اإيجابية  اأظهرت الدرا�سة وجود عالقة  التي جمعت من املعلمني 

بني خربة املديرين يف اأداء اأدوارهم الإ�رصافية وحتفيز املعلمني. 
كما اأظهرت وجود عالقة دالة بني املدار�س الكربى وال�سغرى يف 
اأداء اأدوار املديرين الإ�رصافية، وحتفيز املعلمني يف تلك املدار�س، 
املدرين  اإعطاء  ب�رصورة  الدرا�سة  اأو�ست  النتائج  �سوء  ويف 
اهتمامًا يف اأداء اأدوارهم الإ�رصافية نظراً لتاأثريها على حتفيزهم 
للمعلمني، وتنظيم ندوات دورية وموؤثرات وور�سات عمل ملديري 

املدار�س لتفعيل دورهم الإ�رصايف. 
)Wanzare, 2012( يف درا�سته اإىل تق�سي  وهدف وانزير 
الإ�رصاف التعليمي يف املدار�س الثانوية يف كينيا. وتكون جمتمع 
الثانوية  احلكومية  املدار�س  يف  املعلمني  جميع  من  الدرا�سة 
اأن  الدرا�سة  اأظهرت  جمعت  التي  البيانات  وبتحليل  كينيا.  يف 
امل�رصفني الرتبويني يحافظون على تطبيق الأنظمة والإجراءات 
الرتبية  وزارة  يف  العليا  اجلهات  و�سعتها  التي  البريوقراطية 
الأداء  ت�سهيل  الرتبوي ت�سمن  الإ�رصاف  واأن  والتعليم يف كينيا، 
الأكاديي، وحت�سني جودة التعليم، واأداء املعلمني، كما اأنه يكن 
امل�رصفني الرتبويني من الرتكيز، واإظهار عمل املعلمني التعليمي. 
الإ�رصاف  تعوق  التي  امل�سكالت  اأهم  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كذلك 
املمار�سة  ومقيا�س  الثبات  بنق�س  ارتبطت  كينيا  يف  الرتبوي 

الإ�رصافية، اإ�سافة اإىل نق�س املوارد. 
وحاول اآييني )Ayeni, 2012( تق�سي طبيعة دور املديرين 
وفعاليته  الثانوية  املدار�س  يف  اجلودة  حتقيق  يف  الإ�رصايف 
اأهم  تق�سي  الدرا�سة  حاولت  كما  نيجرييا.  يف  اأوندا  ولية  يف 
العملية  يف  مهامهم  اأداء  يف  املديرين  تواجه  التي  امل�سكالت 
التعليمية، وتقدمي املعلومات حول دور املديرين يف تعزيز جودة 
التعليم يف املدار�س الثانوية. وتكونت عينة الدرا�سية من )60( 
مناطق  خم�س  من  الثانوية  املدار�س  يف  معلمًا   )540( و  مديراً 
يف ولية اأوندا يف نيجرييا. وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي 
وبتحليل  للدرا�سة،  اأداة  املركزة  واملجموعات  واملقابالت 
البيانات التي جمعت اأظهرت النتائج اأن ت�سجيل رغبة املديرين 
لالهتمام يف اإظهار ح�سور املعلمني، وحت�سري الدرو�س، ودفاتر 
اإجناز  يف  نق�سًا  هناك  اأن  اأظهرت  كما  مالئمة،  كانت  التح�سري 
ومراجعة  الراجعة  والتغذية  واملراجع،  والكتب  التعليمية،  املواد 
الأن�سطة من العديد من املديرين يف املدار�س الثانوية. وخل�ست 
املديرون يف مهام  يواجهها  التي  التحديات  اإظهار  اإىل  الدرا�سة 
احلوكمة املوؤ�س�سية ومدخالت املوارد واجناز املنهاج، واأن تعليم 
الطلبة بحاجة اإىل تفعيل، وتعاون، وحت�سري ال�سيناريو الهادف 

اإىل تطوير العالقة بني املدر�سة واملهتمني. 
تق�سي  درا�سته  يف   )ALkrdem. 2011( الكردمي  وهدف 
يف  الرتبوية  الإ�رصافية  باملمار�سات  املتعلقة  املعلومات  نق�س 
مدار�س اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نطر املعلمني فيها، 
والإجراءات  للممار�سات  احلايل  الو�سع  اإىل فح�س  كذلك هدفت 
الإ�رصافية التعليمية يف املدار�س الثانوية احلكومية يف اململكة 
واملعلمني  املعلمني  روؤ�ساء  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  العربية 
التعليمية يف املديريات. وتكونت عينة  اأنف�سهم ومديري الإدارة 
ووزعت  ومعلمة  معلمًا   )272( منهم  فرداً   )305( من  الدرا�سة 
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 )33( لـ  املقابالت  واأجريت  البيانات،  جلمع  ا�ستبانة  عليهم 
 )5( و  املعلمني  روؤ�ساء  من   )10( و  معلمًا   )18( منهم  م�ساركًا 
مديرين ملديريات الرتبية. وبتحليل البيانات التي جمعت اأظهرت 
املمار�سات  مبقيا�س  ارتبطت  الإ�رصافية  املمار�سات  اأن  الدرا�سة 
الإ�رصافية املرتبطة بعدم الثبات والرتباك والتحيز، كما اأظهرت 
وان  الالزمة  الإ�رصافية  املهارات  يف  نق�سًا  هناك  اأن  الدرا�سة 
الإ�رصافية؛  اأدوارهم  اأداء  يف  جادين  غري  الرتبويني  امل�رصفني 
اأظهرت  كذلك  بجدية.  امل�رصفني  مهمة  املعلمون  ياأخذ  مل  لذلك 
اأدى  الذي  الأمر  الأدوار  لت�سارب  توقعات  هناك  اأن  الدرا�سات 
اإىل توتر، وعدم ثقة املعلمني وامل�رصفني الرتبويني، واأن تطوير 
اهتمام  اإىل  بحاجة  املنطقة  يف  املحددة  الإ�رصافية  ال�سيا�سات 

باأق�سى درجة. 
واأجرى كولول )Kolawole, 2010( يف درا�سة مقارنة بني 
اأدوار الإ�رصاف الرتبوي ملديري املدار�س الثانوية، ومفت�س وزارة 
الرتبية يف ولية لغو�س يف نيجرييا. وتكونت عينة الدرا�سة من 
و )20( مفت�سا من وزارة الرتبية يف ولية لغو�س  )20( مديراً 
يف نيجرييا، اختريوا بطريقة ع�سوائية حيث ا�ستخدم ا�ستبانتني 
التي  البيانات  وبتحليل  للمفت�سني.  واأخرى  للمديرين  واحدة 
جمعت اأظهرت وجود عالقة دالة بني اإ�رصاف املديرين واملفت�سني 
كانوا  واملفت�سني  املديرين  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  الرتبويني. 
العمل  على  القدرة  واأن  التعليم،  حت�سني  لمكانيات  واعيني 
وفعاليتها مرتبطة باأدائهم لواجباتهم يف �سوء العر�س والتقييم. 
والتح�سري  للتدريب  يخ�سعوا  اأن  واملفت�سني  املديرين  على  باأن 
الالزمني والتي يكن اأن توجه عملهم كم�رصفني تربويني، ول بد 
من حتديد خرباتهم بالت�سال مع اجلامعات املجاورة، وور�سات 

العمل، والتدريب اأثناء اخلدمة. 
ادراكات  تق�سي  اإىل   )Poirier. 2009( بويرير  وهدف 
والإ�رصاف  التعليمية  للقيادة  فيها  واملعلمني  املدار�س  مديري 
املاج�ستري  درجة  على  للح�سول  الدرا�سة  هذه  وقدمت  الرتبوي، 
�سا�سكتون  �سيوان يف  �سا�سكات  الرتبوية من جامعة  الإدارة  يف 
للمديرين  واملقابالت  ال�ستبانة  الدرا�سة  وا�ستخدمت  كندا،  يف 
ومعلمني  الثانوية،  املرحلة  من  ومعلمني  رفل  كال  مدار�س  من 
اأظهرت  جمعت  التي  البيانات  وبتحليل  البتدائية.  املرحلة  من 
الدرا�سة وجود اختالفات يف ادراكات مديري املدار�س واملعلمني 
ح�سة  تقدير  اختالفات  الدرا�سة  تظهر  ومل  الرتبوي،  لال�رصاف 
ومل  التعليمية،  القيادة  يف  يق�سيه  اأن  يجب  الذي  للمدير  الوقت 
يحدد كال الطرفني ح�سة الوقت التي يق�سيها املدير يف ذلك، وقد 
الرتبوي،  القائد  لتعريف  ال�سخ�سية  ال�سفات  ركز املعلمون على 
بينما ركز املديرون على تعزيز التعليم. كذلك ركز املديرون على 
تاأ�سي�س ثقافة املدر�سة بينما ركز املعلون على الدعم الذي يجب 
يف  اختلفوا  اأنهم  اإىل  اإ�سافة  للمعلمني.  تقديه  املديرين  على 
حتديد هدف الإ�رصاف الرتبوي حيث اعترب املعلمون ان الإ�رصاف 
املديرون  راأى  بينما  رئي�س،  ب�سكل  تقييمي  اإجراء  هو  الرتبوي 

اأن الإ�رصاف الرتبوي يهدف لتنمية املعلمني ويوؤهلهم ب�رصورة 
م�سوؤوليات  حول  واحلوار  ات�سالت  يف  الرتبويني  انخراط 
املديرين كما لبد من تو�سيح هدف الإ�رصاف الرتبوي وعمليته 

وان يتم تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات للتطوير املهني الالزم. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 

تبني من مراجعة الأدب الرتبوي وب�سكل خا�س الدرا�سات 
ممار�سة  درجة  على  التعرف  اأهمية  الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة 
مديري املدار�س الثانوية للمهام الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة 
�سلفيت خ�سو�سًا وفل�سطني عمومًا، وقد ت�سابهت هذه الدرا�سة مع 
وبخا�سة  الدرا�سة،  مو�سوع  اأهمية  حيث  من  ال�سابقة  الدرا�سات 
املتغريات  بع�س  تاأثري  درجة  ويف  املدار�س،  ومديرات  ملديري 
بع�س  اأظهرت  فقد  املبحوثني،  ا�ستجابات  على  الديوغرافية 
للمهام  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  الدرا�سات 
تلك  تناولتها  التي  املجتمعات  يف  املدار�س  يف  الإ�رصافية 
اأجريت  فل�سطني  فيها  مبا  العربية  املجتمعات  ففي  الدرا�سات، 
ودرجة  الفني،  املدر�سة  مدير  دور  تناولت  عديدة  درا�سات 
وحمد   )2014( اخلطيب  كدرا�سة  الإ�رصافية:  ملهامه  ممار�سته 
 )2012( والنخالة  واجلرجاوي   )2013( حامد  واأبي   )2014(
 ،)2007( وال�سمري   )2009( ك�سك  واأبي   )2011( واحلرا�سي 
�رصق  جنوب  دول  وبع�س  والإفريقية  الغربية  املجتمعات  ويف 
اآ�سيا اأجريت العديد من الدرا�سات التي حاولت الك�سف عن درجة 
ممار�سة مدير املدر�سة ملهامه الإ�رصافية باعتباره م�رصفا مقيما: 
 ،)Ouewole. 2013( واأيوول   ،)Ekyaw, 2014( اإيكاو  كدرا�سة 
والكردمي   ،)Ayeni, 2012( واآييني   ،)Wanzare, 2012( وانزير 
Po-( وبويرير ،)Kolawole, 2010( وكولول ،)ALkrdem. 2011(

irier. 2009(، وقد متيزت هذه الدرا�سة باأنها الوحيدة التي اأجريت 

يف فل�سطني- يف حدود علم الباحثني- من وجهة نظر املديرين 
اأنف�سهم، ومن وجهة نظر املعلمني واملعلمات، كما اأنها الوحيدة 

التي اأجريت يف حمافظة �سلفيت. 

منهج البحث: 
اتبع يف هذه البحث املنهج الو�سفي التحليلي نظراً ملالءمة 
طبيعتها الكمية، الذي ي�ستخدم فيه مفاهيم الإح�ساء الإ�ستدليل 

واأ�ساليبه لتحليل البيانات، وا�ستخراج النتائج. 

عينة البحث: 
اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها )30( مديرا وديرًة بن�سبة 
%50 من جمموع املديرين واملديرات، و )101( معلما ومعلمة 
�سلفيت  حمافظة  مدار�س  يف  واملعلمات  املعلمني  حمموع  من 
2016( اختريوا   /2015( الدرا�سي  العام  الأول من  الف�سل  يف 
بطريقة ع�سوائية طبقية، واجلدول )1( يبني توزيع عينة البحث 

تبعًا ملتغرياتها امل�ستقلة. 
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الجدول رقم )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيراتها

الن�صبة املئوية معلمالن�صبة املئويةمديرم�صتوى املتغرياملتغري

اجلن�س
%4544.5%1653ذكر

%5655.5%1447اأنثى

%101100%30100املجموع

%101100%30100املجموع

املوؤهل العلمي

%99%26اأقل من بكالوريو�س

%7574%1757بكالوريو�س

%1717%1137ماج�ستري فاأعلى

%101100%30100املجموع

�سنوات اخلربة

%1919%00اأقل من 5 �سنوات

%3333%13-6 10 �سنوات

%2828%827-11 16 �سنة

%2120%2170اكرث من 16 �سنة

%101100%30100املجموع

صدق أداتي الدراسة وثباتهما: 

صدق استبانة املديرين: 

اأدبيات  على  الطالع  بعد  الدرا�سة  اأداتي  الباحثان  اأعد 
ا�ستبانة  اأعدا  فقد  العالقة،  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات  الدرا�سة 
اأداتي الدرا�سة بغر�س وجمع البيانات  اإحدى  املديرين بو�سفها 
الالزمة لتحقيق اأهداف الدرا�سة، كما تاأكد الباحثان من �سدقها 
الخت�سا�س  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  بعر�سها 
كليات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  وهم  والكفاءة،  واخلربة 
اأكد املحكمون  الفل�سطينية، حيث  الرتبوية يف اجلامعات  العلوم 
عليها،  طلبوها  التي  التعديالت  اإدخال  بعد  �سادقة  الأداة  اأن 
بحذف بع�س فقراتها وتعديل اأخرى.كما جرى احت�ساب معامـل 
 )Cronbach Alpha( الثبات لها با�ستخدام معادلة كرونباخ األفـا
لالت�ساق الداخلي، حيث كانت قيمة معامل الثبات الكلي )0.95(

على املحاور كافة على النحو الآتي: 
معامل الثباتاملحور من وجهة نظر املديرينالرقم

0.93املحور الإداري 1

0.97املحور الفني2

0.96املحور الجتماعي3

0.94املحور البداعي4

0.95املجموع

صدق استبانة املعلمني واملعلمات: 

اأهداف  لتحقيق  ال�رصورية  البيانات  جمع  ول�ستكمال 
الدرا�سة، اأعد الباحثان ا�ستبانة املعلمني واملعلمات بعد الطالع 
على اأدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة، بو�سفها 
بعر�سها  الباحثان من �سدقها  تاأكد  الدرا�سة، كما  اأداتي  اإحدى 
اأي�سًا على جمموعة من املحكمني من ذوي الخت�سا�س واخلربة 
الرتبوية  العلوم  كليات  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  من  والكفاءة 
يف اجلامعات الفل�سطينية، حيث اأكد املحكمون اإّن الأداة �سادقة 
بعد اإدخال التعديالت التي طلبوها عليها، بحذف بع�س الفقرات 
وتعديل اأخرى.كما احت�سب معامـل الثبات لها با�ستخدام معادلة 
كرونباخ األفـا )Cronbach Alpha( لالت�ساق الداخلي، حيث كانت 
قيمة معامل الثبات الكلي )0.94( على املحاور كافة على النحو 

الآتي: 
معامل الثباتاملحور من وجهة نظر املعلمني واملعلماتالرقم

0.94حمور التخطيط 1

0.95حمور النمو املهني 2

0.93املحورت العالقات الن�سانية3

0.92حمور تطوير املناهح4

0.94املجموع
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د. خالد نظمي قروانيدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت
د. باسم محمد احمد شلش

املعاجلة اإلحصائية: 

لتعالج  للحا�سوب  بياناتها  اأدخلت  البيانات  جمع  بعد 
 ،)SPSS( بوا�سطة برنامج الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية
واختبار  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  الن�سب  ا�ستخدمت  وقد 

.)ANOVA( وحتليل التباين الأحادي )ت(

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًل: النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الرئي�س "ما درجة  ◄

ممار�صة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س 
املعلمني  نظر  نظرهم،  ومن وجهة  �صلفيت من وجهة  حمافظة 

واملعلمات؟ .
احل�سابي،  املتو�سط  ا�ستخرج  ال�سوؤال  هذا  على  لالجابة 
املعلمني  ل�ستجابات  املمار�سة  ودرجة  املعياري،  والنحراف 
وقد  ذلك،  يو�سح   )2( رقم  واجلدول  ال�ستبانة  على  واملديرين 
مديري  ممار�سة  لدرجة  التالية  املئوية  الن�سب  الباحثان  اعتمد 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
Mck- املعلمني واملعلمات. )نن وجهة نظرهم،  ومن وجهة نظر 

 )mimie, 2011

جدول رقم )2( 
ميزان المتوسطات لاستجابات

درجة ال�صتجابات املتو�صط احل�صابي

متدنية  2.33 – 1 

متو�سطة  3.67 - 2.34

مرتفعة  اأعلى من 3.67

الكلية  والدرجة  املحاور،  ترتيب   :)3( رقم  اجلدول  ويبني 
ملحاور املديرين

الجدول رقم )3( 
ترتيب المحاور، والدرجة الكلية لمحاور المديرين

الو�صط املحورالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.560.24الداري1

مرتفعة4.380.19الفني2

مرتفعة4.330.20الجتماعي3

مرتفعة4.050.30الإبداع4

مرتفعة4.340.28الدرجة الكلية جلميع املحاور

مديري  ممار�سة  درجة  اأن   )3( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
كافة،  املجالت  على  مرتفعة  كانت  نظرهم  وجهة  من  �سلفيت 
وعلى الدرجة الكلية، حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني )4.05 - 
4.56(، والنحراف املعياري )0.30 - 0.19(.ويعزى ذلك اإىل 
ت�سدرها  التي  بالتعليمات  ملتزمون  اأنف�سهم  يرون  املديرين  اأن 
كما  بفعالية  اأدوارهم  يوؤدون  واأنهم  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
حتددها مهامهم وواجباتهم التي تقرها الأنظمة ال�سارية املفعول 
يف املدار�س، خا�سة واأن اأعباءهم الإدارية كثرية، وحتتل الأولوية 
الإ�رصافية  مهامهم  ينفذون  اأنهم  كما  لديهم،  العمل  واجبات  يف 
من خالل الزيارات ال�سفية بانتظام، وبذلك اتفقت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة اخلطيب )2014(، وحمد )2014(، واأبي حامد 
)2013(، واجلرجاوي والنخالة )2012(، واحلرا�سي )2011(، 
Wan-( ووانزير ،)Ouewole.2013( واأيوول ،)2007 )اال�سمري 
zare, 2012(، واآييني )Ayeni, 2012(، واختلفت هذه النتيجة مع 

و   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009( ك�سك  اأبي  درا�سة  نتيجة 
وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   )ALkrdem.2011( الكردمي 

.)Kolawole, 2010(
Ú  :املحور الإداري من وجهة نظر املديرين

الجدول رقم )4(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية لفقرات المحور اإلداري

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةرقم الفقرة

مرتفعة4.900.31اأتابع ال�سوؤون املالية يف املدر�سة.7

مرتفعة4.770.43اأقوم باعداد الت�سكيالت املدر�سية )معلمني وجداول وملفات مدر�سية( 3

مرتفعة4.770.43اأعمل على توفري الأمن وال�سالمة للعاملني يف املدر�سة.

مرتفعة4.770.43اأعمل على توفري الأمن وال�سالمة للطلبة يف املدر�سة.9

مرتفعة4.700.47اأ�سع اخلطط لتنفيذ املهام املوكلة يل.1

مرتفعة4.670.48اأعمل على توفري الأجهزة والأدوات التعليمية12

مرتفعة4.630.56اأبذل ق�سارى جهدي للحفاظ على البيئة املدر�سية الداخلية.8

مرتفعة4.570.50اأتابع الأمور املتعلقة بالعاملني يف املدر�سة.6
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درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةرقم الفقرة

مرتفعة4.530.51اأوجه الطلبة واأر�سدهم.5

مرتفعة4.500.57اأتابع الن�ساطات املدر�سية.4

مرتفعة4.430.50اأعمل على توفري م�سادر التعلم.10

مرتفعة4.170.75اأتوا�سل مع الإدارات التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم.11

مرتفعة4.070.83اأعد خطط قبول الطلبة.2

مرتفعة4.560.24الدرجة الكلية للمحور الداري

اأن درجة ممار�سة مديري  اأظهرت نتائج اجلدول رقم )4( 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
من وجهة نظرهم يف املحور الإداري كانت مرتفعة على جميع 
 4.07( الفرتة  �سمن  احل�سابية  متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات، 
0.83(.اأما   -  0.31( بني  املعياري  والنحراف   ،)4.90  -
بالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات املجال الإداري فقد كانت مرتفعة 
مقداره  معياري  وانحراف   ،)4.56( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط 
)0.24(.ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن طبيعة عمل مدير املدر�سة 
بالدرجة الرئي�سة اإدارية، واأن وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني 
واأنها  الإدارية،  قدراته وخرباته  على  بناًء  املدر�سة  مدير  تختار 
اأدوارهم  اأداء  من  لتمكينهم  تاأهيلية  لدورات  املديرين  تخ�سع 
وزارة  اإليه  اأ�سارت  ما  وهذا  بكفاءة،  الوظيفية  واجباتهم  وامتام 
نتيجة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  )2012(.وبذلك  والتعليم  الرتبية 
درا�سة اخلطيب )2014(، و حمد )2014(، واأبي حامد )2013(، 
واجلرجاوي والنخالة )2012(، واحلرا�سي )2011(، وال�سمري 
 Wanzare،( وانزير  و   ،)Ouewole.2013( واأيوول   ،)2007(
2012(، واآييني )Ayeni, 2012(، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة 

والكردمي   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009( اأبيك�سك  درا�سة 
Kola-( وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)ALkrdem.2011(

.)wole، 2010

Ú  :املحور الفني
الجدول رقم )5(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية 
لفقرات المحور الفني

رقم
املتو�صطالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة
املمار�صة

مرتفعة4.670.48اأخطط للزيارات ال�سفية.13

21
اأتابع اأعمال املعلمني الكتابية مبا 

مرتفعة4.630.49فيها �سجالتهم.

23
اأ�سجع الزيارات التبادلية بني 

مرتفعة4.600.56املعلمني.

مرتفعة4.530.51اأحت�س�س م�سكالت الطلبة.19

24
اأعمل على تطوير ذاتي )مهنيًا 

مرتفعة4.470.57واإداريًا( 

مرتفعة4.400.56اأتابع تو�سيات امل�رصف الرتبوي.16

رقم
املتو�صطالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

درجة
املمار�صة

18
اأناق�س مع املعلمني م�سكالت 
الطلبة مبا فيها جوانب القوة 

وال�سعف لديهم.
مرتفعة4.400.56

26
اأنفذ املهام ال�رصافية يف املدر�سة 

مرتفعة4.400.56باعتباري م�رصفًا مقيمًا.

22
اأتابع الزيارات التبادلية بني 

مرتفعة4.370.61املعلمني.

15
اأتبادل وجهات النظر فيما يت�سل 

بعنا�رص املوقف التعليمي لدى 
زيارتي لل�سفوف.

مرتفعة4.330.55

17
اأ�سع اخلطط العالجية ملواجهة 

م�سكالت الطلبة )التح�سيل 
واحل�سور والغياب والت�رصب(.

مرتفعة4.230.57

20
اأر�سح للوزارة اأ�سماء املعلمني الذين 

مرتفعة4.130.63يحتاجون اإىل تطوير مهني.

25
اأ�رصك املعلمني يف اإعداد خطة 

مرتفعة4.100.66التنمية املهنية للهيئة التدري�سية.

مرتفعة4.070.64اأجتمع مع املعلمني قبل زيارتهم.14

مرتفعة4.380.19الدرجة الكلية للمحور الفني

اأظهرت نتائج اجلدول رقم )5( اأن درجة ممار�سة مديري 
حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
�سلفيت من وجهة نظرهم يف املحور الفني كانت مرتفعة على 
الفرتة  �سمن  احل�سابية  متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات،  جميع 
)4.07 - 4.67(، والنحراف املعياري بني )0.48 - 0.66( 
مبتو�سط  مرتفعة  الفني  املجال  لفقرات  الكلية  الدرجة  وكانت 
.)0.19( مبقدار  معياري  وانحراف   )4.38( مقداره  ح�سابي 
ويعزى ذلك اإىل اأن تقديرات املديرين واملديرات لعملهم الفني 
كانت يف �سوء الوقت واجلهد املخ�س�س للعمل الفني، اإ�سافة 
اإلتزامهم بالتعليمات والأنظمة التي تطبقها وزارة الرتبية  اإىل 
والتعليم فيما يتعلق بدور مدير املدر�سة الإ�رصايف يف فل�سطني، 
ف�ساًل عن خربة املديرين التعليمية، اإذ ت�سرتط الوزارة يف مدير 
�سنوات،   10 لديه خربة تعليمية ل تقل عن  اأن يكون  املدر�سة 
وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب )2014(، 
والنخالة  واجلرجاوي   ،)2013( حامد  واأبي   ،)2014( وحمد 
واأيوول   ،)2007( وال�سمري   ،)2011( واحلرا�سي   ،)2012(
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)Ouewole.2013(، ووانزير )Wanzare, 2012(، واآييني )Ayeni, 2012(، واختلفت مع هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك )2009(، 
.)Kolawole, 2010( وكولول ،)Poirier.2009( وبويرير ،)ALkrdem.2011( والكردمي ،)Ekyaw, 2014( ايكياو

Ú  :املحور الجتماعي
الجدول رقم )6(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية لفقرات المحور االجتماعي

رقم
الفقرة

 
الفقرة

املتو�صط
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة
املمار�صة

مرتفعة4.570.50اأنظم اجتماعًا �سنويًا لنتخاب جمل�س اأولياء الأمور.32.00

مرتفعة4.470.57اأزور املعلمني يف منازلهم يف املنا�سبات الجتماعية.27.00

مرتفعة4.430.57اأ�سارك املعلمني يف املنا�سبات الجتماعية.29.00

مرتفعة4.430.50اأتوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي.30.00

مرتفعة4.400.67األتقي جمل�س اأولياء الأمور يف املدر�سة دوريًا.31.00

مرتفعة4.330.55اأعمل على حل امل�سكالت التي تواجه الطلبة.35.00

مرتفعة4.230.50اأتوا�سل مع الطلبة لال�ستماع مل�سكالتهم.34.00

مرتفعة4.200.55اأنظم لقاءات دورية مع املعلمني.28.00

مرتفعة3.900.66اأ�سارك املجتمع املحلي يف ن�ساطاته )ندوات، ور�سات عمل، موؤمترات، ...الخ(.33.00

مرتفعة4.330.20الدرجة الكلية للمحور الجتماعي

اأن درجة ممار�سة مديري  اأظهرت نتائج اجلدول رقم )6( 
حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
الجتماعي كانت مرتفعة  املحور  �سلفيت من وجهة نظرهم يف 
�سمن  احل�سابية  متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات  جميع  على 
لفقرات  الكلية  للدرجة  بالن�سبة  اأما   ،)4.57  -  3.90( الفرتة 
مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  مرتفعة  كانت  فقد  الجتماعي  املحور 
الباحثان ذلك  )0.2(.ويعزو  )4.05(، وانحراف معياري مبقدار 
اإىل ت�سجيع الوزارة للمديرين على النفتاح على املجتمع املحلي، 
واإ�رصاك اأولياء الأمور يف الق�سايا الطالبية مبا ي�سمن الن�سباط 
املجتمع،  واأن�سطة  املجتمعية  التنمية  يف  والإ�سهام  املدر�سي، 
ف�سال عن توجه الوزارة نحو دعم املدار�س املجتمعية، مبا يف�سي 
التوا�سل  يراعي  املدر�سية،  الإدارة  يف  حديث  منط  تكري�س  اإىل 
وهذ  موؤ�س�ساته  مبختلف  املحلي  املجتمع  مع  والفعال  امل�ستمر 

ما تناولته بع�س اأدبيات الدرا�سة كاملعايطة )2007(، والبدري 
اخلطيب  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  )2005(.وبذلك 
واجلرجاوي   ،)2013( حامد  واأبي   ،)2014( وحمد   ،)2014(
 ،)2007( وال�سمري   ،)2011( واحلرا�سي   ،)2012( والنخالة 
واأيوول )Ouewole.2013(، ووانزير )Wanzare, 2012(، واآييني 
اأبي  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  واختلفت   ،)Ayeni, 2012(
ALkr-( الكردمي  و   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009 )��سك 
 Kolawole,( وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)dem.2011

.)2010

Ú  :حمور الإبداع
املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة   )7( رقم  اجلدول  يبني 
من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية 

وجهة نظرهم يف املحور الإبداعي: 
الجدول رقم )7(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية لفقرات محور

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةرقم الفقرة

مرتفعة4.430.68اأ�سجع املعلمني على الهتمام باملوهوبني.36

مرتفعة4.430.57اأحث املعلمني على تنظيم ن�ساطات للك�سف عن املواهب الطالبية يف املدر�سة.37

مرتفعة4.200.71اأ�سجع التفكري التباعدي لدى الطلبة.38

مرتفعة4.100.66اأعمل على تهيئة الفر�سة لكي يكت�سف الطلبة كل ما هو جديد يف املو�سوع املعرو�س.40

مرتفعة4.030.76اأعمل على توفري اأن�سطة تربوية تعتمد على احلا�سوب لتدريب الطلبة على مرونة التفكري.39
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درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةرقم الفقرة

مرتفعة4.030.61اأحث املعلمني على تدريب الطلبة على اإظهار العالقات املوجودة بني الأ�سباب والنتائج.42

مرتفعة4.030.72اأ�سجع املعلمني على تدريب الطلبة على العمليات املعرفية يف جوانب الإدراك.43

مرتفعة4.000.74اأعمل على اإتاحة الفر�سة للطلبة لكت�ساف العالقات بني عنا�رص املو�سوع.41

مرتفعة3.800.81اأعمل على توفري تدريبات )م�سورة ولفظية( يف حل امل�سكالت للطلبة.44

متو�سطة3.401.04اأتيح للطلبة املتفوقني ح�سور ح�س�س درا�سية يف ال�سفوف الأعلى.45

مرتفعة4.050.30الدرجة الكلية ملحور البداع

اأن درجة ممار�سة مديري  اأظهرت نتائج اجلدول رقم )7( 
حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
على  مرتفعة  كانت  الإبداع  حمور  يف  نظرهم  وجهة  من  �سلفيت 
الفرتة  �سمن  احل�سابية  متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات،  جميع 
1.04( كما   - 0.57( املعياري  4.33(، والنحراف   - 3.80(
كانت الدرجة الكلية لفقرات املجال الجتماعي مرتفعة مبتو�سط 
با�ستثناء   )0.3( معياري  وانحراف   ،)4.05( مقداره  ح�سابي 
الفقرة رقم )45( التي كان متو�سطها احل�سابي )3.4(، وانحرافها 
اأن املديرين  اإىل  الباحثان ذلك  املعياري مبقدار )0.30(.ويعزو 
لهم،  الفر�سة  واتاحة  املوهوبني،  ت�سجيع  املعلمني على  يحثون 
املوهوبني  للطلبة  الفر�سة  اإتاحة  يف  مرنًا  لي�س  النظام  اأن  الٌ 
اإذ  الواحدة،  الدرا�سية  ال�سنة  يف  وبخا�سة  ال�سفوف،  بني  التنقل 
اأو  اآخر  اإىل  �سف  من  والنتقال  والر�سوب  النجاح  تعليمات  اإّن 
اأخرى مركزية بيد وزارة الرتبية والتعليم، بفعل  اإىل  من مرحلة 
النظام ال�ساري يف فل�سطني، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة اخلطيب )2014(، وحمد )2014(، واأبي حامد )2013(، 
واجلرجاوي والنخالة )2012(، واحلرا�سي )2011(، وال�سمري 
 Wanzare,( ووانزير   ،)Ouewole.2013( واأيوول   ،)2007(
2012(، واآييني )Ayeni, 2012(، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 

اأبي ك�سك )2009(، واإيكياو )Ekyaw, 2014(، و الكردمي  درا�سة 
Kola-( وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)ALkrdem.2011(

.)wole, 2010

الدرا�سة  اأ�سئلة  من  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  واأما 
الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  ما   " ين�س  والذي 
نظر  �سلفيت من وجهة  مدار�س حمافظة  الإ�رصافية يف  ملهامهم 
املعلمني واملعلمات؟ .لالجابة على هذا ال�سوؤال ا�ستخرج املتو�سط 
ل�ستجابات  املمار�سة  ودرجة  املعياري،  والنحراف  احل�سابي، 
 ،10  ،9  ،8( رقم  واجلداول  ال�ستبانة  على  واملعلمات  املعلمني 

12( تو�سح ذلك:   ،11
الجدول )8(: 

ترتيب المحاور، والدرجة الكلية لمحاور المعلمين

الو�صط املحورالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.290.17التخطيط1

الو�صط املحورالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.190.25النمو املهني2

مرتفعة3.340.07االعالقات الن�سانية3

مرتفعة3.990.18تطوير املناهج4

مرتفعة4.200.21الدرجة الكلية جلميع املحاور

مديري  ممار�سة  درجة  اأن   )8( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات كانت مرتفعة على املجالت 
بني  ما  متو�سطاتها  تراوحت  حيث  الكلية،  الدرجة  وعلى  كافة، 
.)0.25  -  0.07( بني  املعياري  والنحراف   ،)4.29  -  3.34(
ويعزو الباحثان ذلك اإىل خربة مدير املدر�سة ال�سابقة كمعلم متكنه 
وتنفيذها  التعليمية،  واجباتهم  امتام  نحو  املعلمني  قيادة  من 
املهام  وتنفيذ  املدر�سي،  العمل  �سبط  يف  ي�ساعد  مما  بكفاءة، 
تعيينه  قبل  زمالئهم  اأحد  كان  اأنه  وبخا�سة  بفعالية،  التعليمية 
مديراً، ويعرفهم عن قرب من حيث اأدائهم اأو اجتاهاتهم نحو التعليم 
والإ�رصاف الرتبوي، ف�ساًل عن حاجتهم للتنمية املهنية، وهذا ما 
واإ�سماعيل   ،)2010( العوران  يف  الدرا�سة  اأدبيات  اإليه  اأ�سارت 
اتفقت  )2007(.وبذلك  واملعايطة   ،)2008( وعاي�س   ،)2009(
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب )2014(، وحمد )2014(، 
واأبي حامد )2013(، واجلرجاوي والنخالة )2012(، واحلرا�سي 
)2011(، وال�سمري )2007(، واأيوول )Ouewole.2013(، ووانزير 
)Wanzare, 2012(، واآييني )Ayeni, 2012(، واختلفت هذه النتيجة 
 ،)Ekyaldw, 2014( واإيكياو ،)مع نتيجة درا�سة واأبي ك�سك )2009
)Poirier.2009(، وكولول  )ALkrdem.2011(، وبويرير  الكردمي  و 

.)Kolawole, 2010(
Ú  :حمور التخطيط من وجهة نظر املعلمني

الجدول رقم )9(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات 

رقم
املتو�صطالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

درجة
املمار�صة

3
يتيح مدير املدر�سة للمعلمني 
ال�سرتاك يف �سياغة اخلطط 

العالجية مل�سكالت الطلبة.
مرتفعة4.440.52



280

د. خالد نظمي قروانيدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت
د. باسم محمد احمد شلش

رقم
املتو�صطالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

درجة
املمار�صة

1
يتيح مدير املدر�سة للمعلمني 
ال�سرتاك يف عملية التخطيط 

للمهارات التعليمية امل�ستهدفة.
مرتفعة4.360.52

5
يناق�س مدير املدر�سة املعلمني 

يف ا�سترياتيجيات التدري�س التي 
ينفذها يف غرفة ال�سف.

مرتفعة4.360.59

4

يكن مدير املدر�سة املعلمني من 
الطالع على مناذج من اخلطط 

الدرا�سية )اليومية والف�سلية( 
بغية الإفادة منها.

مرتفعة4.310.64

2

يدرب مدير املدر�سة املعلمني 
على �سياغة الأهداف الرتبوية 

)العامة واخلا�سة( يف التخطيط 
للدر�س.

مرتفعة4.000.72

مرتفعة4.290.17الدرجة الكلية ملحور التخطيط

اأن درجة ممار�سة مديري  اأظهرت نتائج اجلدول رقم )9( 
حمافظة  مدار�س  يف  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
التخطيط  حمور  يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  �سلفيت 
متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات،  جميع  على  مرتفعة  كانت 
4.44(، والنحراف املعياري  الفرتة )4.00 -  احل�سابية �سمن 
حمور  لفقرات  الكلية  الدرجة  كانت  0.72(.كما   -  0.52( بني 
 ،)4.19( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  كذلك،  مرتفعة  التخطيط 
اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  )0.17(.ويعزو  مبقدار  معياري  وانحراف 
البيت  من  بدًء  للتعليم  التخطيط  على  تقوم  املعلم  عمل  طبيعة 
ومهارته،  التخطيط  خربة  يك�سبه  مما  ال�سف،  بغرفة  وانتهاًء 
الإدارية  اأعبائهم  على  التغلب  يحاولون  املديرين  اأن  عن  ف�ساًل 
با�رصاك املعلمني يف التخطيط للعمل يف املدر�سة، اإ�سافة اإىل اأن 
تعليمات وزارة الرتبية والتعليم كما وردت يف )2012(، ت�سجع 
العمل الفريقي يف املدر�سة.وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
واجلرجاوي   ،)2013( حامد  واأبي   ،)2014( اخلطيب  درا�سة 
Wan-( )Ouewole.2013(، ووانزير  واأيوول   ،)2012 )االنخالة 

zare, 2012(، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك 

 ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009(
.)Kolawole, 2010( وكولول

Ú  :املحور الفني من وجهة نظر املعلمني
الجدول رقم )10(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الفني: 

رقم
املتو�صطالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

درجة
املمار�صة

6
ي�سجع مدير املدر�سة املعلمني على 

مرتفعة4.460.61النخراط يف الربامج التدريبية.

10
يكن مدير املدر�سة املعلمني من 

مرتفعة4.600.63تبادل الزيارات يف املدر�سة.

14
يلتقي مدير املدر�سة املعلمني 

مرتفعة4.390.72ب�سكل هادف داخل املدر�سة.

رقم
املتو�صطالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف
املعياري

درجة
املمار�صة

16
ي�سجع مدير املدر�سة الإبداع لدى 

مرتفعة4.370.61املعلمني يف خمتلف تخ�س�ساتهم.

12
يتيح مدير املدر�سة للمعلمني 

مرتفعة4.250.62اللتحاق بدورات احلا�سوب.

9
ي�سهل مدير املدر�سة للمعلمني 

مرتفعة4.210.70اللتحاق بربامج الدرا�سات العليا.

11
يحث مدير املدر�سة املعلمني على 

الطالع على الدوريات املتخ�س�سة 
كل ح�سب تخ�س�سه.

مرتفعة4.150.78

15
ي�سجع مدير املدر�سة املعلمني على 

مرتفعة4.130.72اإجراء درا�سات وبحوث علمية.

13
ينظم مدير املدر�سة برامج تربوية 

مرتفعة4.050.73للمعلمني اجلدد.

7
ينظم مدير املدر�سة دورات تدريبية 

مرتفعة4.040.75للمعلمني وفق احتياجاتهم.

17
يفو�س مدير املدر�سة بع�س 

مرتفعة4.010.88�سالحياته اإىل املعلمني.

8
يعر�س مدير املدر�سة درو�سًا 
منوذجية با�ستخدام التقنيات 

الرتبوية احلديثة.
متو�سطة3.630.90

مرتفعة4.190.25الدرجة الكلية ملحور النمو املهني

اأظهرت نتائج اجلدول رقم )10( اأن درجة ممار�سة مديري 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
كانت  التخطيط  حمور  يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من 
احل�سابية  متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات،  جميع  على  مرتفعة 
 0.07( املعياري  والنحراف   ،)4.60  -  3.63( الفرتة  �سمن 
الفني فقد  لفقرات املحور  الكلية  للدرجة  بالن�سبة  0.25(.اأما   -
كانت مرتفعة كذلك، مبتو�سط ح�سابي مقداره )4.19(، وانحراف 
املعلم  عمل  طبيعة  اأن  اإىل  ذلك  )0.25(.ويعزى  مبقدار  معياري 
فنية بالدرجة الرئي�سة، فهو خبري بها بفعل التجربة واملمار�سة، 
دورات  اإطار  يف  يتلقاه  الذي  اخلدمة  اأثناء  امل�ستمر  والتاأهيل 
وور�سات عمل، وندوات، )اجلرجاوي والنخالة، 2009(، ون�رصات 
 ،)2012( والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الفنية  اجلهات  ت�سدرها 
والتاأهيل لعلمي الذي تلقاه يف اجلامعة، وبذلك اتفقت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة اخلطيب )2014(، وحمد )2014(، واأبي حامد 
)2013(، واجلرجاوي والنخالة )2012(، واحلرا�سي )2011(، 
Wan-( ووانزير ،)Ouewole.2013( واأيوول ،)2007 )اال�سمري 
zare, 2012(، واآييني )Ayeni, 2012(، واختلفت هذه النتيجة مع 

و   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009( ك�سك  اأبي  درا�سة  نتيجة 
وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)ALkrdem.2011( الكردمي 

.)Kolawole، 2010(
Ú  :حمور العلقات الن�صانية
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الجدول رقم )11(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور العاقات االنسانية

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةرقم الفقرة

مرتفعة4.420.70يدعم مدير املدر�سة العالقات الن�سانية بني املعلمني.19

مرتفعة4.410.64يبدي مدير املدر�سة اهتمامًا بدور املعلمني يف العمل املدر�سي.18

مرتفعة4.410.65يتعامل مدير املدر�سة مع وجهات نظر املعلمني باحرتام لدى حماورتهم.25

مرتفعة4.390.75يتعامل مدير املدر�سة مع املعلمني ب�سهولة.22

مرتفعة4.380.68يحث مدير املدر�سة املعلمني على العمل التعاوين يف اطار الفريق الواحد.21

مرتفعة4.380.61يعزز مدير املدر�سة اجلهود املميزة للمعلمني.24

مرتفعة4.290.73يراعي مدير املدر�سة احلاجات الجتماعية للمعلمني.20

مرتفعة4.280.67ينمي مدير املدر�سة العالقات الن�سانية بني الدارة واملعلمني.26

مرتفعة4.280.71يعزز مدير املدر�سة العالقات الن�سانية بني املعلمني والطلبة.27

مرتفعة4.210.77يتعامل مدير املدر�سة بعدالة مع املعلمني يف تطبيق الثواب والعقاب(.23

مرتفعة4.340.07الدرجة الكلية ملحور العلقات الن�صانية

اأظهرت نتائج اجلدول رقم )11( اأن درجة ممار�سة مديري 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمور العالقات الن�سانية 
كانت مرتفعة على جميع الفقرات، وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية 
املعياري )-0.77  والنحراف   ،)4.42  - 4.21( الفرتة  �سمن 
العالقات  حمور  لفقرات  الكلية  للدرجة  بالن�سبة  0.61(.اأما 
 )4.34( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  مرتفعة  كانت  فقد  الن�سانية 
ذلك  الباحثان  .ويعزو  ً )0.07( وانحراف معياري مبقدار  اأي�سا، 
اإىل اأن التوجه الرتبوي العام يف فل�سطني ييل اإىل النفتاح على 

املجتمع، ذلك اأن املدر�سة ت�سعى اإىل الإ�سهام يف تطوير املجتمع 
وخدمته يف اإطار مفاهيم املدر�سة املجتمعية احلديثة )اأبو الوفا 
و�سالمة، 2000(، و )البدوي، 2005( وبذلك اتفقت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة اخلطيب )2014(، وحمد )2014(، واأبي حامد 
)2013(، واجلرجاوي والنخالة )2012(، واحلرا�سي )2011(، 
Wan-( ووانزير ،)Ouewole.2013( واأيوول ،)2007 )اال�سمري 
النتيجة  هذه  واختلفت   ،)Ayeni, 2012( واآييني   ،)zare, 2012

 ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو ،)مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك )2009
والكردمي )ALkrdem.2011(، وبويرير )Poirier.2009(، وكولول 

.)Kolawole, 2010(
Ú  :حمور تطوير املناهج

الجدول رقم )12(: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات لمحور تطوير المناهج

رقم
الفقرة

 
الفقرة

املتو�صط
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة
املمار�صة

مرتفعة4.310.64يتابع مدير املدر�سة الن�ساطات التعليمية امل�ساحبة للمنهاج.35

مرتفعة4.220.67يعمم مدير املدر�سة على املعلمني الن�رصات اخلا�سة بتطبيق املنهاج.32

مرتفعة4.000.75يو�سح مدير املدر�سة الأهداف العامة للمنهاج للمعلمني.29

مرتفعة3.920.70ي�ساعد مدير املدر�سة املعلمني يف حتليل حمتوي املنهاج يف �سوء اأهدافه.28

مرتفعة3.900.82يبحث مدير املدر�سة مع املعلمني مقومات تطوير املناهج اجلديدة.34

مرتفعة3.880.77ينظم مدير املدر�سة حلقات نقا�س حول املناهج اجلديدة مع املعلمني.33

مرتفعة3.860.85يعقد مدير املدر�سة ندوات حول الجتاهات احلديثة يف جمال املواد الدرا�سية.31

مرتفعة3.830.80ينظم مدير املدر�سة ور�سات عمل حول حتديد طرق تطبيق املنهاج.30

مرتفعة3.990.18الدرجة الكلية ملحور تطوير املناهج
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د. خالد نظمي قروانيدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت
د. باسم محمد احمد شلش

اأظهرت نتائج اجلدول رقم )12( اأن درجة ممار�سة مديري 
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت 
املناهج  تطوير  حمور  يف  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من 
متو�سطاتها  وتراوحت  الفقرات،  جميع  على  مرتفعة  كانت 
4.31(، والنحراف املعياري  الفرتة )3.83 -  احل�سابية �سمن 
)0.07 - 0.25(.كما كانت الدرجة الكلية لفقرات حمور تطوير 
وانحراف   ،)3.99( مقداره  ح�سابي  مبتو�سط  مرتفعة  املناهج 
معياري مبقدار )0.18(.ويعزو الباحثان اأن دور املعلم يتد اإىل 
اإعادة حتليل املحتوى وترتيبه، مبا يحقق الأهداف التعليمية التي 
يخططها وي�سوغها قبل دخوله غرفة ال�سف كما يورده ن�سوان 
درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  )2001(.وبذلك  ون�سوان 
والنخالة  واجلرجاوي   ،)2013( واأبي حامد   ،)2014( اخلطيب 
 ،)Ayeni، 2012( واآييني ،)Wanzare, 2012( ووانزير ،)2012(
 ،)2009( ك�سك  اأبي  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  واختلفت 
وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو 

.)Kolawole, 2010(
ثانيًا: النتائج املتعلقة بفر�سيات الدرا�سة ومناق�ستها:  ◄

Ú  تن�س التي  الفر�سية  هذه  لختبار  الأوىل:  الفر�سية 
على اأنه" ل يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
الدللة  م�ستوى  عند  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
الإح�سائية )a ≤ 0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
اختبار  ا�ستخدم  اأنف�سهم تعزى اىل متغري اجلن�س،  املديرين  نظر 
)ت( للعينات امل�ستقلة )t- test(.ويبني اجلدول رقم )13( نتائج 

اختبار )ت(.
الجدول رقم )13( 

متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس 
محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى لمتغير الجنس

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت( 

الدللة 
الإح�صائية

163.310.33ذكر
280.520.61

143.400.34اأنثى

متو�سطات  يف  الفروق  اأن   )13( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
يف  الإ�رصافية  ملهامهم  ممار�ستهم  لدرجة  املديرين  ا�ستجابات 
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�س، 
لي�ست ذات دللة اإح�سائية تبعا ملتغري اجلن�س، اإذ كانت قيمة )ت( 
للدرجة الكلية )0.52( وكانت )ف( ت�ساوي )0.61( وهي لي�ست 
ال�سفرية.ويعزو  الفر�سية  قبول  يعني  اإح�سائية، مما  ذات دللة 
اخلا�سة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعليمات  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان 
الفنية وال�رصافية واحدة، واأن  مبهام مديري ومديرات املدار�س 
واحدة  الوزارة  يف  الفني  والتوجيه  والتفتي�س  الرقابة  اإجراءات 
والأدلة   ،)2012( الرتبوي  الإ�رصاف  دليل  اأوردها  كما  اأي�سًا 
درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  ال�سابقة.وبذلك  والن�رصات 
واحلرا�سي   ،)2012( والنخالة  واجلرجاوي   )2014( حمد 
ال�سمري  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  واختلفت   ،)2011(

 ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009( ك�سك  واأبي   ،)2007(
والكردمي )ALkrdem, 2011(، وبويرير )Poirier.2009(، وكولول 
Wan-( ووانزير   ،)Ouewole.2013( واأيوول   ،Kolawole, 2010(

 ،)Ayeni, 2012( واآييني ،)zare, 2012

Ú  تن�س التي  الفر�سية  هذه  لختبار  الثانية:  الفر�سية 
على اأنه" ل يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
الدللة  م�ستوى  عند  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
الإح�سائية )α ≤0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
اأجري  العلمي،  املوؤهل  متغري  اىل  تعزى  اأنف�سهم  املديرين  نظر 
حتليل التباين الأحادي )One Way ANOVA( ويبني اجلدول رقم 

)14( واجلدول رقم )15( نتائج حتليل التباين.
الجدول رقم )14( 

متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في 
مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

املتو�صط احل�صابيالعدداملوؤهل العلمي

24.11اأقل من بكالوريو�س

174.35بكالوريو�س

114.36ماج�ستري فاأعلى

304.34املجموع

الجدول رقم )15( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس 

الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر 
المديرين أنفسهم تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الدللة

0.1220.060.520.60بني املجموعات

3.07270.11داخل املجموعات

3.1929املجموع

متو�سطات  بني  الفروق  اأن   )15( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
ممار�ساتهم  لدرجات  الثانوية  املدار�س  مديري  ا�ستجابات 
وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س  يف  ال�رصافية  ملهامهم 
اإح�سائية،  ذات دللة  لي�ست  العلمي  املوؤهل  تبعًا ملتغري  نظرهم 
فقد كانت قيمة )ت( )0.52( وكانت )ف( ت�ساوي )0.60( وهي 
ال�سفرية. الفر�سية  اإح�سائية، مما يعني قبول  لي�ست ذات دللة 
يخ�سع  املدار�س  مديري  تعيني  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
ملعايري اإدارية وفنية مقننة، منذ اأكرث من 10 �سنوات، مبا فيها 
ال�سهادة اجلامعية الأوىل كحد اأدنى، ف�ساًل عن اأن اأدوارهم الفنية 
والإدارية حمددة بالأنظمة والتعليمات التي تقرها وزارة الرتبية 
والتعليم، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي حامد 
)2013(، واجلرجاوي والنخالة )2012(، واختلفت هذه النتيجة 
واإيكياو   ،)2014( )2009(، وحمد  اأبي ك�سك  مع نتيجة درا�سة 
Poiri-( وبويرير ،)ALkrdem.2011( و الكردمي ،)Ekyaw, 2014(
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 ،)2011( واحلرا�سي   ،)Kolawole, 2010( وكولول   ،)er.2009

Wan-( ووانزير ،)Ouewole.2013( واأيوول ،)2007 )اال�سمري 
.)Ayeni, 2012( واآييني ،)zare, 2012

Ú  تن�س التي  الفر�سية  هذه  لختبار  الثالثة:  الفر�سية 
على اأنه" ل يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
الدللة  م�ستوى  عند  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
الإح�سائية )α ≤0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
اخلدمة،  �سنوات  متغري  متغري  اىل  تعزى  اأنف�سهم  املديرين  نظر 
)One Way ANOVA(.ويبني  الأحادي  التباين  حتليل  اأجري 

اجلدول رقم )16( واجلدول رقم )17( نتائج حتليل التباين.
الجدول رقم )16( 

متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في 
مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

املتو�صط احل�صابيالعدد�صنوات اخلدمة

00اأقل من 5

10 – 514.78

16 – 1184.41

214.30اأكرث من 16

304.34املجموع

الجدول رقم )17( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس 

الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر 
المديرين أنفسهم تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الدللة

0.2620.131.210.31بني املجموعات

2.92270.11داخل املجموعات

3.1829املجموع

متو�سطات  بني  الفروق  اأن   )17( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
ممار�ساتهم  لدرجات  الثانوية  املدار�س  مديري  ا�ستجابات 
ملهامهم ال�رصافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظرهم 
تبعًا �سنوات اخلدمة لي�ست ذات دللة اإح�سائية، فقد كانت قيمة 
)ت( )1.21(، وقيمة )ف( ت�ساوي )0.31( وهي لي�ست ذات دللة 
اإح�سائية، مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية.ويعزى ذلك اإىل اأن 
بحيث  روتينية،  زمنية  فرتة  بعد  ت�سبح  الفنية  املديرين  اأدوار 
يهتمون بتطبيق الأنظمة والتعليمات، واأن خربتهم ت�سبح خربة 
مكررة بعدد �سنوات اخلدمة، اإ�سافة اإىل اأن الت�سكيالت املدر�سية 
وتنقالت املعلمني واملعلمات قليلة، مما ي�سهل عمل مدير املدر�سة 
مع  النتيجة  هذه  اتفقت  مدر�سته.وبذلك  مبعلمي  ملعرفته  نتيجة 
واحلرا�سي   ،)2013( واأبي حامد   ،)2014( درا�سة حمد  نتيجة 
)2011(، وال�سمري )2007(، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 

الكردمي  و   ،)Ekyaw, 2014( )2009(، ويكياو  اأبي ك�سك  درا�سة 
Kola-( وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)ALkrdem.2011(
 Wanzare,( ووانزير   ،)Ouewole.2013( واأيوول   ،)wole, 2010

 ،)Ayeni, 2012( واآييني ،)2012

Ú  تن�س التي  الفر�سية  هذه  لختبار  الرابعة:  الفر�سية 
على اأنه" ل يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
الدللة  م�ستوى  عند  الإ�رصافية  ملهامهم  الثانوية  املدار�س 
الإح�سائية )a ≤ 0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
ا�ستخدم  التخ�س�س،  متغري  اىل  تعزى  اأنف�سهم  املديرين  نظر 
اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة )t- test(.ويبني اجلدول رقم )18( 

نتائج اختبار )ت(.
الجدول رقم )18( 

متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس 
محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى لمتغير التخصص

املتو�صط العددالتخ�ص�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت( 

الدللة 
الإح�صائية

103.350.32علمي
280.080.94

203.340.35علوم ان�سانية

متو�سطات  يف  الفروق  اأن   )18( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
الإ�رصافية  ملهامهم  ممار�ستهم  لدرجة  املديرين  ا�ستجابات 
ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س  يف 
اإذ  اجلن�س،  ملتغري  تبعا  اإح�سائية  دللة  ذات  لي�ست  التخ�س�س، 
ت�ساوي  )ف(  وكانت   )0.08( الكلية  للدرجة  )ت(  قيمة  كانت 
قبول  يعني  مما  اإح�سائية،  دللة  ذات  لي�ست  وهي   )0.94(
املدر�سة  مدير  اأن  اإىل  ذلك  الباحثان  ال�سفرية.ويعزو  الفر�سية 
متخ�س�س يف مبحث واحد، ولي�س يف كل املباحث، كما اأن دور 
مدير املدر�سة الفني يتعلق بالإجراءات العامة ومهام املعلم غري 
التخ�س�سية، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب 
واجلرجاوي   ،)2013( حامد  واأبي   ،)2014( وحمد   ،)2014(
 ،)2007( وال�سمري   ،)2011( واحلرا�سي   ،)2012( والنخالة 
واأيوول )Ouewole.2013(، ووانزير )Wanzare, 2012(، واآييني 
اأبي  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  واختلفت   ،)Ayeni, 2012(
ALkr-( والكردمي   ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009 )��سك 
 Kolawole,( وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)dem.2011

.)2010

Ú  الفر�سية اخلام�سة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي
ممار�سة  درجات  متو�سطات  يف  فروق  يوجد  "ل  اأنه  على  تن�س 
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية )a ≤ 0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
املعلم"، جرى  متغري جن�س  اإىل  تعزى  واملعلمات  املعلمني  نظر 
)t- test(.ويبني اجلدول  امل�ستقلة  للعينات  اختبار )ت(  ا�ستخدام 

رقم )19( نتائج اختبار )ت(.
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الجدول رقم )19( 
متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس 

محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير جنس المعلم

املتو�صط العدداجلن�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت( 

الدللة 
الإح�صائية

454.150.45ذكر
991.080.29

564.250.43اأنثى

متو�سطات  يف  الفروق  اأن   )19( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
يف  الإ�رصافية  ملهامهم  ممار�ستهم  لدرجة  املديرين  ا�ستجابات 
واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س 
تبعا  اإح�سائية  دللة  ذات  لي�ست  املعلم،  جن�س  ملتغري  تعزى 
 )1.08( الكلية  للدرجة  )ت(  قيمة  كانت  اإذ  اجلن�س،  ملتغري 
اإح�سائية،  دللة  ذات  لي�ست  )0.29( وهي  ت�ساوي  وكانت )ف( 
اإىل مركزية  مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية.ويكن عزو ذلك 
ال�رصايف،  ومديراتها  املدار�س  مديري  لدور  الناظمة  التعليمات 
واإجراءات التفتي�س واملتابعة لهم، ف�ساًل عن اأن املراأة يف العامل 
رياديًا  دوراً  تاأخذ  بداأت  خ�سو�سًا  الفل�سطينية  واملراأة  عمومًا، 
يف الكثري من املواقع الإدارية وال�سيا�سية، ويف قيادة منظمات 
اخلطيب  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وبذلك  الأعمال، 
واختلفت هذه   ،)2011( واحلرا�سي   ،)2014( )2014(، وحمد 
 Ekyaw,( واإيكياو ،)النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك )2009
)Ouewole.2013(، ووانزير  واأيوول  2014(، وال�سمري )2007(، 

ALkr-( الكردمي  و   ،)Ayeni, 2012( واآييني   ،)Wanzare, 2012(
 Kolawole,( وكولول   ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)dem.2011

.)2010

Ú  الفر�سية ال�ساد�سة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي
ممار�سة  درجات  متو�سطات  يف  فروق  يوجد  "ل  اأنه  على  تن�س 
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية )a ≤ 0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
العلمي"،  املوؤهل  متغري  اإىل  تعزى  واملعلمات  املعلمني  نظر 
)One Way ANOVA(.ويبني  الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم 

اجلدول رقم )20( واجلدول رقم )21( نتائج حتليل التباين.
الجدول رقم )20( 

متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس 
محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

املتو�صط احل�صابيالعدداملوؤهل العلمي

94.09اأقل من بكالوريو�س

754.20بكالوريو�س

174.30ماج�ستري فاأعلى

1014.20املجموع

الجدول رقم )21( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مديري 

المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين 
والمعلمات تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الدللة

0.2020.100.510.60بني املجموعات

19.18980.20داخل املجموعات

19.38100املجموع

متو�سطات  بني  الفروق  اأن   )21( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
ملهامهم  الثانوية  املدار�س  مديري  ممار�سة  درجة  متو�سطات 
املعلمني  �سلفيت من وجهة نظر  الإ�رصافية يف مدار�س حمافظة 
تعزى اىل متغري املوؤهل العلمي لي�ست ذات دللة اإح�سائية، فقد 
وهي   )0.60( ت�ساوي  )ف(  وكانت   )0.51( )ت(  قيمة  كانت 
ال�سفرية. الفر�سية  اإح�سائية، مما يعني قبول  لي�ست ذات دللة 
بها  ي�سطلع  التي  ال�رصافية  املهام  اأن  اإىل  ذلك  عزو  ويكن 
التنظيم  واحدة، من حيث  املعلمني  املدار�س جتاه جميع  مديرو 
احل�سة  مبوعد  املعلمني  املديرون  يعلم  اإذ  والوقت،  والإجراءات 
ال�رصافية، كما يجتمع مديرو املدار�س مع املعلمني قبل دخولهم 
لهم  ويقدمون  ال�رصافية،  املهام  لتنفيذ  ال�سفية  الغرفة  اإىل 
املهمة  تنفيذ  بعد  معهم  يجتمعون  كما  ال�رصورية،  الر�سادات 
اأدبيات  اأكدته  ال�رصافية ويناق�سون معهم مالحظاتهم، وهذا ما 
الدرا�سة يف العوران )2010(، وزارة الرتبية والتعليم )2012(، 
الزهراين )2014(، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 
والنخالة  واجلرجاوي   ،)2013( حامد  واأبي   ،)2014( حمد 
مع  النتيجة  هذه  واختلفت   ،)2007( وال�سمري   ،  ،)2012(
 ،)Ekyaw, 2014( واإيكياو   ،)2009( ك�سك  اأبي  درا�سة  نتيجة 
واأيوول   ،)ALkrdem.2011( والكردمي   )2011( واحلرا�سي 
 Ayeni,( واآييني ،)Wanzare, 2012( ووانزير ،)Ouewole.2013(

.)Kolawole, 2010( وكولول ،)Poirier.2009( وبويرير ،)2012

Ú  الفر�سية ال�سابعة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي
ممار�سة  درجات  متو�سطات  يف  فروق  يوجد  "ل  اأنه  على  تن�س 
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية )a ≤ 0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
اخلدمة"،  "�سنوات  متغري  اإىل  تعزى  واملعلمات  املعلمني  نظر 
)One Way ANOVA(.ويبني  الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم 

اجلدول رقم )22( واجلدول رقم )23( نتائج حتليل التباين.
الجدول رقم )22( 

متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس 
محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

املتو�صط احل�صابيالعدد�صنوات اخلدمة

194.17اأقل من 5

10 – 5334.27

16 – 11284.25
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املتو�صط احل�صابيالعدد�صنوات اخلدمة

214.06اأكرث من 16

1014.20املجموع

الجدول رقم )23( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مديري 

المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين 
تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

م�صتوى 
الدللة

0.6430.211.110.35بني املجموعات

18.74970.19داخل املجموعات

19.38100املجموع

متو�سطات  بني  الفروق  اأن   )23( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم ال�رصافية يف 
�سنوات  تبعًا  املعلمني  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س 
اخلدمة لي�ست ذات دللة اإح�سائية، فقد كانت قيمة )ت( )1.11( 
وكانت )ف( ت�ساوي )0.35( وهي لي�ست ذات دللة اإح�سائية، مما 
اإىل اخلربة  الباحثان ذلك  ال�سفرية.ويعزو  الفر�سية  يعني قبول 
التي اكت�سبها املعلمون واملعلمات اأثناء اخلدمة وتكرارها، ي�سهل 
عمل املدير الفني معهم، بحيث ت�سبح روتينية مع مرور الزمن، 
املديرين  ممار�سة  درجة  نحو  املعلمني  ا�ستجابات  جعل  مما 
ملهامهم ال�رصافية واحدة، ودون اأن تتاأثر بعدد �سنوات اخلدمة، 
وهذا ما اأكدته اأدبيات الدرا�سة يف الإجراءات التي تتبعها وزارة 
واملديرات  املديرين  التزام  ل�سمان   )2012( والتعليم  الرتبية 
باملعايري التي حددتها واملتعلقة مبهامهم الإ�رصافية، الزهراين 
)2014( وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي حامد 
هذه  واختلفت   ،)2007( وال�سمري   ،)2014( وحمد   ،)2013(
واجلرجاوي   ،)2009( ك�سك  اأبي  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة 
 Ekyaw،( واإيكياو   ،)2011( واحلرا�سي   ،)2012( والنخالة 
 ،)Poirier.2009( وبويرير ،)ALkrdem.2011( و الكردمي ،)2014

 ،)Ouewole.2013( واأيوول   ،)Kolawole, 2010( وكولول 
 ،)Ayeni, 2012( واآييني ،)Wanzare, 2012( ووانزير

Ú  الفر�سية الثامنة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي
"ل يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة  اأنه  تن�س على 
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رصافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية )a ≤ 0.05( يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة 
جرى  للمعلم"،  التخ�س�س  اإىل  تعزى  واملعلمات  املعلمني  نظر 
ا�ستخدام اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة )t- test(.ويبني اجلدول 

رقم )24( نتائج اختبار )ت(.

الجدول رقم )24( 
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس 

محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص

املتو�صط العددالتخ�ص�س
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة 
)ت( 

الدللة 
الإح�صائية

314.080.42علمي
991.920.06

704.260.44علوم ان�سانية

متو�سطات  يف  الفروق  اأن   )24( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
يف  الإ�رصافية  ملهامهم  ممار�ستهم  لدرجة  املديرين  ا�ستجابات 
ملتغري  تعزى  املعلمني  نظر  وجهة  من  �سلفيت  حمافظة  مدار�س 
)ت(  قيمة  كانت  اإذ  اإح�سائية،  دللة  ذات  لي�ست  التخ�س�س، 
للدرجة الكلية )1.92( وكانت )ف( ت�ساوي )0.06( وهي لي�ست 
ذات دللة اإح�سائية، مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية.ويعزى 
لي�ست  ال�رصافية  املدار�س  ومديرات  مديري  مهام  اأن  اإىل  ذلك 
واإمنا  واملعلمات،  املعلمني  بتخ�س�سات  تتعلق  ول  تخ�س�سية، 
تتعلق باآلية تنفيذ املهام التعليمية، و�سياغة الأهداف ال�سلوكية، 
وتناول املحتوى، و�سبط ال�سف وتعزيز الطلبة، واإدارة التفاعل 
ال�سفي، وغريها من املهام غري التخ�س�سية وهذا ين�سجم مع ما 
ن�سوان  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  الدرا�سة،  اأدبيات  يف  الباحثان  اأورده 
والتعليم  الرتبية  ووزارة   ،)2010( والعوران   ،)2001( ون�سوان 
وبذلك   ،)2014( واخلطيب   ،)2014( والزهراين   ،)2012(
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة حمد )2014(، واأبي حامد 
)2013(، وال�سمري )2007(، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 
 ،)2012( والنخالة  واجلرجاوي   ،)2009( ك�سك  اأبي  درا�سة 
ووانزير   ،)Ouewole.2013( واأيوول   ،)2011( واحلرا�سي 
 Ekyaw,( واإيكياو   ،)Ayeni, 2012( واآييني   ،)Wanzare, 2012(
 ،)Poirier.2009( وبويرير   ،)ALkrdem.2011( الكردمي  و   ،)2014

.)Kolawole, 2010( وكولول

التوصيات واملقرتحات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة فقد اأو�صى الباحثان ب: 

ت�سهيل توا�سل املدرين مع الإدارة التعليمية يف وزارة  -
الرتبية والتعليم.

املدر�سة  - مدير  كفاءة  لرفع  تدريبية  دورات  عقد 
الإ�رصافية.

زيادة ال�سالحيات الإدارية املمنوحة ملديري املدار�س  -
ح�سور  من  املوهوبون  الطلبة  يكن  مبا  باملواهب  للعناية 

ح�س�س درا�سية يف ال�سفوف الأعلى.
اإبالغ املعلمني قبل تنفيذ الزيارات الإ�رصافية. -
عقد ور�سات عمل وعر�س ح�س�س منوذجية للمعلمني  -

با�ستخدام التقنيات املتطورة.
اأداء  - من  ليتمكنوا  الإدارية،  املديرين  اأعباء  تخفيف 

اأدوارهم الفنية.
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