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 شكر وعرفان

يقػػػدـ ثجزيػػػؿ الرػػػير أاليقػػػدير إلػػػى أسػػػياذن اليا ػػػؿ الػػػدييأر إثػػػراليـ أثػػاد ء ذن ثػػػدء ال يسػػػعنخ إال أف 
ال  يثخ  الذن يي ؿ أأررؼ   ى لذا الرسالة  أالذن ياف   ى مدار إ داد لذا الرسػالة ملػاؿ العػالـ 
الر يف  أالرا خ ال ػال،  أاإلنسػاف الملػالخ اليػؽ.  ػاذا يػاف  ػخ رسػاليخ جػأدة أيسػف   ػالى أسػياذن 
ليػػث يعػػز  يػػؿ إجػػػادة  أ  ػػخ أزر مػػا أقعػػت  يػػػث مػػف أ طػػاء. يمػػا أيأجػػػث  اليػػريـ يعػػأد الي ػػؿ ي ػػػث  أا 

 ذا الرسالة.ال ذيف يي بل ثمناقرة ل ة رجاء العسي خأالدييأر  أررؼ أثأ  يراف ثالرير العميؽ ل دييأر

يما أف الأاجب يد أنخ إلى ر ع آيات الرير أاليقدير إلى جامعة القدس اليخ أيايت لػخ  ر ػة إنجػاز 
لى يؿ الذيف سا دأنخ  خ إنجازلا أا  راجها الم رج الع مخ الر يف.  لذا الرسالة  أا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج
 

 الممخص

المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظػة مد  يأا ر المهارات القيادية لد   لد ت الدراسة اليعرؼ   ى
مػف جميػع مػديرن أمػديرات أييػأف مجيمػع الدراسػة . ثيت ليـ مف أجهة نظر المع ميف أالمػديريف

( مػديرا  أمػديرة  أمػف جميػع مع مػخ المػدارس 231المدارس العام يف ثميا ظة ثيت ليـ أالثالغ  ددلـ )
أمع مػة  أمػا  ينػة الدراسػة  ييأنػت مػف  ( مع مػا  1743الييأمية  خ ميا ظة ثيت ليـ أالثالغ  ػددلـ )

أقػػػػد اسػػػػي دمت  ( مع ػػػػـ أمع مػػػػة مػػػػف العػػػػام يف  ػػػػخ ميا ظػػػػة ثيػػػػت ليػػػػـ 377( مػػػػديرا  أمػػػػديرة أ )47)
(  قػرة مأز ػة   ػى أرثعػة مجػاالت   ينػاأؿ األأؿ 55االسيثانة يأداة ثيلية  أقد ييأنػت االسػيثانة مػف )
الي   ػية( أمػا اللالػث  ينػاأؿ )اللػانخ المهػارات الينيػة منهما مهارات العبلقات اإلنسانية  ثينمػا ينػاأؿ 

   ثينما يناأؿ الراثع منها مهارات االي اؿ أاليأا ؿ.(الر  ية)المهارات الذايية 
أقػد   SPSSثرنػام  الػرـز اإلي ػالية  الثايػث اسػي دـ أسػل يها  ػف أاإلجاثػة الدراسػة ألػداؼ لييقيؽأ 

 αال يأجػد  ػػرأؽ ذات داللػة إي ػػالية  نػد مسػػيأ  )أنػث  يأ ػ ت الدراسػة إلػػى  ػدة نيػػال   مػف ألمهػػا:
د  المرػر يف اليرثػػأييف  ػخ ميا ظػػة ثيػػت ػػػػػػػػػة لػػػػػػػمػد  يػػأا ر المهػارات القيادي(  ػخ ميأسػػطات 0.05  ≤

: الجػػػنس  ات الدراسػػػةليػػػـ مػػػف أجهػػػة نظػػػر المػػػديريف أالمع مػػػيف  ػػػخ المػػػدارس الييأميػػػة يعػػػز  لمي يػػػر 
 مؤلؿ الع مخ  مسيأ  المدرسة  جنس المدرسة  أمأقع المدرسة. العمر  المسمى الأظييخ  ال

 
 أ رجت الدراسة ثعدد مف اليأ يات. 
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the availability of leadership skills among the educational supervisors in 

Bethlehem governorate from the point of view of teachers and principals 

Prepared By: Basem Ibrahim Dakhal Allah Al Hajahjah 

Abstract 

This study aimed to identify the availability of leadership skills among the educational 

supervisors in Bethlehem governorate from the point of view of teachers and 

principals. The population of the study is all the directors of public and private schools in 

Bethlehem governorate, the number of them is (132) and all the teachers in the 

governmental schools in Bethlehem governorate, the number of them is (2473) teachers, 

and the sample of it consisted (70) principals and (300) teachers who are works in 

Bethlehem governorate, the questionnaire was used as a research tool, and it consisted 55 

paragraphs were distributed into four fields, the first one talked about the skill of human 

relations, while the second one talked about the  Specialized skills, the third one talked 

about the Self-skills (Personal).            

To achieve the objectives of the study and to answer its question, the researcher used the 

Statistical Packages for Social Sciences program (SPSS), and study has reached to many 

results some of these: There are no differences with a Statistical indication at the level 

(0.05    a) at the averages of the availability of leadership skills among the educational 

supervisors in Bethlehem governorate from the point of view of teachers and principals, 

that due to the Study variables (Sex, Age, Job title, Qualification, Years of experience in 

administration, Years of experience in teaching, The school level, school location.              
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 :الفصل األول

________________________________________________ 
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 
 مقدمة 1.1

مػا أ ػ ت  يرهد   ػرنا اليػالخ يطػأرا  يثيػرا   ػخ يا ػة المجػاالت اليرثأيػة أاللقا يػة أليػخ نسػيطيع ث ػأغ
لبلسػػػييادة مػػػف  طاقػػػاتإليػػػث الػػػدأؿ الميقدمػػػة مػػػف نه ػػػة أرقػػػخ  ػػػخ المجػػػاؿ اليرثػػػأن   ينػػػا أف نيرػػػد ال

المػد بلت لينميػة القػدرات   ال ثرات اليرثأية اليخ يريؿ المنط ؽ ال يي، لهذا النه ة ليأنها مف ألػـ
 .المهنية لد  المع ميف

 
القػػرف  أنييجػػة ل ي يػػرات المييػػررة  ػػخ مجػػاؿ اليع ػػيـ   ػػى ال ػػعيد العػػالمخ  قػػد رػػهد الن ػػؼ اللػػانخ مػػف

ثييػث يسػيند  بلح اليع يـ أينادت الػد أات إل ػبلح الػنظـ اليع يميػةالعرريف جهأدا   المية أاسعة إل 
االليمػاـ ثجػأدة  العم ية إلى يقأيـ ييرؼ  ف  نا ػر القػأة أال ػعؼ  ػخ الػنظـ المطثقػة أمػف لنػا ثػدأ

ث يػة ييقيػؽ أ  ػؿ  اليع يـ الذن انيقؿ إليث آليايها أمياليمها مف المجاؿ ال نا خ إلى المجػاؿ اليرثػأن
اليرثأيػة  ػخ الأاليػات المييػدة  ا  لؤللداؼ اليرثأية المعدة أالميددة س يا  أقػد ثػدأت المؤسسػاتالنيال  أ ق

  ييقيػؽ الجػأدة  ػخ الػنظـ اليع يميػة أأأرأثا  خ الرثع األ يػر مػف القػرف الما ػخ سػثاقا  ميسػار ا  ثايجػاا
م ػػطيى  )الرػػام ة أدأالػػر إلدارة الجػػأدة  يمػػا ثػػادرت العديػػد مػػف المؤسسػػات إلنرػػاء مرايػػز أمؤسسػػات

2002).  
 
ث ػػرض يطػػأير  ثػػرزت  ػػخ السػػنأات األ يػػرة  جهػػأد ميعػػددة لػػأزارة اليرثيػػة أاليع ػػيـ العػػالخ الي سػػطينية أ 

أمػػػػن، يػػػػأا ز لهػػػػـ   زيػػػػادة ال ػػػػبلييات الممنأيػػػػة لمػػػػديرن المػػػػدارس   مػػػػف أثرزلػػػػا  اإلدارة المدرسػػػػية
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ثػرام  النرػاط الطبلثػخ   ليأسػع اليثيػر  ػخأمسا ديهـ   ى أف ييأنأا مرر يف مقيميف  ثاإل ػا ة إلػى ا
ذاييػا  أاالنيقػاؿ مػف اإلدارة اليق يديػة  أاليأجث نيأ اإلدارة البلمريزيػة  أاليأسػع  ػخ  ػدد المػدارس الم ػدارة

يز ػػػر ثهػػػا )أزارة اليرثيػػػة أاليع ػػػيـ العػػػالخ   إلػػػى اإلدارة اإللييرأنيػػػة  أميرلػػػا مػػػف الثػػػرام  العديػػػدة اليػػػخ
2005). 

 
أ ػػػػبلا   الياجػػػػة إلػػػػى نأ يػػػػة  ا ػػػػة مػػػػف مػػػػديرن المػػػػدارس  لييعػػػػام أا مػػػػع المسػػػػيجدات أيثػػػػرز ألميػػػػة

 اإلدارية  أميط ثات ينييذلا أ ؽ األلداؼ المرسأمة لذلؾ  أليخ يقـأ مدير المدرسة ثجميع أ مالث
 

الي   ػػات  لػػذا  أاليرثأيػػة   ػػى أيمػػؿ أجػػث   هػػأ ثياجػػة إلػػى مسػػا دة المرػػر يف اليرثػػأييف مػػف يا ػػة
يطأير اإلدارة  خػػػإسهام ا مثارر ا   خ يسهـػػػػػػػػػث مف العأامؿ اليػػػػػػرراؼ اليرثأن ثجميع ي   ايأ ث، اإل

الميػداف أالسياسػة اليع يميػة  أ  يػث يقػأـ  م يػة  المدرسية  ليأف اإلرراؼ اليرثأن لأ ي قة الأ ؿ ثػيف
إلػػى أ  ػػؿ النيػػال  أاألسػػاليب اليع يميػػة ل أ ػػأؿ ثهػػا  أ ػػث، مػػف  ػػرأريات العم يػػةأ اليقػػأيـ أاليطػػأير 

 .(2006اليع يمية أاليرثأية ) الد  
 

مػػا مػػف رػػأنث  أيػػاف مػػف أألػػى اليمامػػات اإلرػػراؼ اليرثػػأن يطػػأير اإلدارة المدرسػػية أالسػػعخ لييقيػػؽ يػػؿ
أييقػػؽ الهػػدؼ  أيػػأ ير يػػؿ مػػا ي ػػدـ العمػػؿ  يسػػهيؿ مهػػاـ العػػام يف ثهػػذا المسػػيأ  مػػف اإلدارة اليع يميػػة

المػػػدارس يقػػػع   ػػػى  أف مسػػػؤألية ا ييػػػار أيػػػدريب أيطػػػأير أداء القػػػالميف   ػػػى إداراتالمنرػػػأد. أييػػػث 
المزيػػد مػػف العنايػػة ثهػػذا  يالػػؿ إدارات اإلرػػراؼ اليرثػػأن ثم ي ػػؼ ي   ػػايث أجهايػػث   ػػاف لػػذا ييط ػػب

 .(2004 الجأانب مف قثؿ جميع المرر يف اليرثأييف )المسعأدن أآ رأف 
 

لعمػػؿ اأ  ثالعم يػػة اليع يميػػة يػػاف مػػف الأاجػػب اإللمػػاـ ثميػػاأر الجػػأدة مػػف الرمثػػة  ػػخ النهػػأض  أانطبلقػػا  
قػد . أ إ ادة النظر  ػخ  م يػة اإلرػراؼ اليرثػأن أأسػاليثث بلؿ مف    ى ييسيف األداء المهنخ ل مع ميف

  سػػػطيف  ػػػبلؿ السػػنأات المن ػػػرمة يطػػػأرا  م مأسػػػا   ػػػخ ميهأمػػػث أأسػػػاليثث  يطػػأر اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  ػػػخ
مري ػػػة اليييػػػيش أمػػػرأرا  ثمري ػػػة اليأجيػػػث أأ ػػػأال  إلػػػى مري ػػػة اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  مػػػف أممارسػػػيث ثػػػدءا  

 .(2008) طأن   اإلررا ية المينأ ة ثأساليثها
 

أداء أدأارا  أيرػػير األدب اليرثػػػأن إلػػػى ألميػػػة دأر اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  ػػػخ مسػػػا دة مػػػدير المدرسػػػة   ػػػى
أاإلرراؼ  هأ قادر  ب  ثرة يية مف ممارسيث ل يع يـاإلدارية أاليرثأية  إذ أف المررؼ اليرثأن قد اييس

 (.  2006 أض اهلل  )   ى د ـ مدير المدرسة ثهذا القدرات أمسا ديث   ى يؿ المريبلت
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اإلرػراؼ  أ  ى الرمـ مف يطأر اإلرراؼ اليرثأن  خ ميهأمػث أممارسػايث إال أف الدراسػات اليػخ يناألػت
يرجػع لػذا قػد أ   ثعػض الق ػأر  ػخ  الػد اإلرػراؼ اليرثػأن اليرثأن  ػبلؿ السػنأات الما ػية يرػير إلػى

أداء ثعػػػػض  ةػػػػػػالق ػػػػأر إمػػػػا إلػػػػى ميدأديػػػػة األسػػػػاليب اإلرػػػػرا ية اليػػػػخ يسػػػػي دمها ثعػػػػض المرػػػػر يف أق 
ما إلى يثايف أراء المرػر يف  األساليب اإلررا ية المهمة  خ ينمية مهارات المع ميف أالمرػر ات يػأؿ   أا 

 .(2005طعانخ  ال) األدأار المط أثة منهـ
 

مهارات اليدريس مف  اليخ يناألت دأر المررؼ اليرثأن  خ ينمية (2001)  قد أرارت دراسة المأيزرن
االجيما يػة  ػخ ينميػة مهػارات يػدريس  أجهة نظر مع مخ المأاد االجيما ية إلػى أف دأر مرػر خ المػأاد

أأرػارت  .ؿ ثالنسػثة لمهػارات أ ػر المهػارات أق يػ المأاد االجيما ية ييػراأح ثػيف ميأسػط ثالنسػثة لػثعض
اليدريب اليرثأن أاألساليب القيادية اليديلة أيطثيقايها أيناأؿ  يها  (2011مقاث ة )الدراسة اليخ أجرالا 

اإلرػػػرا ية المسػػػي دمة أأف ممارسػػػة يليػػػر مػػػف المرػػػر يف اليرثػػػأييف  إلػػػى ييػػػاأت  ػػػخ األسػػػاليباليرثأيػػػة 
  .ميقف أالمنظـالي طيط ال لؤلساليب اإلررا ية ينق ها

 
المدارس الياثعة لأزارة اليرثيػة أاليع ػيـ  أف المع ميف أالمع مات  خ (2007) يما أأ يت دراسة  ال،

 ػخ يػيف يػر  نظػراؤلـ   ثدرجػة ميدنيػة يرأف أف ال دمات اإلررا ية اليػخ قػدمت لهػـ يانػت خ   سطيف 
أأف المجػػاؿ األيلػػر   ثرػػيؿ أ  ػػؿلهػػـ  الػػذيف يعم ػػأف  ػػخ المػػدارس الياثعػػة لأيالػػة ال ػػأث أنهػػا قػػدمت

الدراسػية  لأ ينييذ المنػال  خ مدارس أزارة اليرثية أاليع يـ العالخ  ممارسة مف قثؿ المرر يف اليرثأييف 
 اليع مية. أيطأيرلا أالمجاؿ األقؿ ممارسة لأ يأظيؼ الثيلة المي ية  خ العم ية اليع يمية

 
اإلرػػراؼ   ع ػػيـ العػػالخ الي سػػطينخ لييسػػيف أيطػػأير أسػػاليبأرمػػـ الجهػػأد اليػػخ يثػػذلها أزارة اليرثيػػة أالي

ييػػث ال يقي ػػر  اليرثػػأن مػػف  ػػبلؿ إيثػػاع أسػػاليب مينأ ػػة  ػػخ يقػػأيـ جميػػع  نا ػػر العم يػػة اليع يميػػة 
نمػػا ييثعهػػا أيرا قهػػا  م يػػات يقػػأيـ  ديػػدة يظهػػر مػػد    م يػػة اليقػػأيـ   ػػى نيػػال  الزيػػارة ال ػػيية  قػػط  أا 

الدراسػػػات أظهػػػرت رسػػػأخ  يػػػات اليع ػػػيـ أالػػػيع ـ المدرسػػػخ  إال أف العديػػػد مػػػفمرػػػارية المع مػػػيف  ػػػخ  م 
اليرثػأييف  أأف الػدأرات اليدريثيػة  المياليـ اليق يدية  خ اإلرراؼ اليرثأن  خ أذلاف العديػد مػف المرػر يف

ممارسات المرر يف اليرثأييف أالمع مػيف ييػث  ييسيفليريز   ى الجانب النظرن أيهمؿ الجانب الينخ 
  .(2001نرأاف  ) يس طخ أمير ديمقراطخ نها سطيية أ عيية أأف اليأار الميثع ثينهـأ
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 الدراسة مشكمة 2. 1

مف  بلؿ  مؿ الثايث يمدير مدرسة ألأ مررؼ مقيـ لعدة أ أاـ  أمػف  ػبلؿ  بلقايػث مػع المرػر يف 
ث أنػػث يبليػظ أف اإلرػػراؼ اليرثػأييف  أمػا لئلرػػراؼ اليرثػأن مػف ألميػػة يثيػرة  ػخ العم يػػة اليرثأيػة. أييػ

اليرثػأن  ػػخ مدارسػػنا مػػا زاؿ لػػث ممارسػػات إرػػرا ية يق يديػػة ثعيػػدا  ػػف رأح االثػػداع أاالثييػػار   قػػد نرػػأت 
 يرة لذا الدراسة يمياألة ل يعرؼ   ى المهارات القيادية اليخ يجب أف ييأ ر  خ المررؼ اليرثأن مػف 

  بلؿ قدرايث اإلثدا ية.
 
 ييقيػػؽ ة  ػػخػػػػػػرػرا ية أقيميهػػا  ػػخ أقينػا اليا ػػر لمػػا لهػا مػػف ميانػػة ييأيإلت ايينػامى ألميػػة الممارسػػاأ 

اإلرػػراؼ  األلػػداؼ األساسػػية أالميمل ػػة  ػػخ ييقيػػؽ النمػػأ المهنػػخ ل مع مػػيف أالمع مػػات أرمػػـ مػػا رػػهدا
انعيسػػت آلارلػػا  ػػخ  اليرثػػأن  ػػخ   سػػطيف ثرػػيؿ  ػػاـ أاألسػػاليب اإلرػػرا ية ث ػػية  ا ػػة مػػف يجديػػدات

أرػمألية ألدا ػث أيعػدد أظاليػث  لير مف الممارسات اإلرػرا ية أايسػاع نطػاؽ اإلرػراؼ اليرثػأنيطأير الي
ة إال أف الأاقػع ػػػػػة اليع مية اليرثأيػػػػاليع يمي ةػػػليرمؿ يا ة  نا ر المأقؼ اليع يمخ أجميع جأانب العم ي
ي ػػار  ػػخ أم ثػػث   ػػػى اإلرػػراؼ اليرثػػأن أاالق اإلرػػرا خ أسػػثؿ يطػػأيرا يرػػؼ  ػػدـ الينػػأع  ػػػخ أسػػاليب

إجػراءات  اطلػة  ػخ ينييػذلا أم ثػة األمػأر اإلداريػة  ػخ  الزيارات ال يية أاال يماد  خ يلير منهػا   ػى
 .(2006المقيد  )ة المياثعة اليقيقية ل ممارسات اإلررا ي  مؿ المررؼ اليرثأن ثييث ييعذر   يث

 
 أسئمة الدراسة 3. 1

 :السؤاليف اآليييفاإلجاثة   ى  خ  الدراسةيميأرت مري ة 
 ما مد  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظة ثيت ليـ مف أجهة  -1

 "؟  نظر المع ميف أالمديريف    
 قياديػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػد  د  يأا ػػػػػػػػر المهػػػػػػػػػػػػارات الػػػػػػػ ػػػػػػػرأؽ ثيف اليقديػػػػػػػػػرات الميأقعػػػػػػػػػػػة لم يأجدلػػػػػػػػؿ  -2

     ز  ػػػػػػػػػػػيع ريفػػػػػػػػػأالمدي ر المع ميفػػػػػػػػة نظػػػمف أجه ػػػػػػػخ ميا ظػػػػػػػػة ثيت ليـ المرر يف اليرثأييف     
 مسيأ  أ   خػػػالع ممؤلؿ الأ ة  ػػػػػػػػػى الأظييػػػػػػػمسمأ العمػػػػر  أ الجنس  )ػة ػػػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػلمي ي    
 .(المدرسة مأقػػػػػعالمدرسػػػػػػػػػة  المدرسة  جنس     
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 فرضيات الدراسة 4. 1
 ألئلجاثة  ف أسل ة الدراسة انثلقت الير يات ال يرية اآليية:

يػأؿ اليقػديرات  ( a> 0.05) ند مسيأ  الداللة  : ال يأجد  رأؽ ذات داللة إي اليةالفرضية األولى
مػف أجهػة نظػر  ػخ ميا ظػة ثيػت ليػـ يأا ر المهارات القياديػة لػد  المرػر يف اليرثػأييف لمد  قعة الميأ 

 يعز  لمي ير الجنس.المع ميف أالمديريف 
 

يأؿ اليقػديرات  ( a> 0.05) ند مسيأ  الداللة  : ال يأجد  رأؽ ذات داللة إي اليةالثانيةالفرضية 
مػف أجهػة نظػر  ػخ ميا ظػة ثيػت ليػـ   المرػر يف اليرثػأييف يأا ر المهارات القياديػة لػدلمد  الميأقعة 

 يعز  لمي ير العمر.المع ميف أالمديريف 
 

يػأؿ اليقػديرات  ( a> 0.05) ند مسػيأ  الداللػة  اللاللة: ال يأجد  رأؽ ذات داللة إي اليةالفرضية 
ليػـ مػف أجهػة نظػر الميأقعة لمد  يأا ر المهارات القياديػة لػد  المرػر يف اليرثػأييف  ػخ ميا ظػة ثيػت 

 المع ميف أالمديريف يعز  لمي ير مسمى الأظيية.
 

يأؿ اليقػديرات  ( a> 0.05) ند مسيأ  الداللة  : ال يأجد  رأؽ ذات داللة إي اليةالرابعةالفرضية 
مػف أجهػة نظػر  ػخ ميا ظػة ثيػت ليػـ يأا ر المهارات القياديػة لػد  المرػر يف اليرثػأييف لمد  الميأقعة 

 يعز  لمي ير المؤلؿ الع مخ.مديريف المع ميف أال
 

يػػأؿ  ( a> 0.05) نػػد مسػػيأ  الداللػػة  : ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػاليةالخامسييةالفرضييية 
مػػف  ػػخ ميا ظػػة ثيػػت ليػػـ يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف لمػػد  اليقػػديرات الميأقعػػة 

 مدرسة.يعز  لمي ير مسيأ  الالمع ميف أالمديريف أجهة نظر 
 

يػػأؿ  ( a> 0.05) نػػد مسػػيأ  الداللػػة  : ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػاليةالسادسييةالفرضييية 
مػػف   ػػخ ميا ظػػة ثيػػت ليػػـ يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييفلمػػد  اليقػػديرات الميأقعػػة 

 يعز  لمي ير جنس المدرسة.المع ميف أالمديريف أجهة نظر 
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يػػأؿ  ( a> 0.05) نػػد مسػػيأ  الداللػػة   يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػالية: الالسييابعةالفرضييية 
اليقػػديرات الميأقعػػة ليػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف  ػػخ ميا ظػػة ثيػػت ليػػـ مػػف أجهػػة 

 نظر المع ميف أالمديريف يعز  لمي ير مأقع المدرسة.
 
 أىداف الدراسة 5. 1

 لد ت لذا الدراسة اليعرؼ إلى:
 معر ة مد  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظة ثيت ليـ مف أجهة  -1

 نظر المع ميف أالمديريف    
 القيادية لد ارات ػػػػػر المهػػػػػػػمعر ة إذا ما يانت لنػاؾ  ػػرأؽ ثيف اليقدػيػرات الميأقعة لمد  يأا ػ -2

 ز ػػػػػػػػػػػػيعريف ػػػػػػػأالمدير المع ميف ػػػػػػػػػػة نظػػػػػمف أجهة ثيت ليـ ػػػػػخ ميا ظػػػػػػػػ لمرر يف اليرثأييف ا    
    مسيأ  أ   خػػػػػػػالع مالمؤلؿ أ ة  ػػػػػػػػػى الأظييػػػػػػػمسمأ ػر  مػػػػػالعأ الجنس  )ة ػػػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػلمي ي    
 .(المدرسةػػػػػع مأقأ جنس المدرسػػػػػػػػػػػػة  أ المدرسة      
 الأ أؿ إلى يأ يات أمقيريات. -3
 
 أىمية الدراسة 6. 1

ي عب اإلرراؼ اليرثأن دأرا مهما  خ ييسيف العم ية اليع يمية  أيعػد اليػزاـ المرػر يف اليرثػأييف ثيطثيػؽ 
الدراسة مهارات القيادة  خ العم ية اإلررا ية يطأرا نأ يا  خ يطأر العم ية اليع يمية  أيظهر ألمية لذا 

  يما يأيخ:
 
 .لديهـالسالد  مرر يف اليرثأييف يأؿ األس أب القيادن لأنها يعطخ نظرة  -1
 ة  خ ػػػػػة أاألساليب اليعالػػػػػػػػػػادة اليرثأيػػػػػػػػػة  ف القيػػػػػػػػػػالمرر يف اليرثأييف ثمع أمات نظري يػػػػػػػػػزأد -2
 .اليعامبلت اإلنسانية   
     أيزأيدلـ  ال  لذا الدراسة إلى النظر  خ ييأيف المرر يف اليرثأييف ألناء ال دمةقد يؤدن ني  -3

 مف أجؿ قيادة المع ميف نيأ األلداؼ المنرأدة ثطريقة ييدث يأازن ا ثيف  ثالمهارات القيادية     
 .إميانايهـ الع مية أقدرايهـ النيسية     

 أالمع مأف. المديرأفر أف اليرثأيأف أ قد يسيييد مف لذا الدراسة الدارسأف أالمر -4
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 حدود الدراسة 7. 1

 
 : المدارس الييأمية  خ ميا ظة ثيت ليـ.الحد المكاني -1
 العام أف  خ ميا ظة ثيت ليـ. المديرأف أالمع مأف: الحد البشري -2
 .2018/  2017: الي ؿ اللانخ مف العاـ الدراسخ الحد الزماني -3
                       خ ميا ظػػة ثيػػت ػػػػػػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف  ػػػػػػػػػر المهػػارات القياديػػػػػػػأا مػػد  ي: الحييد الموضييوعي -4

 .ليـ مف أجهة نظر المع ميف أالمديريف
 يييدد نيال  الدراسة  خ األداة المسي دمة. -5
 
 متغيرات الدراسة 8. 1

 المتغيرات المستقمة:
 .(ذير  أنلى)متغير الجنس:  -1
 سنة  أيلر 35سنة   35 – 30سنة   30 – 25سنة   25أقؿ مف ): غير العمرمت -2
 .(دث ـأ  ثيالأريأس  ماجسيير  أ  ى): متغير المؤىل العممي -3
 (مدير/ة  مع ـ/ة)مسمى الوظيفة: متغير  -4
 (أساسية دنيا  أساسية   يا  لانأن)مستوى المدرسة: متغير  -5
 (  م ي طةذيأر  إناث): متغير جنس المدرسة -6
 (قرية  مدينة): متغير موقع المدرسة -7
 

 :المتغير التابع
يقديرات المديريف أالمع ميف أ راد العينة ل مهارات القيادية الميأا رة لد  المرر يف اليرثػأييف  ػخ ميا ظػة 

 ثيت ليـ.
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 مصطمحات الدراسة 9. 1

أسػيرلا  أالقيػادة لػخ قػأت اليػألير  ػخ نرػاط  : م در قاد  يقػأد  قػاد الداثػة إذا أ ػذ ثقيادلػاالقيادة لغة
 (2011المعجـ الأسيط  ) رد أأ مجمأ ة ث ية ييقيؽ الهدؼ 

 
  ى اليألير   ى اآل ريف أيأجيػث سػ أيهـ لييقيػؽ ألػداؼ مرػيرية   هػخ : لخ القدرة اصطالحاً  القيادة

. أأ لػػػخ ( 2001 الثػػػدرن )إذف مسػػػؤألية يجػػػاا المجمأ ػػػة المقػػػادة ل أ ػػػأؿ إلػػػى األلػػػداؼ المرسػػػأمة 
 .(2006اليرثخ   م ية يهدؼ إلى اليألير   ى س أؾ األ راد أينسيؽ جهأدلـ لييقيؽ ألداؼ معينة )

 
 ثػارة  ػف قيػاـ الرػ ص ثعم يػة اقنػاع ألرػ اص آ ػريف  ػخ مجمأ ػة : ويعرف الباحث القييادة إجرائيياً 

 معينة  أي عب دأر القدأة أالأ أؿ إلى ييقيؽ األلداؼ المنرأدة.
 
: اسـ  ا ؿ مف قاد  قاد  يقأد  قيادة  أالقأد  خ ال  ة نقػيض السػأؽ  يقػأد الداثػة مػف أمامهػا ائد لغةالق

المعجػػـ الأسػػيط  )أيسػػأؽ الداثػػة مػػف   يهػػا  أ  يػػث  ميػػاف القالػػد  ػػخ المقدمػػة  يالػػدليؿ أالقػػدأة أالمررػػد 
2011). 

 
سػػ أؾ أيأجهػػات األ ػػراد مػػف : لػػأ الرػػ ص الػػذن يسػػي دـ نيػػأذا أقأيػػث ليػػؤلر   ػػى ً  اصييطالحا القائييد

 .(2008أثأ  ي ة  )يألث إلنجاز ألداؼ ميددة 
 

: لأ الر ص الذن يسي دـ نيأذا ليؤلر   ى س أؾ أيأجهات األ ػراد مػف ويعرف الباحث القائد إجرائياً 
 يألث إلنجاز األلداؼ.

 
 .(2011ط  المعجـ الأسي): م د مهر  أن قدرة   ى  مؿ ثيدؽ أثرا ة أمهارة يدأية الميارة لغة

 
 ال ارجيػػػػػة أالدا  يػػػػػة قػػػػػدرة القالػػػػػد ثايػػػػػداث المأاءمػػػػػة ثػػػػػيف اليريػػػػػؽ أالثيلػػػػػة: لػػػػػخ حاً اصيييييطالالمييييييارة 

 ثػػد الهػػادن  )ؽ دا عػػة لييقيػػؽ ألػػداؼ اليريػػ ثييػػث يجعػػؿ مػػف لػػذا الثيلػػة قػػأة  المييطػػة ثهػػذا اليريػػؽ
2006). 

 
مف  بلؿ اليدريب المسيمر يريف لمدييسيف قدرات أمهارات المع ميف أا :ويعرف الباحث الميارة إجرائياً 

 الثييار أساليب جديدة  خ العم ية اليرثأية أاليع يمية قادرة   ى المنا سة أييقيؽ اييياجات المجيمع
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المعجػػػـ الأسػػػيط  ): م ػػػدر أرػػػرؼ  أرػػػرؼ   ػػػى األمػػػر اط ػػػع   يػػػث مػػػف  ػػػأؽ أراقثػػػث اإلشيييراف لغييية

2011). 
 إلػى مسػا دة المػديريف أالمع مػيف   ػى أالمنظمة الهاد ةالعم ية الم ططة : اصطالحاً  اإلشراف التربوي

 (.2007  اميبلؾ مهارات ينظيـ يع ـ الط ثة ثريؿ يؤدن إلى ييقيؽ األلداؼ اليرثأية )أزارة اليرثية
 

:  م يػة منظمػة أم ططػة يهػدؼ إلػى ييسػيف النػاي  اليع يمػخ إجرائيياً ويعرف الباحث اإلشراف التربوي 
لمناسػػػثة ل مع مػػػيف أالعػػػام يف  ػػػخ المدرسػػػة  أالعمػػػؿ   ػػػى يهيلػػػة اإلميانػػػات مػػػف  ػػػبلؿ يقػػػديـ ال ثػػػرات ا

 أالظرأؼ المناسثة ل يدريس الجيد الذن يؤدن إلى نمأ الطبلب  يريا أ  ميا أاجيما يا.
 

مررؼ   ا ؿ مف أررؼ  ألأ المسؤأؿ  ف رػخء مػا  مػف ييػألى إدارة األمػأر  :لغة المشرف التربوي
 .(2011 سيط أ المعجـ ال)أيدثيرلا 

 
لأ " امؿ يرثأن مؤلؿ   ما  أ ثرة أميأال   لمياثعػة مرؤأسػيث مػف مع مػيف : اً المشرف التربوي اصطالح

داريػػػيف  أ ػػػام يف  أيأجيػػػث إنجػػػازلـ أيطػػػأيرا أظيييػػػا   لر ػػػع  ػػػا  ييهـ  ػػػخ يي ػػػيؿ األلػػػداؼ اليرثأيػػػة أا 
 .(2004الديب  )"  المرجأة

 
أ الرػػ ص الػػذن يرػػ ؿ أظييػػة مرػػرؼ  أييػػألى مهمػػة : لػػإجرائييياً ويعييرف الباحييث المشييرف التربييوي 

 يريفع ػيـ أالػيع ـ  ألػأ المنسػؽ أالميػرؾ أالمأجػث لنمػأ المػدياالرراؼ  أيعمؿ   ى النهأض ثعم ييخ ال
 أالمع ميف  خ ايجاا يسيطيعأف معث أف ييريأا العم ية اليع يمية إلى األماـ.
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 :الفصل الثاني

____________________________________________________ 
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 اإلطار النظري 1. 2
 :اإلشراف التربوي 1. 1. 2

يعد اإلرراؼ اليرثأن مف األرياف الرليسة أاليا  ة  خ أن نظاـ يع يمػخ  ألنػث يسػهـ  ػخ يرػ يص أاقػع 
اإلدارية  أثما ييبلءـ أاليطأرات اليديلػة  ػخ المجػاالت أ  يةاليع مية مف الناييييف الين-اليع يمية  العم ية
يأيػدة أساسػية ل يطػأير اليرثػأن  ليػؤدن  اليع يميػة  أذلؾ مػف أجػؿ النهػأض ثالمؤسسػة يةأاليقن اليرثأية

 .ثايجاا ييقيؽ رساليها أ ؽ األلداؼ الم ططة دأرلا ثيا  ية
 

أف  ثػار    ػى ا يمػرا  لامػا  أمط ثػا  م يػا  أيؿ لذا األمأر مجيمعة جع ت الياجة إلػى اإلرػراؼ اليرثػأن 
اإلرراؼ لخ الم در األساس الذن ي ذن مهنػة اليع ػيـ  أيسػا د   ػى إيػداث الي ييػر لمأاجهػة   م ية

 .أييديات الع ر ميط ثات
 

  ػػػى المسػػػؤأليف  ييػػػرض ػػػػػػػ يقػػػادة ل عم يػػػة اليرثأيػػػةػػػػػ  إف الييػػػديات اليػػػخ يأاجههػػػا المرػػػر أف اليرثأيػػػأف
ييط ػػب  ريقػػاء ثالعم يػػة اليرثأيػػة إلػػى المسػػيأ  المنرػػأد  ألػػذابلدأار أالممارسػػات اإلرػػرا ية لمراجعػػة األ

   أيسهـ  ػخ ييديػد األطػرياجايهـالمرر يف ييقؽ مثدأ الجأدة الرام ة أي ثخ ايي يارأ ع معايير ال ي
 يقأيـ ييأا ر ناءلـ ث  أمف يةالنظرية أرسـ الجأانب اليطثيقية ل عم ية اإلررا ية أيأ ي، اليأقعات األدال

 ات.لث درجة  الية مف اللث
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 :مفيوم اإلشراف التربوي 2. 1. 2

الثيػػأث  اإلرػػراؼ اليرثػػأن ثيطػػأرات يليػػرة اريثطػػت ثعأامػػؿ منهػػا الي ييػػر  ػػخ ميهػػـأ اليرثيػػة  أيقػػدـ مػػر
نرػأ منعزلػة ي اليرثأية  أاإليماف ثالي سية اليجريثيػة  أاالجيما يػة السػالدة  ػخ المجيمػع  ألػذا العأامػؿ لػـ

اليرثيػة ث ػية  امػة   ف ثع ها أال يميف الي ػؿ ثينهػا   هػخ دالمػا   أامػؿ ميدا  ػة يػؤلر مجيمعػة  ػخ
خ ػػػػػػأقػد ا ي ػؼ المرثػأف   .أاإلرراؼ ث ية  ا ة  أقد أد  الييا ؿ ثينهػا إلػى يطػأر ميهػـأ اإلرػراؼ

  قـأ ثهارثأن  مف ييث نطاؽ األ ماؿ اليخ يػػػراؼ اليػػػػػػييديد ميهـأ اإلر
 

ثعػض لػذا  المررؼ اليرثأن  أالييرة الزمنية اليخ يـ  يها ييديد لذا الميهأـ  أيعرض الثايث  يما ي ػخ
 .(2010ي س  )ة اليعرييات يما أردت  خ الدراسات أاألثياث اليرثأية الم ي ي

 
 يرثأيػأفاإلرراؼ اليرثأن ثأنث" مجمأ ة مف األنرطة المدرأسة اليخ يقػأـ ثهػا ( 2004) رؼ طا ش أ 

 ة دا ػػػؿػػػػػػػػػة أاليقأيميػػػػػػػػػم ي ػػػأف لمسػػػا دة المع مػػػيف   ػػػى ينميػػػة ذأايهػػػـ  أييسػػػيف ممارسػػػايهـ اليع يمي
   لييمينأا مفع ال عأثات اليخ يأاجههـػػػػػػػة ال ؼ أ ارجها  أيذليؿ جميػػػػػػػمر 

 يػرات مرمأثػة  ػخ سػ أؾ   أييقيؽ األلداؼ اليرثأية المرسأمة  ثهدؼ إيداث يالمنال  اليدريسيةينييذ 
  .أطرالؽ ييييرلـ  ي ثيأا قادريف   ى ثناء مجيمعهـ  أالد اع  ف أطنهـ اليبلميذ

 
منظمػة  يعنػى ثػالمأقؼ  " ثأنػث  م يػة قياديػة يعاأنيػة أير  ثعػض الثػايليف أف اإلرػراؼ اليرثػأن يعػرؼ

دا اليع يمػػخ ثجميػػع  نا ػػرا مػػف منػػال  أأسػػالؿ أأسػػاليب أثيلػػة أمع ػػـ أطالػػب رة أيهػػدؼ إلػػى دراسػػة أا 
أينظيمها مف أجؿ ييقيؽ ألداؼ العم ية  العأامؿ المؤلرة  خ ذلؾ المأقؼ أيقييمها ل عمؿ   ى ييسينها

ثراليـاألسدن   2008اليع مية اليع مية ) طأن    .(2005الطعانخ    2003  أا 
 

  ـالمهػػػا أنظػػػرا  لرػػػمأؿ أيعػػػدد مهػػػاـ المرػػػرؼ اليرثػػػأن  ايجهػػػت ثعػػػض اليعرييػػػات لػػػيعيس ثعػػػض لػػػذا
يعرؼ اإلرراؼ ثأنث المجهأد الذن يثػذؿ السػيلارة  (Charles Boardman)  الثايث رارلز ثأردماف 

النمػػأ المسػػيمر ل مع مػػيف  ػػخ المدرسػػة   ػػراد  أجما ػػات  ليػػخ ييهمػػأا أظػػالؼ اليع ػػيـ  أينسػػيؽ أيأجيػػث
 المسوممز  النموى  أيأجيػثأيؤدألا ث أرة أيلر  ا  ية  ييى ي ثيأا أيلر قدرة   ى اسػيلارة   هما أيسف 

 .(2002السعأد  ) الحديث الديمقزاطي المجممع بناء في والعميقة الذكية المشاركة نحى تلميذ لكل
 

ال ثػرات أيقػديـ  ير  أف اإلرراؼ اليرثأن "  م ية  ق ية ميثادلة يػؤدن إلػى نجػاح  (Wiles )أما أاي ز 
نرػػػاط يأجػػػث ل دمػػػػة  يرثػػػأن ثقألػػػث اإلرػػػراؼأييػػػدد الهػػػدؼ مػػػف اإلرػػػراؼ ال .اليع يميػػػة ل ثنػػػيف أالثنػػػات
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األسػدن )أيمػؿ  ػأرة   المع ميف أمسا ديهـ  خ يؿ مػا يعير ػهـ مػف مرػيبلت ل قيػاـ ثأاجثػايهـ   ػى
ثراليـ    .(2003أا 

 
اليرثأن  اليرثأيأف أف  م ية اإلرراؼ اليرثأن  لخ  دمة  نية مي   ة يقدمها المررؼ ير أ 

ة ػػػػال دم ة اليع ـ أاليع يـ  أيعمؿػػػػػػػمعث  ثق د ييسيف  م يالم يص إلى المع ميف الذيف يعم أف 
  ى أف يقدـ  ررا ية   ى يمييف المع ـ مف المعر ة الع مية المط أثة أالمهارات األدالية البلزمة إلا

 (.2008) طأن   ثطريقة إنسانية ييسب لقة المع ميف أيزيد مف يقث هـ أييسف مف ايجالايهـ
 

مسا دة  العم ية الم ططة أالمنظمة الهاد ة إلى الي سطينية ثأنثالعالخ ة اليرثية أاليع يـ يما أيعر ث أزار 
األلداؼ  ى ييقيؽػػػػػػػػػػة ثريؿ يؤدن إلػػػػػػػػبلؾ مهارات ينظيـ يع ـ الط ثػػػػػػالمديريف أالمع ميف   ى امي

اليرثأن إلى المع ميف  ها المررؼاليع يمية اليع مية  أثاليالخ  اإلرراؼ لأ  دمة  نية مي   ة  يقدم
 .(2005ة )أزارة اليرثية أاليع يـ  الذيف يعم أف معث  ثهدؼ ييسيف العم ية اليع يمية اليع مي

 
 :تطور مفيوم اإلشراف التربوي 3. 1. 2

ثيطػػأرات يليػػرة  مػػر ميهػػـأ اإلرػػراؼ أالػػدأر الػػذن ي عثػػث المرػػرؼ اليرثػػأن  ػػخ يطػػأير العم يػػة اليرثأيػػة
 اإلرراؼ  خ  خ أ طيت لميهأـػػػػػػػة اليػػػػػػػخ الم ي يػػػػػمر الزمف  يما أف يليرا  مف المعان مينأ ة   ى

أالمهيمػيف ثرػؤأف  مرايؿ ميعاقثة مف لػذا القػرف ال يػزاؿ معير ػا  ثهػا أسػالدة ثػيف العديػد مػف الم ي ػيف
 .اإلرراؼ اليرثأن

 
أممارسػايث منػذ  لمقػرر لي سػية اإلرػراؼ أألدا ػثأ  ى العمأـ  قد يانت العأامػؿ السياسػية أالدينيػة لػخ ا

اليقريػػب.  يػػخ اليرثيػػة  اليػػاريخ المثيػػر ل يرثيػػة اإلنسػػانية أييػػى نهايػػة   ػػر النه ػػة األأرثيػػة   ػػى أجػػث
  ػى ييسػير أنرػطيث اليأميػة  الثدالية يػاف اليػالف لػأ المع ػـ الػرليس ألثنػاء المجيمػع أالمرػرؼ المط ػؽ

الدأسسػػػرن  )ة اليػػػف أالمعر ػػػ اليهنػػػة الجػػػدد أالعػػػرا يف أالييػػػاب أرجػػػاؿ ثمػػػا  ػػػخ ذلػػػؾ إ ػػػداد المع مػػػيف أأ
2008), 

 
اليياييػػػب  أ ػػػخ اليرثيػػػة العرثيػػػة الجال يػػػة يريػػػز اإلرػػػراؼ   ػػػى اليرثيػػػة  أاليػػػدريس ثػػػيف اآلثػػػاء أمع مػػػخ

 مرثيػا  أمرػر ا   أنيسهـ  أما  ػخ اإلسػبلـ  قػد ا ػطثغ اإلرػراؼ ثالمثػادئ الدينيػة أيميػز ثهػا   يػاف المع ػـ
األييػاف مػف أسػريث  ذاييا   خ آف أايد يياسب نيسث ثنيسث مالثا  أير  يبلميػذا أقػرب إليػث  ػخ يليػر مػف

 .(2009الي أ  )أأأالدا 
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 يهػػا  أقػػد سػػمخ المرػػرؼ  ػػخ ثدايػػة  هػػد ال بل ػػة اإلسػػبلمية ثالمييسػػب الػػذن يراقػػب اليياييػػب أمػػا يع ػػـ
العثاسػية يػـ  أثعد ظهأر المدارس  خ  هد الدألػة أيراقب نظا يها أطرؽ اليع يـ  يها أمأا قيها ل  ية.

ليػث المرجػع  ػخ  يعييف ناظر ل مدرسة ليررؼ   ى المدرسة أما  يهػا أييػألى النظػر  ػخ إدارة المدرسػة أا 
 ػػاف  ػػخ الع ػأر مػا ثعػػد الأسػطى أمػا  .يا ػة األمػأر أييػػأف مػف الع مػاء أأ أ ػػياب الريػب  ػػخ الدألػة

المػػيبلدن  ػػخ مدينػػة ثأسػػطف  ػػخ  يالث  ػػخ القػػرف السػػادس  رػػراإلرػػراؼ اليرثػػأن قػػد نرػػأ  ػػخ أأؿ أرػػ
المػدارس  أمراقثػة أ مػاؿ المع مػيف  لػـ  الأاليات المييدة األمرييية  ييث نظمت لجاف مف اآلثاء لزيارة

إلػػى أف  جزليػػا  ثمهػػاـ اإلرػػراؼ   ػػى المع مػػيف  يزايػػدت أ ػػداد المػػدارس   ػػيـ ييريػػغ أيػػد المع مػػيف ليقػػأـ
لأ مػدير اليرثيػة  ػخ المنطقػة اليع يميػة  أقػد مػارس  ف يقـأ ثهذا العم ية ر ص معيفيألدت القنا ة ثأ

مريزا    ػى النػأايخ اإلداريػة  ييػث يػاف يمػارس أ مالػث  ػخ  المدير أ مالث  خ الييييش   ى المع ميف 
أؿ  ػػثط  م يػة اليع ػيـ  أثقػػخ لػذا الرػيؿ مسػػيمرا  ييػى الرثػػع األ مراقثػة المػدارس أالمع مػػيف  مػف أجػؿ

 (.2002ثراليـ  اإل) مف القرف العرريف
 

ألػػخ مػػا يميػػف أف   ػػخ القػػرف العرػػريف أيثػػدأ أف المري ػػة الجديػػدة اللانيػػة ليطػػأر لػػذا الميهػػـأ قػػد ثػػدأت 
   يها مري ة النظر إلى اإلرراؼ اليرثأن   ى أنث ال ييع ؽ ثمجػاؿ أايػد أأ مجػاالت ميػددة مػف نط ؽ

نما يي ؿ ثجميع   .لذا المجاالت أالييا بلت المأجأدة ثينهاالعم ية اليرثأية أا 
 

" مهمػة  اليرثػأن   ػى أنػث االرػراؼ يؤيداف االيجاا ذايػث أييػدداف معنػى (Bondi)أ  (Wiles)يما أف 
"  المدرسػية ذات العبلقػة ثػاليع يـ قيادية يمػد الجسػأر ثػيف اإلدارة أالمنػال  أاليػدريس أينسػيؽ النرػاطات

 .(2003األسدن أ إثراليـ  )
 
ظهػػر اليييػػيش  ػػخ  ثقػػألهـ: رثأن ػػػػػى يطػػأر اإلرػػراؼ اليػػػػػإل (Bondi)أ  (Wiles)ؿ مػػف ػػػػػػر يػػػػػػد نظػػػػػأق

 القرف اليالخ ميألرا  ثنظرية اإلدارة الع مية  مما أد  إلى أف ييأف اإلرػراؼ الع مػخ أاليييػيش  ػخ مط ع
ثيريػة العبلقػات اإلنسػانية  ػخ  نيس المري ة  لـ يألر –ثاإلدارة الثيرأقراطية  أسمخ ثاإلرراؼ  1930

ة ثػػيف المع ػػـ أالمرػػرؼ أالػػيـ ػػػػػػػػػػبلقات أديػػػػػػػػػاإلرػػراؼ ثقيػػاـ   اإلدارة  أايسػػمت لػػذا المري ػػة مػػف مرايػػؿ
راؼ ييميػػز ثمرايػػؿ يطػػأرا  ػػخ أأا ػػر ال مسػػينات  ػػػػػػػثػػدأ اإلر المرػػرؼ ثياجػػات المع ػػـ الر  ػػية  لػػـ

األسػػدن ) رػػراؼ اإلي ينييػػخ أنظػػاـ  بلنػػدرز ل ييا ػػؿ ال ػػيخييػث ظهػػر اإلرػػراؼ ييطػػأير ل منػػال  أاإل
ثراليـ    .(2003أا 

 
 
 



14 
 

؛  2003المػدلؿ ) أمف  بلؿ االطػبلع   ػى الدراسػات ال ا ػة ثمأ ػأع اإلرػراؼ اليرثػأن ملػؿ دراسػة
الثايػػػث أف اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن مػػػر ثمرايػػػؿ  اسػػػي  ص (2007  ؛  ػػػياـ 2006؛ المقيػػػد  2003الثنػػػا 

اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  أ يمػػػا ي ػػػخ  ػػػرض أللػػػػـ  يييػػػيش  أمري ػػػة اليأجيػػػث  أمري ػػػػةلػػػبلث لػػػخ: مري ػػػة ال
 .اليطأرات اليخ يدلت  خ ميهـأ اإلرراؼ اليرثأن

 
  :مرحمة التفتيشأوال: 

 
اإلطػار   ا رت لذا المري ة النظريات اليبلسييية القديمة  خ اإلدارة  أظهر أس أب الييييش  ػخ ظػؿ

الع ميػػػػة   ػػػػؼ ثػػػػالجمأد أاالرسػػػػيقراطية  يمػػػػا أايػػػػب ذلػػػػؾ اإلدارةاالجيمػػػػا خ  ػػػػخ ي ػػػػؾ الييػػػػرة اليػػػػخ يي
أالجما ػػػات  أاي ػػػاذ  أالثيرأقراطيػػػة  اليػػػخ يميػػػزت ثيمريػػػز السػػػ طة األأيأقراطيػػػة أالينػػػا س ثػػػيف األ ػػػراد

ثراليـ العقاب أسي ة لئل بلح أاليأجيث.   اف ألـ   الص لذا األس أب  (2003)أثيسب األسدن أا 
 ما يأيخ:

 
     ش جؿ اليمامث   ى اليي يؿ أيهمؿ ميرا مف العأامؿ أالظرأؼ األ ر ريز المييي -1

 .الميدا  ة أالهامة أ ا ة  يما ييع ؽ ثاليبلميذ
    رارات دأف القياـ ثعمؿ إيجاثخ ػػػػػػات أالقػػػػػػػػزاـ المع ـ ثاليع يمػػػػػػع أمد  اليػػػػػػػر الأاقػػػػػػيهيـ ثيقري -2

 الييسيف نيأ
    لمييش   ى  ن ر المياجأة أي يد األ طاء ا يقادا  منث ثأنث السثيؿ إلى يرؼ يعيمد ا -3

 .أاأل طاء مف أجؿ الق اء   يها العيأب
    خ أزيادة ػػا يط ب منث أليطثيؽ المنهاج الدراسػػػػػػػأداة لينييذ مػػػػػػى المع ـ يػػػػػػػر إلػػػػػػياف ينظ -4

 .ث اإلنسانية أمرا رااليبلميذ ث ض النظر  ف طثيعي يي يؿ
    ث أيدا أف يقرر يؿ ػػػػػػة الع يا أ  يػػػػػػػر أس أب الييييش أف المييش لأ  ايب الس طػػػػػػعيثي -5

 .ثالنسثة ل مع ـ رخء
    ررا ية أاألس أب الذن يانت ييـ  يث  أالي سية اليخ يانت يقؼ   يها لـ إلة العم ية اػػػػػػطثيع -6

نيسها  نية لعم ية يطأير العام يف ثالمؤسسات اليع يمية  أثاليالخ يطأير العم يةليسم، ألن إميا ييف
 .أييقيؽ ألدا ها

 
المثػػػادأة  مػػػف  ػػػبلؿ مػػػا سػػػثؽ يي ػػػ، أف لملػػػؿ لػػػذا الػػػنمط الييييرػػػخ سػػػ ثيات يليػػػرة منهػػػا يعطيػػػؿ رأح

المع ػـ أالميػيش   أاالثييار  أال يسا د   ػى ييػأيف  بلقػات إنسػانية  أينعػدـ الػرأح الديمقراطيػة مػا ثػيف
 .ألنث يريز   ى  يأب المع ـ أيهمؿ م ادر القأة  يث



15 
 

 :مرحمة التوجيو التربويثانيا: 
 

مع يطأر  ييث يطأر ميهأمث (اللبللينات ييى األرثعينات مف القرف العرريف)ثدأت لذا المري ة مف 
ينادن ثث نظريايهما    أمانظريات اإلدارة ملؿ يرية العبلقات اإلنسانية أالمدرسة الس أيية االجيما ية
أاليس ط أاليردية  أمف أثرز  مف اليرييز   ى األساليب الديمقراطية اليعاأنية  أاالثيعاد  ف االسيثدادية

 :   الص اليأجيث ما يأيخ
 .العبلقة ثيف المأجث أالمع ـ  بلقة طيثة أيعاأنية -1
      ية اليع يمية أيد أ إلى مسالمةيعيمد اليأجيث   ى القيادة الرريدة اليخ يدرس أييسف العم -2

 .مف يهمث أمر ييسيف العم ية اليع يمية اليع ميةيؿ 
    ، لث  رص النمأ الذايخ أييرؾ لث يرية اليييير ػػػة المع ـ أيييػػػػػػيؤيد   ى اييراـ ر  ي -3

     ألداؼ أ طط اليع يـث اليع يـ أييديد سياسيث أمناقرة ػػػػػػػػخ يأجيػػػػػػة  ػػػػػػػلث ثالمراري أيسم،
   (.2005الطعانخ  )
 

 اآليية:أرمـ ذلؾ لـ يسيمر العمؿ ثميهـأ اليأجيث اليرثأن مف قثؿ المأجهيف أذلؾ لؤلسثاب 
     رؼ أالمع ـ الػػػػػػث يعػػػػػػخ أف المأجػػػػة  ألػػػػػػة  اطلػػػػػػأف  م ية اليأجيث اليرثأن يقأـ   ى  ر ي -1

 .يعرؼ
 .اليأجيث يسيند إلى النز ة اليأقية أف  م ية -2
  يةػػػػػػة  خ العم ػػػػػػر  المراريػػػػػػراؼ األ ػػػػػػأف  م ية اليأجيث يريز   ى المع ـ  قط  أيهمؿ األط -3

 .(2004طا ش  )اليع يمة اليع مية 
 

يش المي أ  ى الرمـ مف اليطأر  خ ميهأـ  م ية اليأجيث اليرثأن إال أنث ياف مف ال عب   ى
ظؿ  خ نظرلـ  االنيقاؿ مف ميهأـ أأس أب الييييش إلى ميهأـ أأس أب اليأجيث  ذلؾ ألف لدؼ اليع يـ
س ثية ايجالات  إيساب المعر ة ل طالب  ألأ مريثط ثالييييش أيلر مف اليأجيث  مما أثقى   ى

 .(2009ف  دأيؾ أآ رأ )المع ميف نيأ اليأجيث اليرثأن
 

  ي:مرحمة اإلشراف التربو ثالثا: 
ي ثخ  أ ذ ميهأـ اإلرراؼ اليرثأن  خ األأساط اليرثأية ييطأر ليأ ذ معنى أرمؿ أأأسع  ييى
مأقؼ  اييياجات النظرة الرام ة لعنا ر العم ية اليع يمية اليع مية  أانيقؿ اإلرراؼ اليرثأن مف

 اليع مخ يع يمخاالليماـ ثالمع ـ أثييسيف أدالث أثيعديؿ س أيث اليع يمخ  إلى االليماـ ثالمأقؼ ال
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يداث اليعديؿ أالي يير اإليجاثخ المرمأب  يث  خ م ي ؼ  نا را ألخ المع ـ أالميع ـ  :ييؿ  أا 
 .(2002ال طيب أآ رأف  ) أالمنهاج أالثيلة أاليسهيبلت المدرسية  أاإلدارة ال يية

 
 :خصائص اإلشراف التربوي 4. 1. 2

 :ئلرراؼ اليرثأن اليا ؿ مف ألمهامجمأ ة مف السمات أال  الص المميزة ل يأيخ يما 
    ة يقأـ   ى اليعاأف أاالييراـ الميثادؿ ثيف المع ـ أالمررؼ اليرثأنػػة منظمػػػػػػة ديمقراطيػػػػػ م ي -1

    أذلؾ مف  بلؿ يأجيث المع ـ إلى  ة اليع مية.ػػػػػػػة أاليع يميػػػػػػػػة اليرثأيػػػػػػمف أجؿ النهأض ثالعم ي
 ليدريسية اليخ يبللـ مادة ي   ث  أمف لـ يدريثث   يها يدريثا   م يا   مأظيا  أيلرالطرؽ ا أ  ؿ

 .اليقنيات مبلءمة لطثيعة المادة ألمأ أع الدراسة
    ة ليقديـ  دمات اجيما ية  لذلؾ يعمؿ المررؼ اليرثأن   ى يأليؽػػػػػػػ م ية إنسانية أأداة  ا   -2

 خػػػػػػى أ مالهـ  مما يسا دا  ػػػػػػػراؼ   ػػػػػػ ية الييا ؿ معهـ أاإلر بلقايث مع المع ميف المنأط ثث  م
أأ ث  خ قد يطرأ  خ الميداف ثيف المع ـ أزميؿ لػػػػػات اليػػػػػػػات أالمعأقػػػػػػالقياـ ثدأرا اليعاؿ ليذليؿ ال عأث

دارة المدرسة  أذلؾ    خ س يـ يسأدا الأدػػػػػػػيما خ مناخ اجػػػػػػػػػثيف المع ـ أطالب  أأ ثيف المع ـ أا 
 .(2004طا ش  )أاالييراـ الميثادؿ 

     خ المقدرة   ى اليألير  خ المع ميف أالطبلب أميرلـ ممف لهـ  بلقةػة ييملؿ  ػػػػػػػة قياديػػػػػػ م ي -3
 .ثالعم ية أييقيؽ ألدا ها

      اء مف ييسيف أداء المع ميف ة اليرثأية ث  ة اثيدػػػػ م ية رام ة يعنى ثيؿ ما يمت إلى العم ي -4
      المنالػػػػػػػػػ ة  أأدأات اليقأيـ أانيهاء ثيطأير ػػػػػػػػػة الم ايثػػػػػػػػأمرأرا  ثالأسالؿ المعينة  أاألنرط

     المدرسية.  يعمؿ   ى ييسينها أيطأيرلا  خ إطار األلداؼ أاليأجهات العامة ل يرثية  أالثيلة
 . (2005الطعانخ  )يـ أاليع 
      م ية يا زة يهيـ ثيرجيع المع ميف أالطبلب   ى الينمية الذايية أاليجديد أاالثييار أرعارا -5

     خػػػػػػى أ ػػػػػذلؾ" انط ؽ أيها المع ـ " ثررط أف ييأف لذا االنطبلؽ  م يا  أمدرأسا  أمثنيا    
 .ع ياأث يرة  أ خ إطار األلداؼ اليخ يقررلا القيادة اليرثأية ال

  . م ية  نية مي   ة ييط ب نمأا  مسيمرا  ليؿ مف المررؼ أالمع ـ أالمدير أالطالب -6
نما يأظيؼ جميع األساليب أالأسالؿػػػة ديناميييػػػػػػ م ي -7      ة مرنة ال يقي ر   ى أس أب أايد  أا 

 . (2008 طأن  )ؼ المياية لييقيؽ ألداؼ اليرثية أ ؽ ما ييط ثث المأقؼ أالهد
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المع ميف  يما ييميز اإلرراؼ اليرثأن ثاليأا ؿ المييأح ثيف المرر يف أالمع ميف  أيقأـ   ى مسا دة
  ى س أؾ   خ النمأ المهنخ أييي، لهـ الير ة ل ثيث أاليجريب  ألذا ثدأرا ينعيس ثريؿ إيجاثخ

 .(2005الطعانخ  )ة المع ميف أالطبلب ثما ي دـ العم ية اليع يمية اليع مي
 
 أىمية اإلشراف التربوي 5. 1. 2

 : ثعض األدلة اليخ يرير إلى ألمية اإلرراؼ اليرثأن يأيخ يما 
 
     ثييث اليطأر اليثير أالسريع  خ مجاالت المعر ة أيطثيقايها  أالياجة إلى يطأير مجيمعنا  -1

 .ييأف أيلر إيمانا  ثالع ـ أاليينألأجيا يمريا  مع االنيجار المعر خ
 ر مف اليقالؽ أالمياليـ اليخ يميف أفػػػاؼ اليليػػػػػػػة  أاييرػػػػػػػثير  خ الثيأث اليرثأياليطأر الي -2

  .(2007سيسالـ أآ رأف  )يسهـ  خ النمأ المهنخ ل مع ميف 
    ا ييمف الياجة لئلرراؼ ػػألن  اؼػػػػخ يػػػػػػػػة دأف إ داد مهنػػػػػػػيثدأ  دد يثير مف المع ميف ال دم -3

  .  يهـ
    ة أال ثرة أف المع ـ المثيدئ مهما يانت  يايث الر  ية أاسيعداداػػػػػػة اليأميػػػػػألثيت المبليظ -4

    خ ػػػػػػػث أالمسا دة  مف أجؿ اليييؼ مع الجأ المدرسػػػػػة إلى اليأجيػػػػػػػػة ماسػػػػػػأيدريثث  يظؿ ثياج
 . (2004ش  طا )ث أيقثؿ العمؿ ثجميع أثعادا أمسلألياي الجديد

      ذن لـ ييدرب   ى االيجالات المعا رةػػرأرن أي ا  ل مع ـ القديـ الػػػػػػرثأن  ػػػػػػػػراؼ اليػػػػػػػػاإلر -5
  .أالطرؽ اليديلة  خ اليدريس

     اليأجيث إف الي يير  خ األساليب اليرثأية أيذلؾ  خ المنال  الدراسية يؤيد الياجة إلى  م ية -6
    خ ػػػػػػػػالي ةػػػػػػة الي يير أمثررايث أماـ الذن ما زاؿ ميمسيا  ثاألساليب اليق يديػػػػػػ  سي أذلؾ ليأ ي،

  .(2008 طأن  )س  يادلا  خ اليدريا
     ث ال سيما  ند يطثيؽ أ يارػػػػػػػػػراؼ أاليأجيػػػػػػػػػياجة المع ـ الميميز  خ ثعض األيياف إلى اإلر -7

     رؼ اليرثأن اسي بلؿ يياءة المع ـ الميميز أ ثريث  خ مسا دة المع ميفجديدة  أيسيطيع المر
 .األقؿ قدرة  أ ثرة  أ ا ة  خ ظؿ المنال  الي سطينية اليديلة

 
 :أىداف اإلشراف التربوي 5. 1. 2

العأامؿ  يهدؼ اإلرراؼ اليرثأن ثريؿ  اـ إلى ييسيف  م ية اليع يـ أاليع ـ مف  بلؿ ييسيف جميع
األلداؼ اليخ  ة   يها  أمعالجة ال عأثات اليخ يأاجهها أيطأير العم ية اليع يمية  خ  أءالمؤلر 

ألييقيؽ الهدؼ العاـ ييناسؽ ة. ي عها أزارة اليرثية أاليع يـ أأ  خ  أء الي سية اليرثأية السالد
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ؼ الثيلة ثينها ثا يبلؼ ظرأ  لينها ي ي ؼ  يما  مجمأ ة مف األلداؼ الير ية  يما ثينها أيييامؿ
الثايث  يما ي خ ثعض أجهات نظر  أاأللداؼ اليخ ي عها النظاـ اليرثأن  خ المجيمع  أسيعرض

 ا يأيخ: المرثيف يأؿ لذا األلداؼ  يم
 

  ى الرمـ مف يعدد أرياؿ اإلرراؼ اليرثأن  إال أف ألدا ث يدأر يأؿ ما أنث  (2007)ير   ال، 
 أيخ:ي
 .ليع مخ ثجميع جأانثث أ نا را الينيةييسيف أيطأير المأقؼ اليع يمخ ا -1
 .ينييذ ال طط اليخ ي عها أزارة اليرثية أالع يـ ل يدرب ث أرة ميدانية -2
 .مسا دة المع ميف   ى النمأ المسيمر مف  بلؿ العبلقات اإلنسانية -3
 

 أف ألداؼ اإلرراؼ اليرثأن لخ:  (2009) ايش أير  
 .أأف يرثط ثيف المأاد الدراسية ذات العبلقة يميز المع ـ ثيف الهدؼ أالأسي ة  أف -1
 .إدراؾ مرايؿ النشء أالعمؿ   ى ي ها أييسيف العبلقات ثيف المع ميف -٢
 .ثناء قا دة   قية   ثة ثيف جما ة المع ميف أيأجيههـ أيأييدلـ  خ جما ة ميعاأنة -3
 .أ ع المع ـ  خ المياف المناسب السيعدادايث أقدرايث -4
 . ميف الجدد  خ مهنة اليدريسيرميب المع -5
 .يأجيث المع ـ نيأ أساليب اليقأيـ -6
 .رثط المدرسة ثالمجيمع المي خ -7
 

 : اليياة المدرسية منهاأ   أ اؼ مجمأ ة أ ر  مف األلداؼ المريثطة ثاليرثية  (2010) ي سأما 
 
نجازايها أأنأاع ال عأثات ا -1  .ليخ يأاجههايأ ير مع أمات يأؿ يقدـ اليرثية المدرسية أا 
 .يأ ير المعارؼ أاليع يمات المأجهة ل يرثية المدرسية أالمسا دة   ى إمنالها أر ع  عالييها -2
 .يأ ير ثيلة نيسية أاجيما ية أمادية مدرسية مرجعة ل يع ـ أاإلدارة أاليع يـ -3
 أر ػع ة أاسيمرارلاػػػػػػػة المدرسيػػػػػػينسيؽ الجهأد أالمياأالت المدرسية أاالجيما ية النيظاـ اليرثي -4

  .إنياجييها
     ث  م يات الي يير  خ اليرثية الرسمية  أمياثعة انيظامها ل عمؿ   ى يأ ي ها  خػػػػػػػإدارة أيأجي -5

 .اليياة المدرسية أييقيقها لآللار المرجأة
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 خ المأقؼ الي يير الرامؿ  أف اإلرراؼ اليرثأن يعمؿ   ى إيداث  (2009)أير  الدأيؾ أآ رأف 
المثاررة ل طبلب  أيعديؿ أساليب  اليع يمخ ثأيم ث مف  بلؿ يعديؿ المنهاج ليرثع الياجات ال رأرية

أاقع المنهاج اليع يمخ أمعر ة نقاط القأة أنقاط  اليدريس أطرقث ثما ييناسب أمسيأ  الطبلب  أدراسة
 .يمخ ثريؿ رامؿاليع يـ أيقييـ المأقؼ اليع  ال عؼ  يث أأ ع ي أؿ جديدة لمريبلت

 
 : ير  أف ألداؼ اإلرراؼ اليرثأن ييملؿ  خ (2004)أما طا ش 

     اح ػػػػػػػة اليع يـ ثنجػػػػػػػػة مهنػػػػػػالمسا دة  خ ا ييار المع ميف أانيقاء العنا ر القادرة   ى ممارس -1
 .أالمسا دة  خ إ داد ثرام  يأليؿ المع ميف ألناء ال دمة

 .ييخ ل مع ميفيأ ير األمف الأظ -2
 .إلارة قاث ية المع ميف ل عمؿ -3
 

  يأيخ: اليرثأن ييملؿ  يما مجمأ ة مف األلداؼ لئلرراؼ أا قد ذير  (2006)أأ رأف  يسفأما 
      ى  رثأن   هأ مف  بلؿ مريزا قادرػػػرؼ اليػػػػػػإيداث الي يير أاليطأير اليرثأن مف قثؿ المر -1
      أيجريثها  أية أ بل ة األثياث مما يجع ث قادرا    ى يطثيقهاطبلع   ى المسييدلات اليرثاال

 .أاطبلع المع ميف   يها  أمسا ديهـ   ى ممارسة األساليب أاأل يار الجديدة
    أيرجيعهـ  ييسيف الظرأؼ المدرسية أذلؾ مف  بلؿ ييسيف  بلقة المع ميف ثع هـ ثثعض -2

 .ثادارة المدرسة   ى المرارية  خ اي اذ القرارات الميع قة
 .يأ ي، ألداؼ اليرثية -3
 .الرثط ثيف المأاد الدراسية أييقيؽ االنسجاـ  خ جميع  نا ر المنه  الم ي ية -4
    ا الييا ؿ اإليجاثخ أالعمؿ الجما خ ثيف المررؼػػػػػػة ثيف المدرسيف أساسهػػػػػػػػثناء قا دة أ بلقي -5

     ة   ى االييراـػػػػػػة اليدريس قالمػػػػػػػة أ أال  لمهنػػػػػػػػػأالمدرسيف أالطبلب ثييث ي ع لذا العبلق
 .أاليعاأف

 
 :مبادئ اإلشراف التربوي 6. 1. 2

مف أجؿ  اإلرراؼ اليرثأن لأ  م ية يهدؼ إلى يطأير أينظيـ جميع  نا ر المأقؼ اليع يمخ  أذلؾ
يقـأ   يها  إرساء قأا د ميينة  ييقيؽ أ  ؿ أللداؼ اليع يـ أاليع ـ. أمف لذا المنط ؽ ال ثد مف

نسعى لييقيقها  خ  اإلرراؼ اليرثأن ليقـأ ثدأرا اليا ؿ الذن قاـ مف أج ث  أثذلؾ يييقؽ األلداؼ اليخ
 .(2004طا ش  )أسرع أقت  أأقؿ يي ية ممينة
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 :(2006مثادئ ثيسب يسف أآ رأف )أليخ يؤدن اإلرراؼ اليرثأن دأرا اليا ؿ  انث يسيند إلى  دة 
     ع األطراؼ مف مع ـ أمدير مدرسة أمررؼػػخ أن يعاأف جميػػػػػػة العمؿ اليعاأنػػػػػػإليماف ثألميا -1

 .يرثأن  خ إطار ميهـأ العمؿ الجما خ المريرؾ القالـ   ى يثادؿ ال ثرات
    لنمأ الي ميذ نمأا  ة اليخ يسا د   ى يهيلة الير ة ػػة ال اليػػػػػػة أاليع يميػػػػػػة اليرثأيػػػػػأ ير الثيلي -2

    ةػػػػػػػػػػث العم يػػػػػػػمييامبل   أييط ب ذلؾ أف ييأف لئلرراؼ دأر أا ،  خ إزالة العقثات اليخ يأاج
   ة ػػػة اليخ يسا د   ى يأ ير الثيلػػػػػػػة أالثرريػػػػػػػأ خ يأ ير الظرأؼ المادي ة ػػػػػػػػػة اليع ميػػػػػػػػاليع يمي
 .ال يية

     راحػػػػػػػػاأنة المع ـ   ى زيادة  همث أللداؼ العم ية اليع يمية  أدراسة المنال  أيي ي ها أاقيعم -3
 .أسالؿ ييسينها  أالأقأؼ   ى أيدث الطرؽ اليرثأية أاالسييادة منها  خ يدريس ي   ث

     ييا ؤ ؿ ييقؽػػػلينسيؽ ثيف المع ميف   ى أساس يأزيع اليياءات المهنية   ى المدارس ثريا -4
 .اليرص ثيف المؤسسات اليع يمية أن اسييادة يؿ مدرسة مف ال ثرات المط أثة

    أذلؾ ثي ا ر جهأد  خ ل مع ميف ػػخ أاللقا ػػػػػػػخ أاألياديمػػػػػػػالعمؿ   ى يأ ير  رص النمأ المهن -5
  .ة اإلرراؼػػػأرأاثطهـ  خ  م يات المع ميف ػػػػػػػػػػػػث أنقاثػػػػػػػة أاليأجيػػػػػػػمف إدارة المدرس يؿ
نث الي قػػػػػػال يراؼ ثقيما -6      ة األقأ   خ العم ية اليرثأية  أاألقدر   ى ييديد قدرايث ػػػػػة المع ـ  أا 

مياناي  ة  أييط ب ذلؾ أف يقأـ المع ـ ثيقأيـ ذايث  أي يار أسال ث ليؿ المريبلت اليخػػػػػػػػث الذاييػػػػػأا 
 ة  أيقأـ ثمراقثة نمأا المهنخػػػػػػػػة اييياجات الط ثػػػػػػػػث أييدد األس أب األنج، لي ثيػػػػػػػيعيرض  م 

 .(2007سيسالـ أآ رأف  )
    ف اإلرراؼ اليرثأن ثمعناا اليديث  ال يميف أف ييـ إال مف  بلؿ جهاز يييأف مف أر اصإ -7

 .يع يـ أاليع ـمؤل يف يأليبل  يامبل  لهذا العمؿ ألديهـ  ثرة أاسعة  خ ال
 رؼ اليرثأنػػػر أالمرػخ ايجالات يؿ مف المع ـ أالمديػػػػػػة ي يير  ػػػػػػػم ية اليطأير ي زمها  م ي  -8

 .(2005أزارة اليرثية أاليع يـ الي سطينية  )لييقثؿ األ يار أي  عها ل يأار الثناء
 

  :مجمأ ة مف المثادئ لئلرراؼ اليرثأن ألمها  (2004)أي يؼ طا ش 
     ريب ػػػػػػػػػػػػػػى يجػػػػػػػػػبلب إلػػػخ المع ميف أالطػػػػػػػراؼ الديمقراطػػػػػػػاليجريب الع مخ  ييث يد أ اإلر -1

 .أيعمؿ   ى أف ي ث، لذا اليأجث  ادة س أيية لديهـ  أطرالؽ جديدة  خ العمؿ أساليب
    ث أأسال ث لمأايثة يؿػػػػػ يير أيعديؿ  خ  ططرثأن يػػػػػػػرؼ اليػػػػػػػاليجديد أاالثييار: يياأؿ المر -2

 .جديد
     ثػخ اليياة   يهثػػػػث  ػػػػػاسيرراؼ المسيقثؿ  يييسب المررؼ اليرثأن لذا السمة مف  بلؿ  ثري -3

     خػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػالقدرة   ى يأقع المريبلت أال عأثات اليخ يأاجث العمؿ   يي ذ اإلجراءات الأقالي
 .ينث مف يبل يها قثؿ أقأ هايم
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     ع مجاالت المجيمع اليرثأن  ثييثػػػػػث جميػػػػػػػخ ي طيطػػػػػػخ  ػػػػػػالرمألية:   ى المررؼ أف يرا  -4
 .ييعاأف لذا المجاالت أيييالؼ لي ثية جميع ياجات المجيمع

 
 :   ى مجمأ ة مف المثادئ ألمها (2006) ثد الهادن  أيؤيد
ثالعم ية اليع يمية  ؿ  خ المقدرة   ى اليألير  خ المع ميف أالط ثة أميرلـ مف ذأن العبلقة: أييملالقيادة

 .اليع مية  خ المدرسة لينسيؽ جهأدلـ مف أجؿ ييسيف لذا العم ية
اإلررا خ أالمؤلريف  : يقـأ   ى أساس اييراـ المع ميف أالط ثة أميرلـ مف الميألريف ثالعمؿلديمقراطيةا

 .هيلة  رص مييا لة لنمأ يؿ  لة مف لذا اليلات يث  أيسعى لي
أط ثة  يقأـ   ى أساس ييا ؿ أمرارية جميع ذأن العبلقة ثالعم ية مف مديريف أمع ميف التعاون:

 .أأألياء أمأر  خ جميع مرايؿ الي طيط أالينييذ أاليقأيـ
يقـأ  ف الي سية اليخ: أن يعنخ ثجميع العأامؿ المؤلرة  خ ييسيف اليع يـ أيطأيرا اثيداء مالشمول

 .  يها اليرثية أاليع يـ أانيهاء ثالنياجات النهالية اليخ يـ إيدالها  خ س أؾ الميع ميف
 .: أن يعيمد   ى الثيث أاليجريب أيأظيؼ نيالجها لييسيف اليع ـالعممية
نما يعيمد أساليب مينأ ة ليييقخ لدؼ يرثأن ميددالمرونة  .: أن ال يعيمد أس أثا  أايدا   أا 

 
ريزت ثريؿ  يثيف أنها أمف  بلؿ اسيعراض آراء الثايليف أالمرثيف يأؿ مثادئ اإلرراؼ اليرثأن 

لث  ليطأير ييايايث  أساسخ   ى طثيعة العم ية اإلررا ية  أدأر المررؼ اليرثأن يدا ـ ل مع ـ أمييز
ررايث  خ يطأير  خ مهنة اليدريس  ية اليرثأية  يما العم  مع اليرييز   ى اييراـ ذات المع ـ  أا 

أيرجيع المع ميف   ى  ييناأؿ اإلرراؼ اليرثأن يأظيؼ األساليب الع مية ليؿ المريبلت اليع يمية 
  .اإلثداع  أيقثؿ الي يير أمأايثة يؿ ما لأ جديد

 
 :الكفايات المينية لممشرف التربوي 7. 1. 2

أييى يييقؽ لث القياـ ثيا ة مهامث ييى ييميف المررؼ اليرثأن مف ييقيؽ األلداؼ اليرثأية الميددة  
أأاجثايث   ى أيمؿ أجث  ال ثد أف ييأ ر  خ المررؼ ثعض ال  الص الهامة لنجايث  خ  م ث  يما 
أيييرض مف المررؼ اليرثأن ثأف يسعى السييماؿ ييايايث اإلررا ية ثأسالؿ النمأ الم ي ية  يالدراسة 

رارية  خ الدأرات اليدريثية أاليطأيرية ثاسيمرار  أالعمؿ األياديمية  أالدراسة الذايية المسيمرة  أالم
  ى يثادؿ المعر ة أال ثرات مع زمبللث  خ العمؿ  أيينأع الييايات اليخ يجب أف ييأ ر  خ المررؼ 
اليرثأن  أمف ألـ لذا الييايات اليياية الر  ية  مف  بلؿ ثناء ر  ييث   ى أف ييأف قدأة يسنة 
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زالة أالعدؿ أاليأا ع أال ثاقة أالذياء أاالليزاـ ثأ بلقيات المهنة أاللقة ثالنيس ل مع ميف  أيميعث ثالن
(Ferguson, 2004). 
 

يما أيييرض ثالمررؼ اليرثأن أف ييميع ثمجمأ ة مف الييايات األدالية مف  بلؿ يطأير قدريث   ى 
قدرة   ى قيادة الدأرات ي ميـ أا  داد  طة إررا ية سنأية مرنة أميجددة  أالقدرة   ى الي طيط  أال

ة  أمنها المعر ػػػػػػػػػة العميقة ثمادة ػػػػػػاليدريثية أيقييمها  ثاإل ا ة إلى يميعث ثمجمأ ة مف الييايات الع مي
ي   ث  أاللقا ة الأاسعة أالمينأ ة  أيذلؾ اميبلؾ ثعض الييايات االجيما ية  ملؿ القدرة   ى 

 . (2001الثدرن  )د المجيمع اليرثأن إقامة  بلقات إنسانية أطيثة مع أ را
 

اليخ يجب أف ييميع ثها المررؼ اليرثأن إلى: معر ة  (Justice, 2007)ثيسب أ نيت الييايات 
أيذير  أييايات اليهـ  أييايات أداء  أييايات نياجات    ى ا يثار أف اليياية يريمؿ   ى أرثعة 

ثنيال  اليدريب  أاإلنياجخ أالأجدانخ. أييى  جأانب لخ: المعر خ االسييعاثخ  أاألدالخ الميع ؽ
يسيطيع المررؼ اليرثأن القياـ ثأدأارا الم ي ية ثيا  ية أيياءة  يجب أف ييأا ر  يث مجمأ ة مف 
المهارات أأ الييايات ال ا ة اليخ ييميز ثاأل الة  أالمعا رة  أاالريثاط ثالمجيمع  أمسايرة يطأرا 

أدة  ألذا الييايات يييسثها المررؼ اليرثأن ثالدراسة األياديمية  لييقيؽ األلداؼ اليرثأية المنر
  .أثالينمية الذايية أاليدريب المسيمر  أثال ثرة المينامية  خ العمؿ اليرثأن

 
 :أساليب اإلشراف التربوي 8. 1. 2

أ أالي ميذ أمدير  يعرؼ األس أب ثأنث مجمأ ة مف أأجث النراط يقـأ ثها المررؼ اليرثأن أالمع ـ
اإلرراؼ اليرثأن ما لأ  المدارس مف أجؿ ييقيؽ ألداؼ اإلرراؼ اليرثأن  أيؿ أس أب مف أساليب

ثي يرا  خ ايجاا األلداؼ  أمي ير إال نراط يعاأنخ منسؽ أمنظـ أمريثط ثطثيعة المأقؼ اليع يمخ 
 .(2008 طأن  )اليرثأية المنرأدة 

 
رسها المررؼ اليرثأن مع المع ـ ثهدؼ ييسيف ثأنث الطريقة اليخ يما (2006) ثد الهادن أيعر ث 
 أيطأيرا مهنيا   أيسيطيع المررؼ اليرثأن أف يقـأ ثعم ث ثنجاح أ ا  ية مف  بلؿ يعام ث مع أدالث 

أللف ينأ ت أساليب اإلرراؼ اليرثأن   .العام يف  خ اليقؿ اليع يمخ ث أرة ايجاثية أثأس أب مناسب
منها لأ أ  ؿ األساليب مع يؿ المع ميف أ خ يؿ  أف أس أثا  أايدا  أيعددت إال أننا ال نسيطيع القأؿ 

الظرأؼ  ألف اإلرراؼ اليرثأن يي ير ثي ير األيأاؿ المجيمعة   المأاقؼ أ خ جميع المدارس أ خ يؿ
أثي ير المأاقؼ اليرثأية  أي ي ؼ ثا يبلؼ لذا األمأر أما ييينيها مف  أثي ير األلداؼ اليرثأية 
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اإلرراؼ اليرثأن ميدا  ة أمييام ة أمطرأية ل مع ـ ليخ ي يار ثمسا دة   أساليب .مي يرات  ر ية
 ا.يناسب المأقؼ اليع يمخ الذن يأاجهث لييقؽ األلداؼ اليخ ينردل المررؼ اليرثأن ما

 
إلى مجمأ ة العأامؿ اليخ يؤلر  خ ييديد نأ ية األس أب  (2007)قد أرار سيسالـ أآ رأف أ 

 : اإلررا خ ألخ
 .أف ييناسب األس أب مع الهدؼ الذن يراد ييقيقث -1
 .أف ي ثخ األس أب ياجة لد  المع ميف -2
 .أف ييبلءـ األس أب مع نأ ية المع ميف ال ا ة أالر  ية -3
 .أف ييأف األس أب قاثبل  ل يقأيـ أالمبليظة -4
 .طثيعة اإلميانات المادية أالثررية الميأ رة  خ المدرسة -5
ميانايييايات المرر  -6  .ثؼ اليرثأن أا 
 

ع ػػػػيمريا  م ألقد نالت األساليب اإلررا ية اليماما  يثيرا  مف الثايليف أالقالميف   ى اإلرراؼ اليرثأن 
 ديدة أمينأ ة  ث أألدا ث مف يطأرات  أقد ظهرت أساليب إررا يةػػػػػث أ م يايػػػػػػػػى ميهأمػػػػػػػرأ   ػػػػػػا طػػػػػم

أساليب إررا ية مثاررة  دية أاألساليب الجما ية  أاليخ يي ذ يؿ أس أب منها  دةملؿ األساليب الير 
 .(2006يسف أآ رأف  )ة أمير مثارر 

 
 : أقد  نيت معظـ اليرثأيات األساليب اإلررا ية إلى

 : : ألنها يقي ر   ى المررؼ أالمع ـ  قطأساليب فردية -أ
 ا الي نيؼ  ألأ   ى النيأ اآليخ:مع لذ (2002)مع اإلثراليـ  (2007)أيييؽ سيسالـ 

 زيارة المدرسة -1
 زيارة المع ـ  خ ال ؼ -2
 المقاث ة اليردية ثعد زيارة ال ؼ -3
 .زيارة المع ـ لزميؿ  خ  يث أثارراؼ أأ يأجيث مف المررؼ اليرثأن -4
      زمبللث رثأن ثميردا ث أرة  امة  أقد ييعاأف معػػرؼ اليػػػػػػػ: ييث يقأـ المرأساليب جماعية -ب

 :  خ الق يؿ منها  أيرمؿ مجمأ ة مف المع ميف. أأما األساليب اإلررا ية الجما ية  ألمها
 .الدرأس النمأذجية -1
 .الأرش اليرثأية -2
 .الثيأث اإلجرالية -3
 .الدأرات اليدريثية -4
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 .الي قات اليدريسية -5
 .االجيماع ثالهيلة اليع يمية -6
 .مادة معينة أأ  ؼ معيف اجيماع المررؼ ثمع مخ -7
 .المؤيمرات اليرثأية -8
 .النررات اإلررا ية -9

 .(2007سيسالـ أآ رأف  )ال جاف الع مية المي   ة  -10
 

( Tomas Brigs) آراء اليرثأييف  خ أساليب اإلرراؼ اليرثأن   ير  يأماس ثرجز ألقد يعددت
زيارات ػػػخ الػػػػػػػرثأن لػػػػػػػػػراؼ اليػػػػػػػأف ألـ أساليب اإلر (Juseph Justman)أجأزيؼ جاسيماف 

اليرثأية  أاجيما ات المع ميف اليردية أالجما ية  أالقراءات المأجهة  أالمرامؿ ات ال يية  أالمؤيمر 
 Harold) د سثيرزػػػػػػػة. أما لارألػػػػػػػرأس اليأ ييية  أالميا رات  أالنررات اليرثأيأالد اليرثأية 

Spears ) ثراليـ     ى الزيارة ال يية يأس أب مهـ مف أساليب اإلرراؼ اليرثأن  يريز )األسدن أا 
2003).  

 
الميثادلة  أف زيارة ال ؼ أاليدريس اليطثيقخ أالقراءات المأجهة أالزيارات (Jaswant Singh)أير  

 .(2010العجمخ  )لخ مف ألـ أساليب اإلرراؼ اليرثأن  ةأالأررة اليرثأي
 
 :اإلشراف التربويأنماط  9. 1. 2

يألرت اإلدارة اليرثأية ثالنظريات اإلدارية أيطأرايها  أاإلرراؼ اليرثأن جزء ال ييجزأ مف اإلدارة 
اليرثأية  األمر الذن جع ث ييألر ثها  مما أظهر أنأا ا  ديدة مف اإلرراؼ اليرثأن يثعا لهذا 

ايث الم ي ية ال يعنخ أف المررؼ ال ثد أألمية االطبلع   ى أنأاع اإلرراؼ اليرثأن أايجال اليطأرات.
لث أف يييط ثها أييقنها  أأف أيدلا لأ اليؿ األملؿ لمريبلت اليع يـ  ثؿ ييأجب   ى المررؼ أف 
يط ع   ى االيجالات الم ي ية  خ يقؿ اإلرراؼ اليرثأن  أييعرؼ األسس الييرية أاليرثأية اليخ 

ات مييأية ل يطأير أاليعديؿ ثما يناسب المأقؼ يانت سثثا  خ ظهأرلا  ألذا األنماط أااليجال
آ ذيف ثعيف اال يثار يجـ ال ؼ أمأ أع الي ة  أقد ييألر ثر  ية   (2006المقيد  ) اليع يمخ

 المررؼ أأ ثيليث اليرثأية  أمنها:
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 :اإلشراف التصحيحيأوال: 
اء أمعالجيها ث أرة ألأ نمط يقأـ   ى أساس إثداء االييراـ ل مع ـ  أالعمؿ   ى ييديد األ ط

يسنة  أدأف يجري، أأ نقد س ثخ ألداء المع ـ  أالمررؼ اليرثأن الذن يي ر إلى المدرسة  أالمررؼ 
ناجيا  إلف  أليف ال ييأف مرر ا   الذن ي ع  خ ذلنث يقمص األ طاء ل مع ـ  انث سيجد مثي اا

أييسيف  أليس  قط يدأيف األ طاء  خ  اإلرػػػػػػراؼ  ػػػػػػػخ جألرا يي مف  م يػػػػػػػػة ي أيب أيطأير
السجبلت أاليقارير اليخ يقأـ ثر عها  ف المع ـ أالمدرسة  أالمررؼ الناج، لأ الذن يقأـ ثمعالجة 

ا  أيذلؾ ييعامؿ ػػػػػػاأل طاء الثسيطة اليخ يقع  يها المع ـ ث أرة ذيية ألثقة دأف أف يقأـ ثاإلرارة إليه
رؽ أاألساليب المناسثة  ملؿ  قد ػػػػػد  الطػػػػػػبلؿ ايثاع إيػػػػػػػرة ل مع ميف مف  ػػػػػػػاء اليثيػػػػػػمع األ ط

الهادن   ثد )اجيماع منيرد مع المع ـ أيأجيهث إلى ي أيب  طلث أيييية يبلريث  خ المسيقثؿ 
2006). 

 
 :اإلشراف البنائيثانيا: 

لؤللداؼ اليرثأية  أمعر ة آليات يرييز أيقأـ لذا النأع مف اإلرراؼ اليرثأن   ى رؤية أا ية 
ى المسيقثؿ  أيقأـ  يرة لذا النأع ػػػػػرؽ ييقيقها  لذا ييأف اليماـ المررؼ اليرثأن أالمع ـ اليط ع إلػػػػػأط

نما إرراؾ المع ـ ث أرة  ا  ة  خ يييية طريقة يقديـ  مف اإلرراؼ ليس  قط   ى اإلثداع أاليقدـ  أا 
النمط   ى إلارة المنا سة ثيف المع ميف ثهدؼ اإلثداع أيقديـ يؿ ما الدرس أي طيطث  يما يقـأ لذا 

لأ أ  ؿ  خ العم ية اليرثأية أاليع يمية. أييملؿ مهمة اإلرراؼ اليرثأن الثنالخ ثاسي داـ اإلميانات 
المدرسية أالثيلية  خ  دمة اليدريس  أالعمؿ   ى يرجيع النراطات اإليجاثية أيطأير الممارسات 

رراؾ المع ميف  خ رؤية ما يجب أف ييأف   يث اليدريس الجيد  أيرجيع النمأ المهنخ القديمة   أا 
لارة رأح المنا سة الرريية ثينهـ   .(2005 ث،  )ل مع ميف  أا 

 
 :اإلشراف المصغرثالثا: 

يقأـ لذا النمط مف اإلرراؼ اليرثأن   ى ا يثار اليع يـ مجمأ ة مف المهارات الجزلية اليخ يجب أف 
ب   يها مف يمارسها  أاريؽ اإلرراؼ الم  ر مف نمط اليع يـ الم  ر  أيمارس مف  بلؿ ييدر 

مبليظة المررؼ إليد  مهارات اليدريس  خ  يرة زمنية ق يرة  لـ يقأـ ثيي ي ها مسي دما يينألأجيا 
أاسي داـ اليرثية أالأسالؿ اليع يمية البلزمة  أمهمة المررؼ يدريب المع ميف   ى ايقاف لذا المهارة 
له ثت  )األدأات اليع يمية  أما  بلقة المررؼ ثالمع ـ لنا  أرثث ما ييأف ثعبلقة ال ثير ثالميدرب 

2010). 
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 :اإلشراف كتطوير لممنيج المدرسيرابعا: 
اليرثأية أاليع يمية  مف  بلؿ االسيناد إلى  رأرة  يهيـ لذا النمط ثدرجة يثيرة  خ يطأير العم ية

اليطأر  خ المجيمع   العمؿ اإلررا خ اليقيقخ لأ الذن ييـ  خ   أرة دالمة لمأايثةيطأير المنهاج ث
لذا النمأذج أف العمؿ  خ ميداف المنال  المدرسية يميف أف ي  ؽ ايجالات  لذا المجاؿ  أير  أن ار

 .(2001مأ أ ية يسأد العبلقات ثيف المررؼ أالمع ـ )الثدرن   مهنية
 

 :ى العالقات اإلنسانيةاإلشراف المبني عمخامسا: 
العبلقات اإلنسانية أالعبلقة اليسنة ما ثيف أطراؼ العم ية  أهمية على اإلشزاف من النمط هذا يزتكز

أالطالب أالمررؼ اليرثأن أمدير المدرسة  أيقأـ لذا النمط   ى  رأرة  اليع يمية سأاء ما ثيف المع ـ
ليماـ الأا أاليعاأف ـييراالالط ثة مف  بلؿ إثداء االمررؼ قدأة ل مع ـ  خ يييية اليعامؿ مع  أف ييأف

أثاليالخ يؤلر لذا ث أرة  ثيطأير العم ية اليع يمية ث أرة مريرية ما ثيف المررؼ اليرثأن أالمع ـ 
  ى ييسيف أيطأير العم ية اليرثأية  إيجاثية لنقؿ لذا العبلقة إلى  بلقة المع ـ مع ط ثيث  مما يعمؿ

را خ ػػػػػػػرة. ألذا النمط اإلرػػػػػػة أمؤلػػػػػػأاليع يمية ث أرة  عال الط ثة أالعم ية اليرثأية أاليع يمية ثما يهدؼ
قام يعيمد   ى نمط اليع ـ اليعاأنخ  زالة اليعارض ػػػػػأالعمؿ الجما خ أا  ة العبلقات اإلنسانية الس يمة  أا 

ليأ يؽ السأن ثيف ياجات أياجات العمؿ  ثييث يثدأ  ا  ية أن  مؿ  خ ا ثيف ياجات المع ـ
 .(2010أميط ثات العمؿ )له ثت   العام يف

 
 اإلرراؼ  :أالنماذج الساثقة لئلرراؼ يريز   ى ييسيف  م ية اليع ـ مف  بلؿ جأانب ميعددة

يزأد المع ميف ثيقالؽ  الي يييخ يراقب المع ميف ليؤدأا أ مالهـ ثطريقة أ  ؿ. أاإلرراؼ الع مخ
الم  ر يدرب المع ميف   ى مهارات  لـ   ى ييسيف أ مالهـ. أاإلرراؼأأرقاـ مأ أ ية يسا د

يبليظ ثاف لذا األنماط يعيمد ثريؿ يثير   ى  اليدريس لير ع مسيأ  ييايايهـ اإلنياجية  يما
يهيـ ثثناء اي اؿ  عاؿ مع المع ـ. أثهذا انيقؿ االليماـ مف  العبلقات اإلنسانية أاليعزيز االيجاثخ  يما

العمؿ ل يديث ث أرة يثيرة أج ية  ف اييياجات المع ـ  أاإلرراؼ  ف ياجات أميط ثاتاليديث  
الناج، لأ الذن ي مف اليأا ؽ االيجاثخ ما ثيف ياجات المؤسسة اليع يمية أياجات المع ميف  

الهدؼ  يجالات أالنظريات أالنماذج اإلررا ية المعا رة  خ  أءال  ال ث مف م ي ؼ ا أيسيمد
 .(2005إليث اإلرراؼ  خ الأاقع اليع يمخ )منا رة  الذن يسعى 

 
 :(األيكمينيكي)اإلشراف العيادي سادسا: 

ال يخ  أممارسايهـ دا ؿ يجرة ال ؼ   ف  ألأ أس أب إررا خ يهدؼ إلى ييسيف أداء المع ميف
ط ثة. أيي يؿ أنماط الييا ؿ الدالرة  يث ثهدؼ ييسيف يع ـ ال طريؽ يسجيؿ المأقؼ اليع يمخ ثيام ث 
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اإلرراؼ إلى نقؿ المع ميف إلى مسيأ  أ  ى  خ األداء أيرؾ ألر ايجاثخ  خ  أيهدؼ لذا النمط مف
اليرثأن   أيذلؾ يهدؼ إلى زيادة  ا  ية دأر المع ـ مف  بلؿ الييا ؿ اليقيقخ مع المررؼ اليع يـ 

لارة الدا  لد  المع ميف لممارسة  عيةأالي يير االيجاثخ  خ ايجالات المع ميف نيأ اإلرراؼ اليرثأن  أا 
الط ثة أس أيهـ )منا رة   يؿ ما لأ جديد أنا ع  خ المجاؿ اليرثأن أاليع يمخ  أيطأير يع ـ

2005). 
 

يريز   ى  يجالات اليديلة  خ  م ية اإلرراؼ اليرثأن اليخالأيعيثر اإلرراؼ اإليي ينييخ مف ا
 : اليقأيـ (Clinical) أيعنخ م ط ، المهارات اليع يمية أطرؽ اليدريس ثق د ييسيف اليع يـ 

ثعض المياديف ال ا ة  أيي مف لذا ة  خ اليي يؿ  أمعالجة ياالت يقيقية أمريبلت أاقعية م مأس
ألأ ما يميز اإلرراؼ اإليي ينييخ  أقد ا يير م ط ،  الم ط ، المبليظة المثاررة أيعيمد   يها 

ى المبليظة ال يية  أيي يؿ س أؾ المع ـ أالطالب اليرييز    )اإليي ينييخ( لي يت النظر إلى ألمية
أساليب  ميز ثيف خ مر ة ال ؼ  بلؿ  م يات اليع يـ أاليع ـ. أقد  ثا يماد يسجيؿ يؿ ما ييدث

ميانها ثريؿ أساسخ  ارج مر ة ال ؼ  أثيف أس أب اإلرراؼ اإليي ينييخ  اإلرراؼ العاـ اليخ يأ ذ
 يخ دا ؿ مر ة ال ؼ. أيعرؼ أس أب اإلرراؼ اإليي ينييخ: ييسيف يع يـ المع ـ ال الذن يريز   ى

اليع يمية  ذلؾ النمط مف العمؿ اإلررا خ المأجث نيأ ييسيف س أؾ المع ميف ال يخ أممارسايهـ ثأنث
أ ف الميع ميف  خ  ال يية ثيسجيؿ يؿ ما ييدث  خ مر ة ال ؼ مف أقأاؿ أأ عاؿ ي در  ف المع ـ

دريس  أثيي يؿ أنماط لذا الييا ؿ  خ  أء  بلقة الزمالة القالمة ثيف ألناء ييا  هـ  خ  م ية الي
ييسيف يدريس المع ـ أممارسايث  المررؼ اليرثأن أالمع ـ  ثهدؼ ييسيف يع ـ الط ثة  ف طريؽ

اإلررا خ  خ نهاية ال مسينات  خ جامعة لار ارد  خ  اليع يمية ال يية  أقد ثدأ اسي داـ لذا األس أب
يطأيرا ألناء اسي دامث أيطثيقث مف قثؿ  دد مف المرر يف اليرثأييف  يدة األمرييية  أيـالأاليات المي

 الجامعة لمدة اسيمرت  مسة  رر  ام ا ييى ثداية السثعينات ثهدؼ ييسيف  م ية العام يف  خ لذا
 .(2005؛ اليا عخ أالريخ   2005ليدريس ال يية )منا رة  ا
 

 :اإلشراف الفنيسابعا: 
أيسي ؿ الطرؽ أالمثادئ الع مية  النمط مف اإلرراؼ نمط ديمقراطخ  ييسـ ثالنظرة الع مية يعيثر لذا

المثادرة أاإلثداع  أييث المع ميف   ى النمأ أثذؿ  لييسيف أيطأير العم ية اليع يمية  ألأ يرجع   ى
مف  ميهأـ اإلرراؼ ينظر إلى المأجث   ى أنث ر ص مييامؿ الجهأد لييسيف أنيسهـ. أمف  بلؿ

أييعامؿ مع المع ميف أالط ثة أيأجث اليمامث ثرؤأنهـ  ثاإل ا ة إلى قياديث  أ  اء ليلة اليدريس 
درايث ل عم ية اليرثأية يسيطيع أف يييا ؿ مع العام يف  خ لآل ريف  خ  ييسيف نمألـ الذايخ  أثيهمث أا 

طيثة  خ يعام ث  ييأف قدأةاليقؿ اليع يمخ ث أرة  عالة  أمف النايية األ ر  ييط ب مف المأجث أف 
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المط أثة أالميأقعة منث )اليا عخ  مف األدأار  بمع المع ميف  األمر الذن يجع ث ال يسيطيع أف ييهر 
 .(2005أالريخ  

 
 :اإلشراف التشاركي التكامميثامنا: 

نث مررؼ مقيـ  أيذلؾ المررؼ أا يثار  ألأ نمط مف اإلرراؼ ييرارؾ  يث مدير المدرسة   ى
مف اللقة أاليعاأف الميثادؿ ل دمة المع ـ أيطأير  ن   ى انث  ثير م يص  مما يألد أجأاءاليرثأ 

طرؽ يع يـ جديدة يعمؿ   ى إلراء العم ية اليرثأية أاليع يمية  أدالث  يما يسالـ  خ إيساب المع ـ
 .(2005اليا عخ أالريخ  )العم ية اليرثأية أاليع يمية ثيا  ية  أيقدمها ثما ييقؽ ألداؼ

 
 اإلشراف التربوي المقيمتاسعا: 

مريبلت أاييياجات أأنرطة المدرسة  مف  لأ أيد األساليب اإلررا ية اليخ يهدؼ الى اليعرؼ   ى
 يرة يا ية  ييي، لث الييا ؿ مع االدارة أالمع ميف  أمناقرة  بلؿ ميأث المررؼ اليرثأن  خ المدارس 

   .(2007 أثأ السميد )ء ثمسيأ  المع ـ ريقاالامف أجؿ الق ايا الهامة مع المع ميف م
 
يد االنماط ألأ  أف االرراؼ اليرثأن المقيـ (2013)أأردت اإلدارة العامة لئلرراؼ أاليأليؿ اليرثأن أ 

ل أ أؿ الى االرراؼ  االررا ية الميثعة  خ   سطيف  ا ا ة الى يطأر ميهأـ االرراؼ اليرثأن
رراؼ اليق يدن  أمياب إليمسؾ ثا لييديات قالمة   هناؾاليرثأن المدرسخ الرامؿ  ليف ال يزاؿ ا

 .اليعزيز
 
 :عالقة المشرف التربوي بالمدرسين 10. 1. 2

مف  لييقيؽ ألدا ها  يعد  م ية ييسيف العم ية اليرثأية أاليع يمية أاالريقاء ثها رؤية يسعى لها الجميع
أيطأير أدالهـ الذن يريؿ الدا ع   ميفأجؿ يقدـ اليي يؿ لد  الط ثة مف  بلؿ الينمية المهنية ل مع

ثيقؿ اليرثية أاليع يـ أ  ؽ قنا ات لديهـ  األلـ  خ ييسيف مسيأ  الط ثة  أييعيؿ  بلقة العام يف
ال ثرات أالمعر ة ثينهـ  أيدريثهـ أيألي هـ  ا ة المع ميف  ثألمية اليعاأف أالعمؿ اليراريخ أيثادؿ

ث  خ لذا المقاـ  دـ اليعالخ   ى المع ميف أأ ثسط أمأجث أييأجب   ي الجدد. المررؼ مررد
أيجب أف ييأف العبلقة اليخ يرثطث ثهـ  بلقة زمبلء  خ المهنة  أمرارييهـ  خ  سيطريث   يهـ 

المع ميف  أاأل ماؿ الم قاة   يهـ ليطأير العم ية اليع يمية أاليرثأية  أييعامؿ ثمأ أ ية مع الأاجثات
ييايايث ث أرة مسيمرة    ى المررؼ اليرثأن أف يعمؿ   ى يطأير  يعطخ يؿ ذن يؽ يقث. ييأجب

إلى اليقدـ أاليطأر  ثؿ   يث  أ دـ اليييير ثأنث قد أ ؿ إلى مري ة مف اليماؿ ال ييياج ثعدلا
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ا ثثرا ة أيذؽ الناج، أاليعاؿ: اليميع ثالرأح المعنأية  يما أف مف مميزات المررؼ  اليعامؿ دالم 
الرعأر ثاألمف  أ دـ ز ز ة اللقة  خ نيأسهـ  أ خ  رػػػػمدرسيف أالعمؿ   ى يأ يالعالية  خ  يأؼ ال

العمؿ ث أرة مسيمرة   ى يقأية أأا ر العبلقات المهنية   قدريهـ المهنية. يما أييأجب   يث
الينيش أزيداف  )مهنة اليدريس  أ  ى يرقية لذا األأا ر أالسمأ ثها  أاالجيما ية ثيف العام يف  خ

2000). 
 

إمياف المدرس  ثسط الأسالؿ  أأسه ها  أاف يجع ها  خأيما ييأجب   ى المررؼ العمؿ   ى اسي داـ 
ا   ى إيراز  ييأف أميناألث  أأف ييقؽ الط ثة األلداؼ اليرثأية المرمأب  يها  أيذلؾ   يث أف يري  

 .(2002  أآ رأفال طيب )اليقدـ اليدريجخ  خ العمؿ 
 

ييملؿ  خ طثيعة    ى أف المثادئ اليخ يرثط المررؼ اليرثأن ثالمع ميف (2001)يد الم يدن ألقد 
المثادئ ييمريز يأؿ يقدير  العبلقة اليخ يييـ يؿ قالد ديمقراطخ ثمف يعم أف معث  ألعؿ ي ؾ

رثاع ياجايث  المررؼ اليرثأن ل جهد المثذأؿ مف قثؿ المع ـ  أيماية المع ـ أر ع الرأح المعنأية لث أا 
ثالأ أح أالدقة أالمأ أ ية أاليهـ العميؽ الميثادؿ  إلى جانب  يما ييسـ اي الث ثالمع ـ األساسية 

يقأية أأا ر العبلقات المهنية أاالجيما ية ثينث أثيف المع ميف مف جهة أثيف  سعيث الميأا ؿ  خ
 خ  ايهـأنيسهـ مف جهة أ ر   أأف يعمؿ   ى ييقيؽ ييا ؤ اليرص ثيف المع ميف أينمية قدر  المع ميف

إلى يرجيع  سيراييجيات اليدريس اليديلة  إ ا ةايأظيؼ أاسي داـ الأسالؿ أاليقنيات اليع يمية أ 
   ى يد سأاء. المع ميف   ى الثيث الع مخ لدراسة المريبلت أالظأالر اليرثأية أاليع يمية

 
 :لممشرف التربوي الميارات القيادية 11. 1. 2

الأ أؿ إلى  ريقاء ثمهارات المع ـ  مف أجؿاللى اإالمع ـ يهدؼ إف العبلقة ثيف المررؼ اليرثأن أ 
  ينث خ   يث أف يمي ؾ قيـأم المع ـ النمأذجخ  خ العم ية اليرثأية أاليع يمية  هأ مأجث أميسر أمررد

 ف ميرا أيهيئ لث القدرة   ى ييقيؽ  مجمأ ة مف المهارات أال  الص أالييايات اليخ يميزا
 بلؿ الي طيط ل عم ية اليع يمية اليع مية  أينييذ  مأي ة لث   ى أيمؿ أجث  مفالأاجثات أالمهاـ ال

  ى إدارة ال ؼ ث أرة  ا  ة  أأ ير ا القياـ ثعم يات اليقييـ  إجراءايها أأنرطيها الم ي ية  أالقدرة
يياءة المنرأدة  أثهذا الميأنات أالعنا ر ييملؿ األداء اليدريسخ  أثقدر  المسيمر  خ  أء األلداؼ

 .(2010 ثأن  ) ما ينعيس إيجاثي ا   ى أدالث ال يخ المع ـ  يها ثقدر
 
 



30 
 

 :القيادةأوال: 
 

 .لدؼ مريرؾ ثأنها الس أؾ الذن يقأـ ثث اليرد ييف يأجث نراط جما ة نيأ (2001)مرسخ   ر ها
 
ييأا ر ي ر ات معينة  يث ثأنها مجمأ ة س أييات أأأألـ يعريؼ ل قيادة يسب ر  (2002)أيمد  ذيرأ 

ييقيؽ األلداؼ المعينة  يث المأظييف   ى اليعاأف مف أجؿ رالها خ ر ص ما  أيق د مف أ 
 .ل عمؿ

 
 ثأنها الجسر الذن يسيعم ث المسلألأف ليؤلرأا   ى س أؾ أيأجيهات  عر ها (2002)   ىأما 

ثث  يقأـ المرؤأسيف ليرثطأا ثث ثيف ييقيؽ ألداؼ المؤسسة أألداؼ اليرد  ألى ذلؾ الس أؾ الذن
 .المجمأ ة رادرامر مريز ال بل ة  خ ألناء ييا  ث مع ميرا مف أ 

 
ى ػػل قيادة ثأنها  القدرة    (Kunz and Odell) يعريؼ يأنير أأأندؿ  (2003)أيذير أيمد أيا ظ 

 .خ األر اص  ف طريؽ االي اؿ ثهـ أيأجيههـ لييقيؽ أيد األلداؼػػػػر  ػػػيألي إيداث
 

لقيادة ثأنها العم ية اليخ يهدؼ إلى ييقيؽ األلداؼ المرسأمة أالمأ أ ة ا( 2004أ رؼ يسف )
 .مسثقا ل ينظيـ

 
 ل قياـ ثعم هـ راد م ية اليألير أالهاب اليماس  خ األ  ثأنها (2006) أيجازيف  يا رة أيعر ها

س طيها   القيادة اليقيقة لخ اليخ يسيمد  ثيماس أطأا ية دأف ياجة إلى اسي داـ الس طة الرسمية
الدا  خ ل قياـ  ثطريقة يريؿ الدا ع راداليع ية مف ر ص القالد أ ثريث أقدريث   ى اليعامؿ مع األ 

 .ثالعمؿ مف أجؿ ييقيؽ ألداؼ المنظمة
 

مأقؼ معيف   ثأنها  م ية ييا ؿ ثيف قالد أمجمأ ة مف الياثعيف  خ (2007)أثأ الن ر  يما  ر ها
األلداؼ  أجألر  م ية  اليا  ة لييقيؽ ي ؾ راءاتـ القياـ ثاإلجييريب   يها ييديد ألداؼ مريرية ل

 .المط أثة مف  بللهـ القيادة لأ قدرة القالد   ى اليألير  خ اآل ريف  أييقيؽ النيال 
 

ييقيؽ لدؼ مريرؾ   ثأنها يألير ميثادؿ ليأجيث النراط اإلنسانخ  خ سثيؿ (2008) أثأ  ي ةأ ر ها 
الجما ة  رادلخ اسيمالة أ  س أؾ جما ة  خ مأقؼ معيف لييقيقث  أأ أأ لخ المقدرة   ى يأجيث
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 يييا  أف معا ثطريقة ي مف يماسؾ  ل يعاأف   ى ييقيؽ لدؼ مريرؾ يييقأف   يث أيقينعأف ثألمييث
 .الجما ة أسيرلا  خ االيجاا الذن يؤد  إلى ييقيؽ الهدؼ

 
يملؿ  الجما ة  أاليخ خيمارسها القالد  مجمأ ة الس أييات اليخ  ثأنها (2010) ما يعر ها  ثأ ي

ألداؼ المنظمة    ى العمؿ معا مف أجؿ ييقيؽ رادمي  ة ييا  ث مع أ  الها  أيسيهدؼ يث األ 
  .ثأيثر قدر مف اليا  ية أاليياءة أاليألير

 
 :فيوم القيادة التربويةثانيا: م

 
 أية  أيعيثر قيادة يعاأنية  عالة إذامؤسسة يرث أنلنجاح األماف القيادة اليرثأية اليعالة لخ  ماـ 

مع  اسيطا ت   ؽ رؤية يرثأية مع يهيلة المناخ المناسب ل أ أؿ إلى أ  ى مسيأ  مف اإلنجاز 
 خ  راءاتاإلج قدريها   ى االي اؿ المثارر مع جميع العام يف  خ المؤسسة اليرثأية  أمياثعة جميع

اسيقطاب الييايات  اليرثأية ثما لديها مف القأة   ى سثيؿ ييقيؽ لذا الرؤية. أيزداد  عالية القيادة
أجؿ ييقيؽ رؤية  المؤسسة اليرثأية  أاليرييز   ى مأاطف القأة لد  العام يف مف راتليعزيز قد

 (.2006 يا رة أيجازيف  )أ مريرية يما يسعى إليداث الي يير يير ة ل نم
 

قيادة  لب العام يف  خ المؤسسة.  هخ قادرة   ىأمأا راتأالقيادة اليرثأية اليعالة يسهـ  خ يطأير مها
مع  المريرية راراتالي يير أمسا دة اآل ريف مف  بلؿ  م ية الي يير. يما يرارؾ  خ  نع الق

مسؤأليات  المجيمع المدرسخ  ثما  خ ذلؾ المع مأف أالط ثة أاآلثاء  أالقيادة اليرثأية اليعالة ييدد
المسيمر أيرجع النمأ  يما يعزز أيد ـ المجيمع المي خ أاليع ـ المع ميف  خ جميع مسيأيات اليع يـ.

  العثيدن)راسخ لجميع الطبلب أالينمية مف اجؿ الأ أؿ إلى الهدؼ ألأ اريياع اليي يؿ الد
2010). 

 
جديد  يعريؼ دياب ل قيادة اليرثأية ثأنها : إد اؿ لييؿ أأ ثناء نظاـ (2007) أآ رأف أيذير اليريرن

 را ها.يلة مف أجؿ ييقيؽ ألداؼ المنظمة أأميدراءات أأ إج
 

ييـ  ف   يعر ها   ى أنها: " مجمأ ة العم يات القيادية الينييذية أالينية أاليخ (2011) أما مقاث ة
أالمادن  خػػػػػػػػرن أالنيسػػػػػػػػخ اليعاأنخ السا خ   ى الدأاـ إلى يأ ير المناخ الييػػػػػريؽ العمؿ الجما ػػػػػػػػػط
أجؿ يذليؿ  اسب الذن يييز الهمـ أيثث الرمثة  خ العمؿ اليردن أالجما خ النرط أالمنظـ مفالمن
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ل مؤسسات أ  ال عاب أييييؼ المريبلت المأجأدة أييقيؽ األلداؼ اليرثأية الميددة ل مجيمع
 .اليع يمية"

 
 خ  نث   أأأالقيادة اليرثأية ثميهأمها اليديث يعنى يؿ نراط اجيما خ لادؼ يدرؾ  يث القالد 

 ريؽػػػػػأيسعى إلى ييقيؽ م اليها  ف ط رادلار ى م اليها أيهيـ ثأمأرلا أيقدر أ ػػػػػػػة يػػػػػػجما 
  اليييير أاليعاأف  خ رسمها ال طط أيأزيع المسلأليات يسب الييايات أاالسيعدادات الثررية

 .(2010العجمخ  )أاإلميانات المادية المياية 
 

 رأرية القيادة اليرثأية   ى ا يبلؼ أنأا ها أ ى يؿ المجاالت اإلدارية   ىاليأييد  أ  يث يميف 
 يسهـ  خ ألنهػػػػػػػا أاليقأيـ  راؼأاليأجيث أاإلر راراتيرمؿ الي طيط أالينييذ أ نا ة أاي اذ الق اليخ

 أمسا دةخ قادرة   ى قيادة الي يير ػػػػػػػأمأالب العام يف  خ المؤسسة اليع يمية   ه راتيطأير مها
أالينمية    أالقيادة اليرثأية اليعالة يرجع النمأراراتأاي اذ الق راراتاآل ريف  يما يرارؾ  خ  نع الق
أداء رساليها  ييقيقث ألأ نجاح أ ا  ية المؤسسات اليرثأية  خ رادمف اجؿ الأ أؿ إلى الهدؼ الم

 .(2006اليرثخ  )ث   ى أيمؿ أج
 

  أىمية القيادة التربويةثالثا: 
يريؿ المد ؿ  يعيثر المؤسسات اليرثأية أداة ييأية أ ا  ة  خ المجيمعات اإلنسانية  أذلؾ ألف اليرثية

ل م ا ب أالميف   إلى الينمية الرام ة  ألخ الي ف المنيع الذن ي جأ إليث المجيمعات إذا يعر ت
لخ الميياح  أنقطة الثدء  يةذا يانت المؤسسات اليرثأية األداة الييأية  خ المجيمع  اف القيادة اليرثأ ا  أ 

 .(2007  األثراليـ) . خ  م ية إ بلح اليع يـ أيطأيرا  ليأايب ياجات المجيمع أيط عايث
 

أ  ى  ييقيؽ مف أنأاع القيادة اليخ يظهر  خ المنظمات اليع يمية  ثهدؼ أيملؿ القيادة اليرثأية نأ ا  
ثعم ية الي يير اليرثأن  جات  أالقيادة يعنىدرجة مف الجأدة  خ األساليب أأ العم يات أمف لـ الم ر 

 .(2009ال  ير  ) نيأ األ  ؿ
 

 رادأاأل راد   خ المؤسسات  أالقادة العظاـ ي  قأف الي يير  خ األ رات أالقادة اليقيقيأف ييدلأف ي يي
لمؤسسة ما أف  لـ  خ مأ ع الق ب مف يؿ مؤسسة أث ا ة إذا يانت المؤسسة يرثأية  أال يميف

أمسا ديهـ  خ النمأ  أن ينرليهـ أأ عهـ أماـ الييديات راديزدلر إال مف  بلؿ ي يير األ ينمأ أ 
 .(2011لأر  ) أاليطأر
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 اآليية:ألمييها  خ النقاط  (2010) أيدد العجمخ
 .المسيقث ية رايهاأنها ي قة الأ ؿ ثيف العام يف أثيف  طط المؤسسة أي أ  -1
 .األلداؼ المرسأمةإنها قيادة المؤسسة مف أجؿ ييقيؽ  -2
 .السيطرة   ى مريبلت العمؿ أرسـ ال طط البلزمة لعم ها -3
 .الماؿ األلـ أالمأرد األ  ى سأر   إذ إنهـ رادينمية أيدريب أر اية األ  -4
 . المييطة أيأظييها ل دمة المؤسسة راتمأايثة الي ي -5
 

 أيخ:دة اليرثأية ثما يالنقاط اليخ ييج ى  يها ألمية القيا (2009) ايش   خ ييف يذير
 . ـ القأ  العام ة االيجاثية أيق يؿ الر الجأانب الس ثية لد  العام يفد -1
 .لسيطرة ثرأح قيادية   ى مريبلت العمؿ أي هاا -2
 .ثا يثارلـ مأارد لامة رادينمية أيدريب أر اية األ  -3
 اليرجيع المسيمر أالدا عية العالية ل عام يف. -4
 

 يالقيادة التربوية ومتطمباتخصائص ارابعا: 
اليع مية   يييؿ القيادة اليرثأية ميانة ميميزة لما يقأـ ثث مف مهمات لييقيؽ ألداؼ العم ية اليع يمية

ميزيها  ف  خال  الص الي المعا رة  مما أ يى   يها ثعض رات أء اليطأ  خأي ثية االييياجات  
 اآليخ:القيادة اليرثأية أميط ثايها  خ    الص (2011)مقاث ة  أيدد .أنأاع اإلدارة األ ر 

 
 نالعنصر األساسي في القيادة التربوية ىو اإلنسا -1

يريز  إف القيادة اليرثأية ييعامؿ مع الطالب أالمع ـ أاإلدارن أالينخ  ألقد يانت القيادة اليرثأية قديما
أاإليثاط  مينأ ة   ى الطالب  ى النظاـ أاالن ثاط أاليقيد ثاليع يمات أاألنظمة أايقاع العقأثات ال

 يض الرأح  طبلع   ى أدالث مما يألدبلييييرية ل راءاتالذن ييريث  ند المع ـ ييف ييأف إج
ل عم ية اليع يمية  المعنأية  أما القيادة اليرثأية اليديلة ييث يعيثر أف الطالب لأ الميأر الرليس

أالمياثعة  أاإلرراد أيقديـ راؼ  هـ ييملؿ ثاإلراليع مية أأف مياثعة المع ميف ييـ ثأاسطة مرر يف مهمي
أمسهؿ  أنا ،  أمقيـ  أميسر   الن ، مف أجؿ ييسير العم ية اليع يمية  أدأر المع ـ لأ مررد 

 .ل عم ية اليع يمية راقبأم
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  ماعيةجالقيادة التربوية ىي قيادة  -2
  يها   جما ة أيماسيها أيأزيع األدأار  ى القالد أف ييأف لديث اإلياطة أاإللماـ الياـ ث  الص ال

 را اتأ  إف نقص المع أمات  ف طثيعة الجما ة أيييية اليعامؿ معها يألد لد  القالد مرايؿ
 .ميعددة مع المرؤأسيف أينعيس ذلؾ س ثا ثالنهاية   ى العم ية اليع يمية اليع مية

 
 القيادة التربوية ىي عممية تعاونية -3

اآلثاء  يعمؿ ثميردلا أانما لناؾ يعاأف مع جما ات أ ر  ييث أف لناؾ مجالسالقيادة اليرثأية ال 
ألناؾ لدؼ  أالمع ميف أمجالس الط ثة أال جاف الميعددة  جميعها يعمؿ ثريؿ يعاأنخ مع القالد 

 .(2011مقاث ة  ) مريرؾ ل جميع ألأ الطالب  مني  العم ية اليع يمية اليع مية
 

 : رليسة ألـ ال  الص العامة ل قيادة اليرثأية الناجية  خ لبلث نقاطإلى  (2007)ال امدن  أأرار
 .أارثاع الياجات اليخ يظهر  خ الجما ة رادعمؿ   ى ييقيؽ رمثات األ ي -1
     اليأا ز الذايية أاليأا ز الدا  ية ل نراط مف يياأؿ االنيياع ثما يؤيدا   ـ النيس مف  رأرة -2

 .الجما ة راديؿ  رد مف أ 
 ىػػػأيسيمع إل راقدر إنسانية اليرد أيييرمث أيقدر يياءيث أما يؤديث مف  مؿ مهما ياف   يي -3

  .ال ال، العاـ يزافأجهة نظرا أيزنها ثم
 

 الميارات القيادية لممشرف التربويخامسا: 
 الأ أؿ إلى ريقاء ثمهارات المع ـ  مف أجؿالإف العبلقة ثيف المررؼ اليرثأن أالمع ـ يهدؼ الى ا

  ينث خ   يث أف أمقيـ المع ـ النمأذجخ  خ العم ية اليرثأية أاليع يمية  هأ مأجث أميسر أمررد
 ف ميرا أيهيئ لث القدرة   ى ييقيؽ  يمي ؾ مجمأ ة مف المهارات أال  الص أالييايات اليخ يميزا

ة اليع مية  أينييذ ػػػػػ بلؿ الي طيط ل عم ية اليع يمي الأاجثات أالمهاـ المأي ة لث   ى أيمؿ أجث  مف
  ى إدارة ال ؼ ث أرة  ا  ة  أأ ير ا القياـ ثعم يات اليقييـ  إجراءايها أأنرطيها الم ي ية  أالقدرة

المنرأدة  أثهذا الميأنات أالعنا ر ييملؿ األداء اليدريسخ  أثقدر يياءة  المسيمر  خ  أء األلداؼ
لخ: القالد أأ رد  ةل قيادة أطراؼ لبللأ  . يخما ينعيس إيجاثي ا   ى أدالث ال المع ـ  يها ثقدر

القالد ييهـ لذا األطراؼ   يث أف يييسب لذا المهارات اليخ يمينث  الجما ة أالمأقؼ  أليخ يسيطيع
أييملؿ لذا  .المؤسسةألداؼ العمؿ أر ع الرأح المعنأية لد  األ راد  أمف لـ  عالية  مف ييقيؽ
  :خالمهارات  

 Individualistic Skillsية أأال: المهارات الذاي
 Technical Skillsلانيا: المهارات الينية 
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 Human Skillsلاللا: المهارات اإلنسانية 
)السأيداف  Connectional and Communicational Skills االي اؿ أاليأا ؿهارات مراثعا: 

 (.2006أثارراييؿ  
 
 مجمأ ة مف المهارات األساسية اليخ يعديأا ر  (المررؼ اليرثأن)اليرثأن  القالدييط ب لنجاح أ 

يأا ر لذا المهارات  الناج،   ى مد  المررؼالناج، ييث ييأقؼ نجاح  ل يرثأنجميعها الزمة 
ييدد مد   أنها أيعام ث مع اآل ريف يما أمد  قدريث   ى يأظييها   ميا ألناء ممارسيث أل مالث

ثها.  ة اليخ يعم أفػػػػػة اليرثأيػػػػػألداؼ المنظمل عمؿ نيأ ييقيؽ  قدريث   ى س أؾ العام يف أد عهـ
يييسب ثعض المهارات اليخ يمينث مف ييقيؽ ألداؼ العمؿ أر ع الرأح  أفاليرثأن أالثد ل قالد 

 .(2009القرش  )ة لد  األ راد أمف لـ  عالية المنظم المعنأية
 

إيدالا أأيف يثدأ  ة أيف ينيهخأ  ى الرمـ مف اليراثؾ ثيف ي ؾ المهارات اليخ ي عب أييانا  معر 
ملبل  اإلدارة الع يا  اليرثأن ل مررؼ  ة أنأع العمؿػػػػا ي ي ؼ ثيسب درجػػػػػػػر  إال أف ألمييهػػػػػػاأل 

الينية   ثعيس المهارات ي ما ان يض الس ـ اإلدارن ييط ب قدرا  أيثر مف المهارات اإلدرايية  أيقؿ
إلدارية األدنى أيثر مف القدر الذن يجب أف ييأ ر  يث  خ المسيأيات ا اليخ يجب أف ييأ ر  خ

 .(2006اليرثخ  )ا الع ي المسيأيات
 

 :Individualistic Skillsأوال: الميارات الذاتية 
 ر  ية األ راد لي ثيأا قادة. ييملؿ المهارات الذايية  خ ثعض السمات أالقدرات البلزمة  خ ثناء

 .لعق ية  أالمثادأة أاالثييار  أ ثط النيسا ملؿ: السمات الجسمية  أالقدرات
 

يميف  ألنهاأالقدرة   ى الييمؿ أالنراط أالييأية أييملؿ السمات الجسمية  خ القدرة الثدنية أالع ثية 
أالقأة الع ثية  .مرؤأسيث لييقيؽ األلداؼ المط أثة مف أف يريع الييأية أالنراط  خاليرثأن القالد 

القالد ألف طثيعة  م ة راؽ ييط ب جهدا  مريزا   يدة أيأا رلا  رأرن لد أالثدنية يريثط ثال ية الج
أالمري ة  خ القالد ليست  . م ث اي اذ قرارات ألذا ييط ب  ية نيسية جيدة ييط ب  أراقا  يذلؾ

ة المري ة لخ معر ة يييية اسي داـ لذا الطاقة ثييمة أرأي ثؿ اف  يأ ر القأة الثدنية أالع ثية لديهـ
 (2008يرن  الير )
 

أاال يقادات األساسية  مجمأ ة مف االسيعدادات الييرية أالعادات الذلنيةأيق د ثالقدرات العق ية 
أقد ألثيت الدراسات  ل قالد اليرثأنالقدرات العق ية البلزمة  األ راد. أيعيثر الذياء مف ألـمف  لد   رد
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مياف مميزياف ل ذياء لما القدرة   ى ألناؾ س .سمة الذياء أالنجاح  خ القيادة أف لناؾ   ة ثيف
 .(2008اليريرن  )ة المرح أالد اث الي أر  أاليميع ثرأح

 
يميف مف ييأ ر لديث مف اليعرؼ   ى المريبلت أمأاجهيها أيسا د القالد   القدرة   ى الي أرأ 

يقثؿ يسا د   ى سر ة الثديهة أاليقدير الر  خ أ    ى اليهـ العميؽ الرامؿ ليؿ الييا يؿ يما
يجعؿ القالد ثعيدا   ف ال رامة أاليزمت أيسا دا   ى إقامة   رأح المرح أالد اثةأ  .األ يار الجديدة

أاسيماليهـ  خ االيجاا الذن يجع هـ ميألريف   بلقات أدية مع مرؤأسيث ثييث يمينث مف اليألير  يهـ
 .(2004رسمخ  )ـ ثعدـ أجأد ثعد اجيما خ ثينه ثث أي  ؽ لديهـ اإليساس

 
ألخ مف السمات  المثادأة معنالا الميؿ الذن يد ع إلى االقيراح أأ العمؿ اثيداء أسثقا  ل  يرأما 

يؿ مأظؼ أيمينث مف ريذ  زيمة المأظييف  يميف القالد مف اليرؼ  ف  زيمة   ألنهاالهامة ل قالد
  مير م  ص ميس ط سريع االميعاضادأة ييأف ػػػػػػػػذن ال يي ؼ ثالمثػػػػػػػػػال أالقالد  ى أداء العمؿػػػػػػ  

 .القدرة   ى الينييذ أالمثادأة يميف القالد مف اي اذ قرارات  الثة دأف يردد أيأ ر المثادأة يعنخ
  ى يأقع لخ: الرجا ة  أالقدرة   ى اليسـ  أالقدرة  أيريثط ثالمثادأة أاالثييار لبلث سمات رليسة
 .(2005 ث،  ) ايهاالييماالت أاثييار الأسالؿ الييي ة ثمأاجه

  
القدرة   ى  ثط اليساسية أقاث ية االنيعاؿ أمنعهما مف     اف ذلؾ يعنخ ثط النيسأثالنسثة ل

ييأف القالد قادرا    ى إدارة نيسث قثؿ إدارة  يعنخ االيزاف أأف   إنهايعأيؽ القدرات الجسمية أالنيسية
ب األ  ا رت ثالهدأء أ السيطرة   ىمنث الهدأء أمقاث ة األزمات ميى ظه ألذا ييط ب  اآل ريف

ثراليـ  األسدن )  .(2003أا 
 

 :Technical Skillsثانيا: الميارات الفنية 
يي ؾ اليخ يي ؿ  يأ ر لذا المهارة  هما أدراية أيياية  خ مجاؿ ميدد مف النراطات المي   ة

الت اليرثأية أييأيض  طة لنظاـ االي ا ثاألساليب أالعم يات أاإلجراءات اليع يمية اليع مية أأ ع
دارة الأقت دا ؿ المدرسة  الس طة أيأزيع الأاجثات أالمسلأليات أاي اذ القرار أينظيـ االجيما ات أا 

  ى  عيس ذلؾنثالمدرسة  ميى يأ رت لذا المهارات أيـ يأظييها ثريؿ  يي، سي أمياثعة العام يف
أيلر المهارات أ أيا  ند  مهارة الينية مفاألداء الجيد أاإلنياجية دا ؿ المؤسسة اليرثأية. أيعيثر ال

أيثسيط اإلجراءات  ند إنجاز العمؿ أالقدرة   ى  أداء القالد لعم ة أيمياز ثالمعر ة أالمهارة  خ يي يؿ
اليعاؿ مع أطراؼ العم ية اليرثأية أيقديـ المعر ة لهـ أالقدرة   ى  ييرن اليرص المناسثة لبلي اؿ

المؤسسة  ة أيعاأنية أالي  ص مف الرأييف المعأؽ دا ؿػػة ثطريقة  م ياليأار أالمناقر إدارة ج سات
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اؿ ػػػػػػػع األ مػػػػػػػى يأزيػػػػػػػ   أيرجيع العام يف أييييزلـ أاللناء   ى مف يسييؽ اللناء منهـ أالقدرة
مياني ة اليرثأية أميأؿػػػػػػػػػػأالمسؤأليات يسب ياجات المؤسس ف القادة أييـ يميي ايهـ العام يف أا 
مف  بلؿ نراطات أياديمية  أيهيليهـ م ممة   ي ا ليألي هـ اليرثأييف مف لذا المهارة  ثر ثرام 

أيعميؽ  يرمؿ يعري هـ لمساثقات أ ثرات مف نيالجها يطأير لذا المهارات الينية مدرأسة ثعناية
 .(2006  أيجازيف ا ) يا رةيياييهـ  يه

 
 :(2008الدأسرن  ) يما ذيرلا ةالينيأمف ألـ ال  الص المميزة ل مهارات 

 .لد  القالد ثسهألة أيلر ييديدا  مف المهارات األ ر  ييث يميف الييقؽ مف يأ رلاأنها  -1
اسي داـ األدأات      ييميع ثالمقدرة العالية   ى يي يؿ أيثسيط اإلجراءات الميثعة  خ أنها -2

 أالأسالؿ.
 .ثيت مألأ ة  خ اإلدارة اليديلةأ  أنهامألأ ة أيلر مف ميرلا ليأنها  -3
 .أينمييها مف المهارات األ ر  اثهالخ أسهؿ  خ اييس -4
 

قدريث ا:  لناؾ سمات أقدرات مريثطة ثالمهارات الينية ل قالد منهأف  (2009) رأف آأير  الدأيؾ أ 
ن يسعى اليـز أاإليماف ثالهدؼ الذ إلى جانب    ى ييمؿ المسلألية أ همث العميؽ أالرامؿ لؤلمأر

القدرات  اللقة ثالنيس  أالقدرة   ى اإلنجاز أالرمثة  ة ثهذاالمريثط مف أج ث. ألعؿ مف ألـ السمات
الأاجثات  أاي اذ القرارات المناسثة أالسعخ أراء األ يار الجديدة  أالقدرة   ى الينييذ أيقثؿ   خ أداء

 .النقد أاال يماد   ى النيس
 

 :Human Skillsثالثا: الميارات اإلنسانية 

  ؽ رأح العمؿ الجما خ ثينهـ.  أسيث أينسيؽ جهأدلـ  خؤ يعنخ قدرة القالد   ى اليعامؿ مع مر أ 
اليعامؿ مع الناس أينسيؽ جهأدلـ أ  ؽ رأح اليعاأف  يعنى المهارة اإلنسانية ثدرجة يثيرة ثيف

أالس أؾ يع أ  اليعاؿ مقدرة المسلأؿ اليرثأن   ى اليعامؿ أنهاأيعرؼ لذا المهارة ث. الجما خ ثينهـ
ي ؼ يأ ث.  مف اليريؽ الذن ييألى قيادي  خ جما ة أيعن ر  عاؿ  خ ينمية الجهأد اليراريية

 مدرؾأيها  رؼ نقاط  عيها أقعإنساف يعرؼ نيسث أي ثميطأرة ثأن القيادن الميميع ثمهارات إنسانية
الميجددة إ ا ة إلى قدريث   ى  ؿاليجالايث أمس مايث أالؽ ثمقدريث   ى اليعامؿ مع األ يار أالثدال

العام يف  خ النظاـ  خ إيداث ي يير منظـ  خ يؿ النظاـ  اإلسهاـ مف  بلؿ يعام ث اإلنسانخ مع
 .(2009ال زأ  )ث أالعام يف  ي
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ثاإل ا ة إلى اليهـ الجيد  أيي ؿ المهارات اإلنسانية ثاليهـ الجيد أاللقة الميثادلة ثالنيس أثاآل ريف
رثاع لمطالب اآل يأيخ ألمية لذا المهارة  خ الميداف اليرثأن أ  .أاالجيما ية ياجايهـ النيسية ريف أا 

س أيث أ ثط انيعااليث أيطأير   خ أف ألداؼ العمؿ اليرثأن ييع ؽ ثريؿ أساسخ ثاإلنساف أيعديؿ
امؿ مع ألمييها يي ، أي ا   خ يأف القالد اليرثأن ييياج أف ييع يما أف ر.طرقث  خ اليييير أاليأا

 .(2010العجمخ  )س ميعددة مف النا  لات
 

 ألخ:  (2008الدأسرن  ) يما ذيرلاأل عبلقات اإلنسانية ألداؼ لبللة 
 .ييقيؽ اليعاأف أالمرارية مع العام يف -1
 .ييز األ راد   ى العمؿ -2
 .إرثاع ياجات األ راد االقي ادية أالنيسية االجيما ية -3
 

 Connectional Skills تواصلميارات االتصال وال رابعا:
درايث   ف قدرة القالد اليرثأن   ى رؤية منظميث ييؿ االي اؿ أاليأا ؿيعثر مهارة  أ ف ييهمث أا 

الير ية المينأ ة أيعطخ  أرة أا ية لقدرة القالد ايها لرثية العبلقات اليخ يرثط ثيف أظاليها أميأن
أاجيما ية  مؿ   يث مف قأ  سياسيةيما يرالذن لأ جزء منث ث ثالمجيمع ييؿ   ى رؤية الينظيـ

الق ايا أالمأ أ ات أالمريبلت  ألذا المهارة يملؿ ل قالد اليرثأن قدريث   ى إدارةة. أاقي ادي
األنرطة اليرثأية أأ ألداؼ المدرسة أمد  ايياقها مع السياسة  اليرثأية سأاء مف ييث المنه  أأ

  أيعيثر القيادة خ  د ألمية لذا المهارة  خ المسيأيات الع ياأاأللداؼ الع يا ل مجيمع أييزاي اليع يمية
ة. ث لمهارايث اإلنسانيػػػػ خ اسي دام رثأنػػػػػالي ا القالدػػػػػػػخ يعيمد   يهػػػػػػػة اليػػػػػلذا المهارة الرييزة األساسي

 ف اليرثأييف أيجعؿأداء المسلألي جأدةيسا د   ى  خ أنهااللبلث ييمف   ف األلمية النسثية ل مهاراتإ
زأ   ال)ا ميدا  ة  يما ثينه أيلر أاقعية أقاث ية ل نجاح أيعيثر لذا المهارات اللبلثمف قرارايهـ 

2009) . 
 

)الدأسرن   أاليخ أ يها ألناؾ ثعض العأامؿ المهمة اليخ يؤلر  خ العم يات اإلدرايية لد  األ راد
 يما يأيخ: (2003

 . ية أأ ماديةثيلة اليرد سأاء يانت اجيما -1
 .اليرد أيسعى إلى ييقيقها ر ثهاالرمثات أالياجات اليخ يرع -2
 .اليرييب اليسيألأجخ لئلنساف -3
 .اليجارب أال ثرات الما ية ل يرد -4
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 :التطور التاريخي لإلشراف التربوي في فمسطين: خامساً 
 

ا السنأات األ يرة  أيثير ا  خ يطأر ميهأـ اإلرراؼ اليرثأن  أيطأرت   سييث أأساليثث يطأر ا أا ي 
يياييث   ى نيأ يؤدن إلى يطأير  نييجة م ي ؼ الجهأد اليخ سعت إلى يطأير النظاـ اليرثأن  أر ع

أقد مر اإلرراؼ اليرثأن  خ . (2011الي سطينية   أزارة اليرثية أاليع يـ)نأ ية اليع يـ  أر ع مسيأاا 
 اآليية:  سطيف ثمرايؿ اليطأر 

 
 :(م1977 – 1948) تيشمرحمة التف -1

الثيث  ف أ طاء المع ـ  مف  بلؿ الزيارة ال يية   ييث ياف الييييش  خ لذا الييرة قالم ا   ى
المع ـ مف المادة الع مية  أ  ى مد  يي يؿ الط ثة  أثعد الزيارة  أياف يعيمد ثاألساس   ى يميف

 لذا  بلؿيأف  اايخ االيجاثية  مم  ى المع ـ النأايخ الس ثية دأف اليطرؽ إلى النأ  يعرض المييش
 .(2009الجرجاأن أالن الة  ) الييرة ايجالات أمأاقؼ س ثية  ند المع ميف نيأ مأ أع الييييش

 
 (1994 – 1978مرحمة ما قبل السمطة الوطنية الفمسطينية )مرحمة التوجيو  -2

لـ مررؼ أجث  ييش لملقد يميزت لذا المري ة ثطاثع الييييش ثالرمـ مف ي يير اسـ المررؼ مف م
ثالييييش مف  بلؿ  ةػػػػػػػ ف الي طيط  أييسـ لذا المري  ثعيدةف ممارسايث أس أيث ياف أيرثأن  إال 

ل يرؼ  ف جأانب ال عؼ لديهـ  الزيارات اإلررا ية المياجلة ل مع ميف اليخ يييقر ل ي طيط  أيهدؼ
ز المييش   ى مد   هـ الط ثة ل مييأ  يريي ييث ياف  أر د األ طاء اليخ يرالا  خ ألناء زياريث
أاليع يمات  أايثا هـ ل مقررات الدراسية  أيي يرلـ ل مادة  اليع يمخ  أمد  اليزاـ المع ميف ثالقأانيف

أا  طاء يقدير معيف ل مع ـ  أثسثب ق ة  ل ط ثة  أمف لـ يياثػػػػػػة اليقرير  الدراسية  أمد  اليي يؿ
زيارة أأ زيارييف ل مدرسة  بلؿ العاـ الدراسخ  ألـ ييف لناؾ  ييف لناؾ سأ   دد المييريف لـ

إيجاد  اليطأير المهنخ ل مع ـ. ياأؿ االرراؼ اليرثأن  بلؿ لذا المري ة اليرييز   ىث اليماـ
الف مهمة   أزيارايث ف أداء المأجثا   بلقات يسنة ثيف المع ـ أالمأجث  أليف المع ميف لـ ير أ 

رراؼ ئلاالدارة العامة ل)الأظييخ  قط  أا يثرأا اف الي يير يدث  خ المسمىالمأجث لـ ييف أا ية  
؛ 2009؛ الجرجاأن أالن الة  2011الي سطينية   ؛ أزارة اليرثية أاليع يـ2013أاليأليؿ اليرثأن  

 .(2003المدلؿ  
 
  (1996 – 1994 مرحمة االشراف التربوي )مرحمة السمطة الوطنية الفمسطينية من عام -3
مزة مف ليظة  قد يألت أزارة اليرثية أاليع يـ العالخ اإلرراؼ   ى اليع يـ  خ ال ية ال رثية أقطاعل

اإلرراؼ اليرثأن مف ممارسة  قدأـ الس طة الأطنية الي سطينية  ألهذا يدث يطأر يثير  خ أاقع
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اليرثية أاليع يـ اليقدـ الع مخ  خ مجاؿ  األدأار اليق يدية القديمة إلى ممارسة أدأار يديلة يأايب
أقد ايسـ اإلرراؼ اليرثأن ثيقديـ الد ـ أالمساندة  أأ ث، الهدؼ مف  أ ا ة  خ المجاؿ اإلررا خ 

يبل مف إيداث ي يير ي خ  خ العم ية اليرثأية أاليع يمية  خ   سطيف. ألقد أ ث،  اإلرراؼ لأ
أاليع يمية  أيقديـ ي أؿ أثدالؿ  أالمررؼ اليرثأن رريييف رليسييف  خ إنجاح العم ية اليرثأيةالمع ـ 

أ ثيأا يهيمأف  ف المع ميفأأقد ايسمت لذا المري ة ث  ل مريبلت اليرثأية اليخ يأاجهها المع ـ
اليماـ لد  المع ميف ثينييذ  ثريؿ يثير ثييقيؽ الر ا أاليعاأف مع المرر يف  أيذلؾ أ ث، لناؾ

اليرثأن  مما يجعؿ المع ـ ي يخ  يأثث  ع ـ أالمررؼالقأانيف أاليع يمات ثير ييها  أ دـ اللقة ثيف الم
أالثيأث الع مية أاإلي اليات  أيأزيع المع ميف أ ؽ   ف المررؼ اليرثأن  أيذلؾ مياب الدراسات

؛ الزر خ   2013رراؼ أاليأليؿ اليرثأن  ئلالدارة العامة لا) ياجات المدارس مف الي   ات
 .(2011نية  أاليع يـ الي سطي ؛ أزارة اليرثية 2011

 
  2005 – 1996مرحمة ما بين  -4

خ ػػػػػػ  أالمع ـ لقد ي يرت  يها طثيعة العمؿ المط أب ثييث أ ث، ييرارؾ يؿ مف المررؼ اليرثأن
اقيناع المع ـ  خ المناسب  خ ييقيؽ األلداؼ المنرأدة ثعدػػػػػػػػاح األس أب اإلررا ػػػػػػػزيادة  رص نج

الراجعة الميثثة  يقدـ المررؼ اليرثأن الي ذيةثييث اليع يمية الم ي ية.  ثدأرا أينييذا  خ النراطات
المرايؿ  يما أ ث،  ل مع ـ  ثا يثارا قالد ا يرثأي ا يهيـ ثنمأ المع ـ أيطأيرا أمسا ديث  خ يؿ

 ى األم ب  ػػػػخ  ػػػػػػثاليدريب اليم اليعامؿ الديمقراطخ ي  ب   ى لذا العبلقة  أأ ث، لناؾ اليماـ
  ى  المررؼ اليرثأن مف  بلؿ العمؿ يما أ ث، لناؾ اليماـ ثاسييداث ادأار جديد ة  خ  مؿ

لراء المنهاج  أيـ العمؿ  إ داد اإلرراؼ اليرثأن أا  داد مأاد يدريثية  أيدريب المع ميف أالمديريف أا 
مف ألـ لذا المري ة  أيعيثر قيميف.ل قياـ ثدأرلـ يمرر يف م   ى يطأير أداء مديرن المدارس

اليرثأن  خ   سطيف   قد يـ اسييداث أظيية مررؼ مري ة   مخ   المرايؿ اليخ مر ثها اإلرراؼ
 1)ليسيطيع المررؼ يقديـ الد ـ لمع مخ المري ة األساسية األألى ل  يأؼ  أمررؼ مري ة أدثخ 

 رسة  خيما يـ اسييداث العمؿ  خ اإلرراؼ العاـ ييث يرا ؽ المررؼ اليرثأن مدير المد  (4 –
الي ة    يقدـ ثعدلا الي ذية الراجعة ل مدير ثناء   ى مرا قيث لث  خيةزيارة  ؼ مير ي   

أيلرة األ ثاء  ييبلؿ السالدة الال يية. أما الييديات اليخ أاجهت لذا المري ة  يانت م  يات ا
رثية أاليع يـ الي ؛ أزارة2013رراؼ أاليأليؿ اليرثأن  ئلاالدارة العامة ل)الم قاة   ى المع ـ 

 .(2011الي سطينخ  
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 :حتى اآلن 2006مرحمة ما بين  -5
اليرثأن  أقسمت  رهدت لذا المري ة ييأالت م مأسة أانيهاج أنماط جديدة  يها   ى  عيد اإلرراؼ

 :لذا المري ة إلى  يرييف (2011)أزارة اليرثية أاليع يـ الي سطينخ 
 

 :(2008 – 2006)الفترة األولى 
لذا المجاؿ  خ لذا المري ة يعزيز دأر اإلرراؼ ال يخ ييث يـ ينظيـ العديد مف الثرام   خأقد يـ  

 :منها
م ادر  : ألخ يقأـ   ى ير يص يؿ ما ييع ؽ ثالعم ية اليع يمية أاليع مية مفالمتابعة الشاممة

يقها مد  ييق مادية أثررية  مف  بلؿ النظر إلى المدرسة ثا يثارلا أيدة مسيق ة ل أقأؼ   ى
 .لؤللداؼ اليرثأية أاليع يمية

المدرسػة أأ  لػة  الػذن يعنػى ثيقػديـ الػد ـ أالمسػاندة أالمسػا دة لمع مػخ المشرف الصديق )التعاوني(:
المياثعػػة الرػام ة أأ ياجػػة  مػنهـ  ػخ مأ ػػأ ات أظهػرت المدرسػة ياجػػة إليهػا  أذلػؾ ثنػػاء   ػى زيػارة

 .ثعض المع ميف ذأن األداء الميدنخ
 مقػيـ يرثػأن  : أاقي ػر العمػؿ  يػث   ػى مرا قػة مػدير المدرسػة   ػى ا يثػارا أنػث مرػرؼاماإلشراف العي

المدرسػة  أالأقػأؼ   ػى مػػد   أمياثعػة النمػأ المهنػخ ل هيلػة اليدريسػية  أمياثعػة المرػػاريع الرياديػة  ػخ
 .ييقيؽ األلداؼ المرجأة

 
 :ولغاية اآلن( 2008)الفترة الثانية 

نظاـ اإلرراؼ  أييى يأمنا اليالخ  ييث يـ يطأير 2008مني ؼ  اـ  ألخ الييرة اليخ يقع ما ثيف
الي   خ  قط إلى اإلرػراؼ اليرثػأن  رراؼ ال يخإلنيقاؿ مف مري ة اليرييز   ى االاليرثأن ث ية ا

أالمياثعػة الرػام ة  مقيمػا ثالمررؼ اليرثأن مرػر  ا  المدرسخ الرامؿ  أاسييداث مي  ص  يما ييع ؽ
مسػأمات  ديػدة منهػا:  ػرأرة اليأا ػؿ المسػيمر مػع المػدارس    أقد ياف لػذلؾأاإلرراؼ الي   خ

مدرسػػة  (84)ممينػػة يمػػا أظهػػرت اليجرثػػة اليػػخ قامػػت الػػأزارة ثيطثيقهػػا  ػػخ  أالميػػأث  يهػػا أطػػأؿ  يػػرة
أيػػػذلؾ يػػاف ال ثػػد مػػػف ييديػػد  مػػؿ المرػػػرؼ اليرثػػأن ثأ ػػأح ليقػػػـأ ثػػدأر الػػػدا ـ أأ  األيلػػر ياجػػة 

يدريثية  ػف  ث رض ي أر لقاءات أأرش ى اليد مف  رأج المع ميف مف المدارسأالعمؿ    قيـ الم
  ػػى العم يػػة اليرثأيػػة اثػػا طريػػؽ  قػػدلا  ػػخ المدرسػػة أأ دا ػػؿ المجمأ ػػة العنقأديػػة  ممػػا يػػنعيس إيج

يياية الزيػارة ال ػيية ل ييػـ   ػى أداء  أاليع يمية  أذلؾ مف رأنث ي ييؼ يياليؼ مالية ل دأرات  أ دـ
يمسػػؾ ثاألسػػاليب اليق يديػػة  أميػػاب اليعزيػػز ث ػػأرة  . أمػػع ذلػػؾ ال يػػزاؿ الييػػديات قالمػػة  هنػػاؾالمع ػػـ
 .(2013اليرثأن   رراؼ أاليأليؿئلاالدارة العامة ل) امة 
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 الدراسات السابقة 2. 2

 :الدراسات العربية 1. 2. 2

 
أاليرػؼ اليرثأن  ررؼالمعا رة ل مييايات ألـ الإلى اليعرؼ   ى ، (2016) لطعجانالد ت دراسة 

ذا ما ياف لناؾ  ػرأؽ  ػخ درجػة يػأ ر  ف درجة يأ ر لذا  الييايات لد  المررؼ اليرثأن األردنخ  أا 
لػػػذا الييايػػػات يعػػػز  لػػػثعض المي يػػػرات. أيػػػـ ا ييػػػار  ينػػػة الدراسػػػة ثالطريقػػػة العرػػػأالية مػػػف مجيمػػػع 

  ػػات  ألييقيػػؽ لػػدؼ ( مرػػر ا أمرػػر ة مػػف م ي ػػؼ الي 32الدراسػػة  أث ػػغ يجػػـ  ينػػة الدراسػػة )
ال ػيات الر  ػػية  (  قػرة مأز ػة   ػػى المجػاالت اآلييػة: 40الدراسػة يػـ يطثيػؽ اسػيثياف ميػػأف مػف )

أقػػد أظهػػرت  العبلقػػات العامػػة  االي ػػاؿ  الييايػػات اإلداريػػة  الييايػػات الينيػػة  أييايػػات النمػػأ المهنػػخ.
مجػػاؿ ييايػػات النمػػأ  جػػاءألػػى  ثينمػػا نيػػال  الدراسػػة أف مجػػاالت الييايػػات الينيػػة جػػاء  ػػخ المريثػػة األ

المهنخ  خ المريثة األ يرة  يما ثينت نيال  الدراسة  دـ أجأد  رأؽ ذات داللة إي ػالية يعػز  أللػر 
 الجنس أأ المؤلؿ الع مخ أأ ال ثرة.

 
إلػػػػى اليعػػػػرؼ   ػػػػى دأر المرػػػػرؼ اليرثػػػػأن  ػػػػخ ييسػػػػيف أداء  (2014)يض بييييامثينمػػػػا لػػػػد ت دراسػػػػة 
القػػدس الييأميػػة مػػف أجهػػة نظػػر المع مػػيف أالمػػديريف  أألػػر مي يػػرات )الجػػنس  المع مػػيف  ػػخ مػػدارس 

ل مع ػػػـ   ػػػى ايجالايػػػث نيػػػأ دأر المرػػػرؼ اليرثػػػأن  ػػػخ ييسػػػيف أداء  (المؤلػػػؿ الع مػػػخ  سػػػنأات ال ثػػػرة
المع مػػيف  ػػخ مػػدارس القػػدس الييأميػػة. أييأنػػت  ينػػة الدراسػػة مػػف جميػػع مع مػػخ أمع مػػات المػػدارس 

( مع مػػػا 727أزارة اليرثيػػػة أاليع ػػػيـ الي سػػػطينية  ػػػخ مدينػػػة القػػػدس أالثػػػالغ  ػػػددلـ )الييأميػػػة الياثعػػػة لػػػ
( مػػديرا أمػػديرة. أاسػػي دمت 39)أمع مػػة  إ ػػا ة إلػػى مػػديرن أمػػديرات ي ػػؾ المػػدارس أالثػػالغ  ػػددلـ 

(  قػػػرة مأز ػػػة   ػػػى لبللػػػة مجػػػاالت لػػػخ الي طػػػيط أالينييػػػذ 43االسػػػيثانة يػػػأداة ثيليػػػة  أييأنػػػت مػػػف )
أيأ  ت الدراسة إلى  دة نيال  مف ألمها أجأد آراء ميأسطة يميؿ إلى مرييعة لد  مديرن  أاليقأيـ.

أمديرات المدارس اللانأية الييأمية نيأ دأر المررؼ اليرثػأن  ػخ ييسػيف أداء المع مػيف  ػخ مػدارس 
الت  القدس الييأمية  أثأف ميأسط آراء المديريف أ  ى مف ميأسطات آراء المع ميف   ى يا ة المجا

أأف مجاؿ الي طيط ي ؿ   ى أدنى الميأسطات اليساثية ليؿ مف المديريف أالمع مػيف  إ ػا ة إلػى 
 ػػػدـ أجػػػأد  ػػػرأؽ ذات داللػػػة إي ػػػالية يعػػػز  لمي يػػػر جػػػنس المع مػػػيف يػػػأؿ دأر المرػػػرؼ اليرثػػػأن  

ع مػػيف أأجػأد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػالية ل مع مػػيف يػػام خ رػهادة الثيػػالأريأس مػػع دي ػـأ اليرثيػػة  أل م
 ( سنأات.10 – 6أ ياب ال ثرة مف )
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دأر المررؼ اليرثأن  خ د ـ  قد لد ت إلى اليعرؼ   ى ، (2013) أبو سمرة ومعمر دراسةأما 
". لد ت لذا    يما ير  ذلؾ المع مأف الجدد أنيسهـ(الميا ظات الرمالية)المع ـ الجديد  خ   سطيف 

المع ـ الجديد  خ   سطيف )الميا ظات   خ د ـ اليعرؼ إلى دأر اإلرراؼ اليرثأنالدراسة إلى 
أييأف مجيمع الدراسة مف جميع المع ميف الجدد الذيف  الرمالية( يما ير  ذلؾ المع مأف الجدد أنيسهـ 

طثقية /   ينةمع م ا  أيـ ا ييار  (1590)  أالثالغ  ددلـ 2009 يـ يعيينهـ  بلؿ الي ؿ األأؿ مف
مع م ا. ألييقيؽ ألداؼ  (296) ؽ مي يرات الدراسة  ث غ  دد أ رادلا  رأالية  أ  2010العاـ الدراسخ 

 ى سية مجاالت  أيـ الييقؽػػػػة   ػػػػػػػرة  مأز ػػػػػ ق (47)قاـ الثايلاف ثيطأير اسيثانة ميأنة مف  الدراسة
اؼ اإلرر  مف  دقها ألثايها ثالطرؽ اليرثأية أاإلي الية المناسثة. أأظهرت نيال  الدراسة أف دأر

ثدرجة ميأسطة   ى  اليرثأن  خ   سطيف  خ د ـ المع ـ الجديد يما يراا المع مأف الجدد أنيسهـ ياف
اليرثأن أمدير المدرسة ل مع ـ    أأف د ـ المررؼ(3.30)الدرجة الي ية  أثميأسط يساثخ قدرا 

 الية ثيف  دـ أجأد  رأؽ ذات داللة إي الجديد ياف أ  ى مف د ـ األقراف  يما أظهرت النيال 
اإلرراؼ اليرثأن  خ د ـ المع ـ الجديد يعز  لمي يرن:  ميأسطات يقديرات أ راد  ينة الدراسة لدأر

أظهرت النيال  أجأد  رأؽ ذات داللة إي الية يعز  لمي ير المنطقة  "الجنس  أالي  ص"   خ ييف
 .منطقيخ أق ى الرماؿ أالرماؿ الج را ية  ل ال،

 
  ػػػػخ ييديػػػػد درجػػػػة الياجػػػػات اليرثأيػػػػة ل مرػػػػر يف اليرثػػػػأييفإلػػػػى ، (2011) الزرعييييي  دراسػػػػةألػػػػد ت 

إلػػػى ثيػػاف ألػػػر  ثاإل ػػا ة ،ميا ظػػات رػػماؿ ال ػػػية ال رثيػػة  مػػػف أجهػػة نظػػػرلـ أأجهػػة نظػػر المػػػديريف
أالأظيية  خ آراء المرر يف اليرثػأييف  مي يرات الدراسة: الجنس  أالمؤلؿ الع مخ  أال ثرة  أالي  ص 

ل مرػػػر يف اليرثػػػأييف  ػػػخ ميا ظػػػات رػػػماؿ ال ػػػية    ييديػػػد الياجػػػات اليرثأيػػػةأالمػػػديريف يػػػأؿ مسػػػيأ 
المرر يف اليرثػأييف أالمػديريف  ػخ ميا ظػات رػماؿ ال ػية ال رثيػة   ال رثية  أييأف مجيمع الدراسة مف

أا ييرت منث  ينة ثطريقة طثقية  رأالية  أييأنت مف  يرا مد (636)مرر  ا أ  (191)أالثالغ  ددلـ 
 مػػف مجيمػػع الدراسػػة  أقػػد يأ ػػ ت الدراسػػة إلػػى نيػػال  (43  أن مػػا يقػػارب )  يرارػػر  ا أمػػدم (358)

 أنيسػػهـ لمرػػر أفا ألمهػػا: لنػػاؾ مسػػيأ  ييديػػد  ػػاؿ ل ياجػػات اليرثأيػػة ل مرػػر يف اليرثػػأييف يمػػا يرالػػا
  المرػػر يف اليرثػػأييف أالمػػديريف أمػػديرن المػػدارس  ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػالية  ػػخ اسػػيجاثات

 يعز  لمي ير الجنس.
 

زة ػػػػػهد ت لذا الدراسة إلى ييديد أاقع اإلرػراؼ اليرثػأن  ػخ ميا ظػات م ، (2010حمس، ) دراسةأما 
ة نظػػرلـ  أييػػأف مجيمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع المع مػػيف ػػػػػة ييايػػات المع مػػيف مػػف أجهػػػػػػػػخ مجػػاؿ ينميػػػػػػ 

ة ال أث أالمدارس الياثعة لأزارة اليرثيػة أاليع ػيـ  ػخ أالمع مات الذيف يعم أف  خ  المدارس الياثعة لأيال
(  مع مػػػػػا أمع مػػػػػة  أاسػػػػػي دـ الثايػػػػػث المػػػػػنه  6948الثػػػػػالغ  ػػػػػددلـ ) 2009/2010العػػػػػاـ الدراسػػػػػخ 
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خ مػػػدارس ػػػػػػػػ( يعم ػػػأف  336ة  مػػػنهـ )ػػػػػػػػػا أمع مػػػػػػػ( مع م688الأ ػػػيخ  أييأنػػػت  ينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
أف  ػػخ المػػدارس الييأميػػة  أاسػػي دـ لهػػذا ال ػػرض اسػػيثانة  أمجااليهػػا ( يعم ػػ352ة ال ػػأث أ )ػػػػػػػػأيال

ة أيطأيرلػػا  أر ايػػة اليبلميػػذ  أيأظيػػؼ الثيلػػة ػػػػػػػػلػػخ: الينميػػة المهنيػػة ل مع مػػيف  أينييػػذ المنػػال  الدراسي
المي ية  خ العم ية اليع يمة اليع مية  يما ي منت ثيانات ث  أص المع ـ أأ المع مة ييع ؽ ثالجنس  

إلى العديد مف النيال  ألمها: أالمؤلؿ الع مخ  أ دد سنأات ال دمة  أنأع المؤسسة. أيأ  ت الدراسة 
أاليخ مف رأنها ينمية ييايات المع ميف لخ  قػد المرػرؼ اجيما ػات ثعػد  أف الممارسات األيلر ريأ ا  

لمع مػػيف  ػػػخ الي ػػػؿ الزيػػارات ال ػػػيية  أيرػػػجيعهـ   ػػى يأظيػػػؼ الأسػػػالؿ اليع يميػػة المناسػػػثة  أزيػػػارة ا
  يما دلت النيال    ى أجأد  رأؽ ذات داللة إي الية ثيف لمسا ديهـ   ى يطأير طرالقهـ أأساليثهـ

 أ راد العينة يعز  إلى نأع المؤسسة  خ مجاؿ الينمية المهنية ل مع ميف.
 
يػػة لػػد  المهػػارات القياد اليعػػرؼ إلػػى دأر المرػػرؼ اليرثػػأن  ػػخ ينميػػة (2009) مرتجييى راسػػةد لػػد تأ 

أسػػػثؿ ييعي ػػػث  ألييقيػػػؽ ألػػػداؼ  مع مػػػخ المري ػػػة اإل داديػػػة  ػػػخ مػػػدارس أيالػػػة ال ػػػأث ثيا ظػػػات مػػػزة
(  قػرة مأز ػة 59ثي ميـ اسيثانة ميأنػة مػف ) الدراسة ايثعت الثايلة المنه  الأ يخ اليي ي خ  أقامت

د مػػف  ػػدؽ ألثػػات أاليطػػأير  أاليػػألير  ػػخ اآل ػػريف  أل يأيػػ   ػػى لبللػػة مجػػاالت لػػخ: مهػػارة اإلثػػداع 
مجمأ ػػة مػػف المييمػػيف المي   ػػيف أال ثػػراء  أيػػـ يطثيقهػػا   ػػى  ينػػة  االسػػيثانة يػػـ  ر ػػها   ػػى

ػػا أمع مػػة مػػف مجيمػػع الدراسػػة  أيػػـ يأزيػػع االسػػيثانة   ػػى  (40مػػف ) اسػػيطبل ية يييػػأف  (600)مع م 
إلػػى أف  الدراسػػة أقػػد يأ ػػ ت  أمع مػػة مػػف المػػدارس اإل داديػػة  ػػخ أيالػػة ال ػػأث ثيا ظػػات مػػزة مع مػػا  

المري ػة اإل داديػة  ػخ  ة المهػارات القياديػة لػد  مع مػخػػػػػػػخ ينميػػػػػػػػرثأن ثػدأرا  ػػػػػػػػرؼ اليػػػػػدرجة قياـ المر
اللالػث "دأر المرػػرؼ اليرثػأن  ػػخ  مػدارس أيالػػة ال ػأث ثميا ظػػات مػزة يػػاف  الي ػا  يمػػا اييػؿ المجػػاؿ

 .ينمية مهارات اليألير   ى اآل ريف"
 
اليرثػأن  ػخ  اليعرؼ إلى أاقع الممارسات اإلررا ية لد  المررؼهد ت إلى  ، (2009) تيم  دراسةا أم

 (391) ينػة الدراسػة مػف  ميا ظات رػماؿ   سػطيف مػف أجهػة نظػر المع مػيف أالمع مػات  أقػد ييأنػت
ػػا أمع مػػة  مػػأز يف   ػػى أرثػػع ميا ظػػات لػػخ )نػػاث س  نة طػػأليـر  ق قي يػػة  جنػػيف(  ػػممت اسػػيثا مع م 

الدراسة ث أرة  امػة إلػى أف أاقػع الممارسػات اإلرػرا ية  مطت الممارسات اإلررا ية  أقد أرارت نيال 
  سػطيف مػف أجهػة نظػر المع مػيف  رػماؿ ة  خ ميا ظاتػػػػػالييأميالمدارس  رثأن  خػػػػػلد  المررؼ الي
أالمري ػػػة اليع يميػػػة  ف أاقػػػع الممارسػػػات اإلرػػػرا ية ي ي ػػػؼ ثػػػا يبلؼ المؤلػػػؿ الع مػػػخأأ  يانػػػت  ػػػعيية 

 .السيف أمياف
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مري ػة  اليعػرؼ   ػى أاقػع اإلرػراؼ اليرثػأن  ػخإلػى ، (2009) الجرحياوي والنخالية دراسةثينما لد ت 
أثيػػػاف ألػػػر مي يػػػرات  اليع ػػػيـ اللػػػانأن ثميا ظػػػات مػػػزة مػػػف أجهػػػة نظػػػر المع مػػػيف أالمرػػػر يف اليرثػػػأييف 

مع ػـ   (300)ييأنػت  ينػة الدراسػة مػف  اليرثأن  أقدالمؤلؿ الع مخ أسنأات ال ثرة   ى أاقع اإلرراؼ 
ثالطريقة العرأالية  أاسي دمت الثايلة لجمع المع أمات اسيثانة  مرر ا  أمرر ة ا ييرأا (90)أمع مة  

ة ثاسػػي داـ يي يػػؿ اليثػػايف األيػػادن  ػػػػػػػػػػ  الدراسػػػػ ماسػػية اليػػدرج  أقػػد ي  ػػت نيال  قػػرة (53)ييأنػػت مػػف 
 يػػػػرارات أالنسػػػػب الملأيػػػػة  معامػػػػؿ اريثػػػػاط ثيرسػػػػأف. أأظهػػػػرت نيػػػػال  الدراسػػػػة أف أاقػػػػعالي  (ت)ا يثػػػػار 

يسػػب األلميػػة مػػف  اإلرػػراؼ اليرثػػأن لػػـ يريػػؽ إلػػخ الدرجػػة المط أثػػة  أريثػػت مجػػاالت االسػػيثانة السػػية
اإلنسػػػػانية  طرالػػػػؽ أأسػػػػاليب  أجهػػػػة نظػػػػر المع مػػػػيف يمػػػػا ي ػػػػخ :اليييػػػػؼ الػػػػأظييخ  المنهػػػػاج  العبلقػػػػات

ياليػػػػالخ: اليقيػػػػيـ  المنهػػػػاج  اليييػػػػؼ  اليقيػػػػيـ  ياجػػػػات الط ثػػػػة أمػػػػف أجهػػػػة نظػػػػر المرػػػػر يف اليػػػػدريس 
العبلقػات اإلنسػانية  يمػا دلػت نيػال  الدراسػة أنػث  الأظييخ  ياجات اليبلميذ  طرالػؽ أأسػاليب اليػدريس 

إلرػػػراؼ يأجػػػد  ػػػرأؽ ذات داللػػػة إي ػػػالية ثػػػيف آراء المع مػػػيف أالمرػػػر يف اليرثػػػأييف  ػػػخ اسػػػيثانة أاقػػػع ا
ل ػال، المرػر يف اليرثػأييف  يمػا أجػدت  ػرأؽ ذات داللػة إي ػالية ثػيف  اليرثأن يعز  لمي ير الأظييػة

  يعػػز  لمي يػػر المؤلػػؿ الع مػػخ ل ػػال، يم ػػة الرػػهادات الع يػػا الثيػػالأريأس أالماجسػػيير آراء المع مػػيف
ـ أجػػأد  ػػرأؽ ذات سػػنأات  يمػػا دلػػت النيػػال    ػػى  ػػد (10 – 5)ألمي يػػر سػػنأات ال ثػػرة ل ػػال، مػػف 

 ال ثرة. اراء المرر يف يعز  لمي يرن المؤلؿ الع مخ أسنأاتداللة إي الية ثيف 
 

يع ػيـ ال  ػة  إلػى ييديػد معػايير جػأدة أسػاليب اإلرػراؼ اليرثػأن   ػى، (2009) الحارثي دراسػةألد ت 
ة  أيػػـ اسػػي داـ الرػػام  العرثيػػة  أالأقػػأؼ   ػػى درجػػة ييقيػػؽ أسػػاليب اإلرػػراؼ اليرثػػأن لمعػػايير الجػػأدة

مرػر ة يرثأيػة   (18)ييأنػت مػف  المنه  الأ يخ  أقد أ دت الثايلة أداييف ل دراسػة طثقيػا   ػى  ينػة
أأف األسػاليب   ييع ػؽ ثألػداؼ ي ػؾ الدراسػة أيـ اليأ ؿ إلى قالمة مف المعايير  يما  مع مة (158)أ 

ة ييقػؽ معػايير ػػػػػػمع مػات  أأف األسػاليب اإلررا يال رػػػػػػػة نظػػػػػػاإلررا ية ال ييقؽ معايير الجأدة مف أجه
أأجأد معأقػات ييػد مػف ييقيػؽ أسػاليب اإلرػراؼ اليرثػأن  الجأدة مف أجهة نظر المرر ات اليرثأيات 

 .لمعايير الجأدة
 

درجة ممارسة المرر يف اليرثأييف لؤلنمػاط اإلرػرا ية  ػخ المػدارس ، بعنوان " (2009) الحمو دراسةأما 
رؼ   ػػػى درجػػػة ممارسػػػة المرػػػر يف اليرثػػػأييف ػػػػػػػػػػػى اليعػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػ". لػػػد ت لػػػذا الدراسي سػػػطيف اللانأيػػػة ث

لؤلنماط اإلررا ية  خ المدارس اللانأية  خ   سطيف  أيذلؾ ييديد اليػرأؽ  ػخ درجػة ممارسػة المرػر يف 
  المع مػيف. أقػد \ال ثػرة لػدلمي يرات النأع االجيما خ أالمؤلػؿ الع مػخ أسػنأات  لؤلنماط اإلررا ية يثعا  

طثقػػت الدراسػػة   ػػى المػػدارس اللانأيػػة الييأميػػة  ػػخ ميا ظػػات   سػػطيف مػػا  ػػدا قطػػاع مػػزة مػػف  ػػبلؿ 
( مع مػػػا أمع مػػػة  أيػػػـ اسػػػي داـ المػػػنه  الأ ػػػيخ اليي ي ػػػخ. 565اسػػػيثانة أز ػػػت   ػػػى  ينػػػة قأامهػػػا )
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مرػر يف اليرثػأييف العامػة لؤلنمػاط أيأ  ت الدراسة إلى مجمأ ة مف النيال  ألمها أف درجػة ممارسػة ال
اإلررا ية لد  أ راد العينة يانت ميأسطة  يما دلت النيال    ى أجػأد  ػرأؽ ذات داللػة إي ػالية ثػيف 

 مجاالت األنماط اإلررا ية.
 

درجػة  ا  يػة المرػرؼ اليرثػأن  ػخ ييسػيف الممارسػات  إلى معر ػة (2009) العزري دراسةثينما لد ت 
الدا  ية ثس طنة  ماف  أمف أجؿ ييقيؽ الهدؼ اليع يـ ما ثعد األساسخ ثالمنطقة   خ مدارساليع يمية 

أأرػارت نيػال  الدراسػة إلػى أف درجػة  .( مع ما أمع مػة63 ممت اسيثانة  أييأنت  ينة الدراسة مف )
 ا  ية المررؼ اليرثأن  خ ييسيف الممارسات اليع يمية  ػخ مػدارس مػا ثعػد اليع ػيـ األساسػخ ثالمنطقػة 
الدا  يػػة ثسػػ طنة  مػػاف جػػاءت ثدرجػػة ميأسػػطة  يمػػا أرػػارت النيػػال  إلػػى  ػػدـ أجػػأد  ػػرأؽ ذات داللػػة 
إي الية ثػيف ميأسػطات يقػديرات أ ػراد الدراسػة لدرجػة  ا  يػة المرػرؼ اليرثػأن  ػخ ييسػيف الممارسػات 

 اليع يمية يعز  لمي يرات المؤلؿ الع مخ أالجنس أال ثرة.
 

 ى أاقػع اإلرػراؼ اليرثػأن  ػخ المري ػة اللانأيػة ثميا ظػاتػػػػػرؼ إلػػػػػػػاليع (2008) الحالق دراسةألد ت 
المري ػػػة  مػػػزة  ػػػخ  ػػػأء االيجالػػػات المعا ػػػرة أاليعػػػرؼ إلػػػى ميط ثػػػات يطػػػأير اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  ػػػخ

الع مػػخ  سػػنأات  يمػػا لػػد ت إلػػى اليعػػرؼ إلػػى ألػػر مي يػػرات الجػػنس  الأظييػػة الياليػػة  المؤلػػؿ  اللانأيػػة
الثايلػػػة المػػػنه  الأ ػػػيخ  ى درجػػػة يطثيػػػؽ االيجالػػػات المعا ػػػرة لئلرػػػراؼ أقػػػد اسػػػي دمتال دمػػػة   ػػػ
جػاءت مجػاالت اإلرػراؼ اليرثػأن مريثػة ينازليػا  يمػا  اآلييػة:أقد يأ ػ ت الدراسػة إلػى النيػال   .اليي ي خ
 اليرثػػػأن  مهػػػاـ اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  أسػػػاليب اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  يػػػدريب : ا ييػػػار أيعيػػػيف المرػػػرؼيػػػأيخ

 رأؽ ذات داللة إي الية ثيف   أدلت الدراسة   ى أجأد اليرثأييف أألداؼ اإلرراؼ اليرثأن المرر يف
المػػػدارس اللانأيػػػة لأاقػػػع اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  ػػػخ المري ػػػة  ميأسػػػط يقػػػديرات المرػػػر يف اليرثػػػأييف أمػػػديرن

اليرثػأن ل ػال،  لمي يػر الجػنس أذلػؾ  ػخ مجػاؿ ا ييػار أيعيػيف المرػرؼ اللانأية ثميا ظات مزة يعزن
خ  يعػػػزن لمي يػػرات المؤلػػػؿ الع مػػػة ػػػػػػػال يأجػػد  ػػػرأؽ ذات داللػػػة إي الية أنػػػث ػػػػػػػػػػػ  أثينػػػت الدراساإلنػػاث
 .ال ثرة سنأاتة  الأظيي

 
معر ة دأر المررؼ اليرثأن  خ ر ع يياءة هد ت لذا الدراسة إلى    (2008) الدوسري دراسةأما 
الدراسة    أاسي دمتمع ما   (45)لينية  أييأنت  ينة الدراسة مف الأظييخ لمع مخ اليرثية ا األداء

لناؾ ق أر لثعض  االسيثانة يأداة لجمع المع أمات اليخ ي دـ ألداؼ الدراسة  أأظهرت النيال  أف
لأيدا  خ د ير اليي ير     ؿ يؿ  ؼ دراسخ إلىة ػػػػة الينيػػػػػػالمرر يف  خ يأجيث مع مخ اليرثي

اليماـ المسؤأليف ثيقرير المررؼ  ؿ اليع يمية  أاالليماـ ثاليقييـ المسيمر  أ دـأاسي داـ الأسال
 .اليرثأن
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 رؼ إلػى أاقػع اإلرػراؼ اليرثػأن مػف أجهػة نظػر المرػر يفػػػػػػػى اليعػػػػػػػػإل، (2007) الميدلل دراسػةألد ت 
الي سػطينية أأيالػة   يـ العػالخاليرثأييف أمديرن المدارس اإل دادية أمع ميها العام يف ثأزارة اليرثية أاليع

أقػد اسػي دمت   سػنأات ال ثػرة أالمؤلػؿ الع مػخ أ ػدد  ال أث الدأليػة أألػر المي يػرات ال ا ػة ثػالجنس
 ةقػػػرة مأز ػػػة   ػػػى لبللػػػ(  38مػػػف )ثيػػػث ميأنػػػة  الثايلػػػة المػػػنه  الأ ػػػيخ أاسػػػي دمت اسػػػيثانة يػػػأداة

أقػػد يأ ػػ ت الدراسػػة إلػػى  .رػػراؼاإلرػػراؼ  م رجػػات اإل مجػػاالت ألػػخ: مػػد بلت اإلرػػراؼ   م يػػات
أالم رجػات   ػى المريثػة اللانيػة  ي  ت مد بلت اإلرراؼ اليرثأن   ى المريثة األألػى :النيال  اليالية

أاقع اإلرراؼ اليرثأن   ى درجة ميأسطة لجميع  أما العم يات  قد ي  ت   ى المريثة اللاللة أي ؿ
 ػرأؽ ذات داللػة إي ػالية ثػيف ميأسػط اسػيجاثات د   يما دلت النيػال    ػى  ػدـ أجػأ مجاالت الدراسة

 ػػرأؽ ذات داللػػة ة. إ ػػا ة إلػػى أجػػأد ل ػػال، الجػػنس أأ  ػػدد سػػنأات ال ثػػر  أ ػػراد  ينػػة الدراسػػة يعػػزن
 .إي الية يعزن ل ال، الأظيية أالمؤسسات اليخ يعم أف ثها

 
المع مػػأف  يػػدريهايػػاف مسػػؤأليات المرػػرؼ اليرثػػأن يمػػا إلػػى ث (2007) الجرجيياوي دراسػػةثينمػػا لػػد ت 

الأ ػيخ لقرثػث مػف المأ ػأع   الجدد  خ المدارس األساسية ثميا ظة مزة  أقد اسي دـ الثايػث المػنه 
مع مػػا  جديػػدا   أاسػػي دـ  (73)األ ػػ خ  ث ػػغ  ػػددلا  أقػػد  مػػد إلػػى ا ييػػار  ينػػة ق ػػدية مػػف المجيمػػع

ة  أيأ ػؿ الثايػث الػى مجمأ ػة أالثيانات اليقيقية  ف مأ ػأع الدراسػ المقاث ة يأداة لجمع المع أمات
  ( مػػف أ ػػراد العينػػة ا يثػػرأا أف مسػػؤأليات المرػػرؼ اليرثػػأن لػػخ65مػػف ألمهػػا: أف ) مػػف النيػػال  يػػاف

مػػػف  ة أنػػػثػػػػػػػػػػ طػػػاء أي ػػػأيثها دا ػػػؿ أ ػػػارج قا ػػػة الدراسػػػة  يمػػػا أجمػػػع أ ػػػراد  ينػػػة الدراسألاييرػػػاؼ ا
العينػػػة ا يثػػػرأا   ( مػػػف أ ػػػراد 47ث  أأف )مسػػػؤأليات المرػػػرؼ اليرثػػػأن يقػػػديـ إجػػػراءات أقاليػػػة لطبلثػػػ

مػػف  (95طبلثػػث  أأف )   مسػػؤأليات المرػػرؼ اليرثػػأن ثناليػػة أأجمعػػأا أف لػػث مسػػؤأليات إثدا يػػة يجػػاا
ثينػػػأا أف لػػػث دأرا   (96مػػػا نسػػػثيث )   رؼ دأرا   ػػػخ الي طػػػيط اليرثػػػأن أأفػػػػػػأ ػػػراد العينػػػة يػػػرأف أف ل مر

 .مسؤأليات  خ النراطات المدرسية ا يثرأا أف لث( مف أ راد العينة 89ينظيميا   أأف ) 
 

األداء  اليعػػرؼ   ػػى دأر أسػػاليب اإلرػػراؼ اليرثػػأن  ػػخ يطػػأيرهػػد ت إلػػى   2007) صيييام دراسػػةأأمػػا 
المػػػػنه  الأ ػػػػيخ  المهنػػػػخ ل مع مػػػػيف  ػػػػخ المػػػػدارس اللانأيػػػػة  ػػػػخ ميا ظػػػػة مػػػػزة  ألقػػػػد اسػػػػي دـ الثايػػػػث

أمع مػػة  العػػام يف  مع مػػا   (226)ة مػػف ػػػػػػػػة المؤليػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػينى  ػػػػػػػاليي ي ػػخ  أيػػـ يطثيػػؽ االسػػيثانة   
أف ممارسػػػة المع مػػػيف لمهػػػارات  خ ميا ظػػػة مػػػزة  ألقػػػد يأ ػػػ ت الدراسػػػة إلػػػىػػػػػػػػػ ػػػخ المػػػدارس اللانأيػػػة  

طة  اإلدارة ال ػػيية أمهػػارات اليقيػػيـ ميأسػػ الي طػػيط العم يػػة اليع يميػػة أمهػػارات ينييػػذ الػػدرأس أمهػػارات
اليقػػديرات الميأقعػػة لػػدأر أسػػاليب اإلرػػراؼ  ػػخ يطػػأير األداء  ذات داللػػة إي ػػالية  ػػخ قػػا  أأف لنػػاؾ  رأ 

أذلؾ  خ مجاؿ الي طيط أينييذ   أالي  ص  الع مخأالمؤلؿ   لمي ير الجنس المهنخ ل مع ميف  يعز 
 .جاؿ اإلدارة ال ييةأاليقييـ  ثينما يأجد  رأؽ دالة إي الي ا يعز  لسنأات ال دمة  خ م اليدريس
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اليرثػػػأن  ػػػخ يطػػػأير النمػػػأ المهنػػػخ  دأر المرػػػرؼثعنػػػأاف " ، (2007) الدوسيييري دراسػػػةثينمػػػا لػػػد ت 
لػػػد ت الدراسػػػة إلػػػى اليرػػػؼ  ػػػف  ". ةالعرثيػػػة السػػػعأدي ل مع مػػػيف ثميا ظػػػة أادن الدأاسػػػر  ػػػخ المم يػػػة

 ػػادة مػػف  ثػػرايهـ  أالػػدأر اليرثػػأييف  أمػػد  اإل أجهػػات نظػػر مع مػػخ المري ػػة االثيداليػػة يجػػاا مرػػر يهـ
: )مجاؿ اآلييةة أداة لثيلث ي منت المجاالت ػالثايث االسيثان ث ليطأير ييايايهـ  اسي دـػػػػػػالذن ي عثأن

أمجاؿ يياية طرالؽ اليدريس  أمجاؿ يياية الأسػالؿ اليع يميػة  أمجػاؿ ييايػة  يياية الي طيط أاإل داد 
ييايػػػة  ت المهنيػػػة أالمهػػارات  أمجػػػاؿ ييايػػػة اليقػػأيـ  أمجػػػاؿال ػػؼ  أمجػػػاؿ ييايػػػة يطػػأير القػػػدرا إدارة

الدراسػػة  ييأنػػت  ينػػة أنظمػػة العمػػؿ أالسياسػػة اليرثأيػػة(. اسػػي دمت الدراسػػة المػػنه  الأ ػػيخ المسػػيخ 
: )ال ماسػػػػيف اآلييػػػػةالقطا ػػػػات   ( مػػػػف المجيمػػػػع األ ػػػػ خ  ػػػػخ 54.26)مع مػػػػا   ثنسػػػػثة  (280)مػػػػف 

اليرثػػأييف  ػػخ إدارة اليرثيػػة أاليع ػػيـ ثميا ظػػة أادن  أف المرػػر يف ال أأظهػػرت النيػػ .أالنأيعمػػة  أالجأثػػة(
السػػػعأدية يمارسػػػأف دأرلػػػـ  ػػػخ يطػػػأير النمػػػأ المهنػػػخ لمع مػػػخ المري ػػػة  الدأاسػػػر  ػػػخ المم يػػػة العرثيػػػة

 المؤلػػػؿ الع مػػػخ  لمي يػػػر ميأسػػػطة. أ ػػػدـ أجػػػأد  ػػػرأؽ ذات داللػػػة إي ػػػالية يعػػػز  االثيداليػػػة ثدرجػػػة
اليػػرأؽ ل ػػال،  لػػة  لمجػػاالت جميعهػػا  ثاسػػيلناء مجػػاؿ إدارة ال ػػؼ ييػػث جػػاءتال ثػػرة  ػػخ األمي يػػر 

المجػػػػاالت جميعهػػػػا  ثاسػػػػيلناء مجػػػػاؿ  القطػػػػاع اليع يمػػػػخ  ػػػخ ألمي يػػػػرال ثػػػرة أقػػػػؿس مػػػػف  مػػػػس سػػػنأات  
جػػػاءت اليػػػرأؽ ل ػػػال، قطػػػاع الجأثػػػة  أأف لنػػػاؾ  الي طػػيط أاإل ػػػداد  أمجػػػاؿ طرالػػػؽ اليػػػدريس  ييػػػث

 .الي  ص  خ المجاالت جميعها ل ال، الي  ص الع مخلمي ير  ية يعز  رأقا  ذات داللة إي ال
 

 إلى اليعرؼ   ى أاقػع الممارسػات اإلرػرا ية ل مرػر يف اليرثػأييف ثأيالػة (2006) المقيد دراسةألد ت 
أقد يأ  ت .ال أث ث زة  خ  أء مثادئ الجأدة الرام ة أقد اسي دـ الثايث المنه  الأ يخ اليي ي خ

اييػؿ مثػدأ   أ مسيأ  الممارسات اإلررا ية ل مرػر يف اليرثػأييف يػاف  اليػا   اآليية: إفالنيال   الدراسة إلى
المع مػيف المريثػة ال امسػة  الييسيف المسيمر أاليميز المريثة األألى ثينما اييؿ اليرييز   ى جأدة أداء

ة ثػيف ميأسػط يقػديرات ذات داللػة إي ػالي ة  يمػا دلػت النيػال    ػى أجػأد  ػرأؽ خ يقديرات أ راد العين
الممارسػػػات اإلرػػػرا ية ل مرػػػر يف اليرثػػػأييف ل ػػػال، المرػػػر يف  ػػػخ  يػػػؿ المرػػػر يف أالمػػػديريف  ػػػخ مسػػػيأ 

 .االسيثانة
 

لػػػد   اليعػػػرؼ إلػػػى درجػػػة يقيػػػيـ الي طػػػيط لئلرػػػراؼ اليرثػػػأنإلػػػى  هػػػد ت  (2005) صيييب  دراسػػػةأمػػػا 
رػماؿ   سػطيف  أسػعت  نأيػة  ػخ ميا ظػاتالمرر يف اليرثأييف  يما يرالػا مػديرأ أمع مػأ المػدارس اللا
لئلرػػراؼ اليرثػأن لػػد  المرػر يف اليرثػػأييف  لػذا الدراسػػة لئلجاثػة  ػػف األسػل ة الياليػػة: مػا أاقػػع الي طػيط

المد بلت أالعم يات أالم رجات أالي ذية الراجعػة  ألػؿ يأجػد  : خ ميا ظات رماؿ   سطيف مف ييث
ثػػػػيف أثعػػػػاد مجػػػػاؿ المػػػػد بلت ليقيػػػػيـ  (α≤(0.05 ةػػػػػػػػػػػػػػػػمسػػػػيأ  الدالل نػػػػد   ػػػػرأؽ ذات داللػػػػة إي ػػػػالية

اللانأية؟ ييأنػت  لئلرراؼ اليرثأن لد  المرر يف اليرثأييف  يما يرالا مديرأ أمع مأ المدارسط الي طي
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المػػػديريف  أث ػػػغ  ػػػدد المع مػػػيف  مػػػف مجيمػػػع (20مػػػديرا أمػػػديرة ثنسػػػثة )   (127) ينػػػة الدراسػػػة مػػػف 
أالمع مػػػػات  ييػػػػث أف  ينػػػػة الدراسػػػػة ث  ػػػػت  ( مػػػػف مجيمػػػػع المع مػػػػيف5ثنسػػػػثة )   (481)أالمع مػػػػات 

نالػػػا(  أقػػػد (589) يثػػػيف ثػػػأف الدرجػػػة الي يػػػة لقيػػػاـ المرػػػرؼ اليرثػػػأن ثػػػدأرا أ قػػػا  مػػػديرا أمع مػػػا )ذيػػػأرا أا 
الميمل ػػػػػة ثالمػػػػد بلت أالعم يػػػػػات أالم رجػػػػػات أالي ذيػػػػة الراجعػػػػػة يانػػػػػت ثدرجػػػػػة  لمجػػػػاالت أداة الدراسػػػػػة

يرييػػب    ثينمػػا يانػػت ثدرجػػة يثيػػرة لمجػػاؿ الي ذيػػة الراجعػػة  أيػػاف(3.32)أثميأسػػط يسػػاثخ  ميأسػػطة 
أالمنػػال   ػػخ المريثػػة اللانيػػة  األثعػػاد الياثعػػة لمجػػاؿ المػػد بلت يمػػا ي ػػخ: المع مػػيف  ػػخ المريثػػة األألػػى 

 . خ  خ المريثة الراثعةأالعبلقة مع المجيمع المي أاليبلميذ  خ المريثة اللاللة  أأ يرا اإلميانيات المادية
 

ييسػيف  ييديػد ألػر اإلرػراؼ اليرثػأن اليطػأرن  ػخإلػى  (2005) شديفات وسيميمان دراسةثينما لد ت 
مجيمػع الدراسػة مػف  ييػأفف  أ ة الميػرؽ  ػخ األردػػػػػػػخ ميا ظػػػػػػػػخ الع ػأـ  ػػػػػػػة لمع مػػػػػػالممارسات اليدريسي

خ ػػػػػػػػػالميػػػرؽ  ػػػخ العػػػاـ الدراس ة أاليع ػػػيـ لميا ظػػػةػػػػػػػة اليرثيػػػػػػػػػجميػػػع مع مػػػخ أمع مػػػات الع ػػػـأ  ػػػخ مديري
ع الدراسػػػة  ػػػػػػػػمجيم  ( مػػػف44ة يمل ػػػت  ػػػخ )ػػػػػػػػػػػة ثسيطػػػػػػػػػة  رأاليػػػػػػػػػ  أيػػػـ ا ييػػػار  ين2002/2003

ػػا أمع مػػة ل ع ػػأـ  ييػػث يػػـ يػػأزيعهـ ( 122ألييقيػػؽ لػػدؼ الدراسػػة يػػـ ثنػػاء اسػػيثانة  طثقػػت   ػػى ) مع م 
نيػال  الدراسػة   ػى أف اإلرػراؼ اليرثػأن اليطػأرن أيلػر  مجمػأ ييف:  ػاثطة أيجريثيػة  أقػد دلػت  ى 

اليدريسػية لمع مػخ الع ػـأ مػف اإلرػراؼ اليق يػدن   ػى األداة ييػؿ  أ  ػى   عالية  خ ييسػيف الممارسػات
 ة إي ػاليةأطػرؽ اليػدريس  أاليقيػيـ  أثداللػأاألنرػطة  الداؼ اليػدريس  أالمييػأ    :مجااليها ال مس

 .مرييعة
 

هػػد ت إلػػػى اليعػػرؼ أاقػػػع اإلرػػػراؼ اليرثػػأن أميط ثػػػات الي يػػر  ػػػخ  ػػػأء   (2004) اليييديب دراسػػػةأمػػا 
الجديدة مف أجهة نظر المرر يف اليرثأييف أالمع مػيف ثميا ظػة مػزة  أايثػع الثايػث  المنال  الي سطينية
مػػػف المع مػػػيف أالمرػػػر يف اليرثػػػأييف  اليي ي ػػػخ  أقػػػد يمل ػػػت األداة ثاسػػػيثانة أايػػػدة ليػػػؿ المػػػنه  الأ ػػػيخ
أرػػمالها  أييأنػػت مػػف جػػزأيف: األأؿ: ييملػػؿ  ػػخ مهػػاـ اإلرػػراؼ اليرثػػأييف أالميأنػػة مػػف  ثميا ظػػة مػػزة

مجاالت ألخ النمأ المهنخ  العبلقات اإلنسانية أيػؿ المرػيبلت اليرثأيػة   ةأيمل ت  خ لبلل ثندا   (70)
 ثات اليػخ ييػد مػف  عاليػة اإلرػراؼ اليرثػأن أيييػأف مػفالمنه  أالجزء اللػانخ: يي ػمف ال ػعأ  ميأنات

ثنػػػدا . ألقػػػد يأ ػػػ ت الدراسػػػة إلػػػى أف اسػػػيجاثة المرػػػر يف اليرثػػػأييف  ػػػخ النمػػػأ المهنػػػخ أالعبلقػػػات ( 25)
خ ييػد مػف ػػػػػػػػػػػأميأنات المنه  أ  ى ق يبل  مقارنة ثاسيجاثة المع مػيف  أأف ألػـ ال ػعأثات الي اإلنسانية
 اليرثػأن ييملػؿ  ػخ: ان يػاض المسػيأ  األيػاديمخ لػثعض المرػر يف اليرثػأييف  أاليمػاـ اإلرػراؼ  ا  ية

  اليدريثية. المررؼ اليرثأن ثالمظهر ال ثالجألر  أ دـ انيظاـ المررؼ  خ ي أر الدأرات 
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إلػػػى اليعػػػرؼ   ػػػى دأر المرػػػر يف اليرثػػػأييف  ػػػخ ييسػػػيف األداء  (2004) الجيييالد دراسػػػةثينمػػػا لػػػد ت 
خ  ػػػػػػػػػرة أالمؤلػؿ الع مػػػػػػاإلسػبلمية  ػخ األردف  ػخ  ػأء مي يػرات الجػنس أال ث مع مخ اليرثيػةاليدريسخ ل

مع مػا  أمع مػة يدرسػأف  (147) خ اليي ي ػخ  أيأليػت  ينػة الدراسػة مػفػػػػػػالأ ي  ػػػػػػػع الثايث المنهػػػػػػػأايث
 بلع آرالهػـ ثأاسػطة اسػيثانة  ارػيم ت   ػىيػـ ا ييػارلـ  رػأاليا    قػد يػـ اسػيط منال  اليرثية اإلسبلمية

المييػػػأ  اليع يمػػػخ  الأسػػػالؿ اليع يميػػػة  األنرػػػطة     ػػػى سػػػثعة مجػػػاالت: الي طػػػيط  قػػػرة مأز ػػػة (87)
ة ػػػػػػػػػػخ ل مع ػػـ. أيأ ػػ ت الدراسػػػػػػػػػػخ أالمهنػػػػػػػػاسػػيراييجيات ينييػػذ ال طػػة  النمػػأ المعر  اليع يميػػة  اليقػػأيـ 

أف دأر المرػػػر يف اليرثػػػأييف يػػػاف دأرا  ميأسػػػطا   ػػػخ ييسػػػيف أداء مػػػف ألمهػػػا:  النيػػػال  ى العديػػػد مػػػفػػػػػػػػػإل
دأر المرػر يف اليرثػأييف يػأزع   ػى مجػاالت الدراسػة ثدرجػة ميرػاثهة ة  يما أف مع مخ اليرثية اإلسبلمي

ت المرػػػر يف اليرثػػػأييف  ػػػخ مجػػػاال ة  إ ػػػا ة إلػػػى أف دأراليع ميػػػ اليع يميػػػة  ػػػخ جميػػػع جأانػػػب العم يػػػة
سػػيراييجيات ينييػػذ االمهنػػخ ل مع ػػـ  اليقػػأيـ   : النمػػأ المعر ػػخ  النمػػأيػػأيخالدراسػػة جػػاء مريثػػا  ينازليػػا  يمػػا 

أألثيػت  ػدـ أجػأد دالػة  ة األنرػطة اليع يميػ الي ػة  الي طػيط  المييػأ  اليع يمػخ  الأسػالؿ اليع يميػة 
اليرثػػػأييف  ػػػخ ييسػػػيف أداء  يفإي ػػػالية لمي يػػػرات الجػػػنس أال ثػػػرة أالمؤلػػػؿ الع مػػػخ   ػػػى دأر المرػػػر 

  ف.المع مي
 

إلػػػى ييديػػػد درجػػػة ممارسػػػة المرػػػر يف اليرثػػػأييف ألسػػػاليب اإلرػػػراؼ  (2003) السيييعود دراسػػػةألػػػد ت 
نظر المرػر يف أالمع مػيف أالمػديريف  ػخ المػدارس الييأميػة اللانأيػة  ػخ األردف  أقػد  اليرثأن مف أجهة

الثيػػأث   ارسػػة  ػػخ يػػؿ مػػف مجػػاؿ الػػدرأس اليطثيقيػػةدرجػػات الممز يريسػػ: الدراسػػة إلػػى أرػػارت نيػػال 
أالمرػػػامؿ اليرثأيػػػة  ثينمػػػا  ػػػخ مجػػػاؿ النرػػػرات ت  أيثػػػادؿ الزيػػػاراة  الزيػػػارات ال ػػػيي اإلجراليػػػة أمجػػػاؿ
د  ػرأؽ ذات دالػة إي ػالية  ػخ مجػاؿ درجػة أ أجػ ة  أأرارت النيال  إلػىالنيال  س ثي اليرثأية  قد يانت

ر  يما الجنس  خ مجاؿ النررات اليرثأية أل ال، الذيأ    إلى ا يبلؼممارسة المرر يف اليرثأييف يعز 
 ثينػػػت الدراسػػػة أنػػػث ال يأجػػػد  ػػػرأؽ ذات داللػػػة إي ػػػالية  ػػػخ مجػػػاؿ الزيػػػارات ال ػػػيية أيثػػػادؿ الزيػػػارات

 رأؽ ذات دالة إي الية  ػخ ة  أأنث ال يأجد أالدرأس اليطثيقية  أالثيأث اإلجرالية  أالمرامؿ اليرثأي
ييا ػػؿ ثػػيف مي يػػرات الدراسػػة ص  إ ػػا ة إلػػى أجػػأد ة المرػػر يف اليرثػػأييف يعػػز  ل ي  ػػدرجػػة ممارسػػ

 .مجيمعة: الجنس أال ثرة أالي  ص أالمؤلؿ أنأع العمؿ
 

المرػػرؼ اليرثػػأن  اليعػػرؼ إلػػى الػػدأر المهنػػخ الػػذن يجػػب أف يمارسػػثهػػد ت   (2003) البنييا دراسػػةأمػػا 
 نا ػرلا ألػـ: المع مػأف  أالميع مػأف    ػبلؿ دأرا يجػاالييسيف العم يػة اليع يميػة اليع ميػة  أذلػؾ مػف 
ر المع مػيف الػذيف ػػػػة نظػػػػػػػػة  أذلػؾ مػف أجهػػػػػػأالثيلػة المي ي أالمنػال   أثيلػة الػيع ـ  أاإلميانػات الماديػة 

مزة  اسي دـ الثايث المنه  الأ يخ اليي ي خ  أيـ يطثيؽ االسيثانة  يررؼ   يهـ  خ مدارس ميا ظة
ػػػػا أمع مػػػة  العػػػػام يف  ػػػخ مػػػػدارس أزارة اليرثيػػػة أاليع ػػػػيـ  (422)المؤليػػػػة مػػػف  الدراسػػػة   ػػػى  ينػػػػة مع م 
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ثدرجػة   خ ميا ظة مزة  ألقد يأ  ت الدراسة إلى أف المررؼ اليرثأن يمارس دأرا المهنػخ الي سطينية
اليرثػػأن لػػدأرا  ة المرػػرؼػػػػػػػػػة لمػػد  ممارسػػػػػػػػػة إي اليػػػػػػػػػ اليػػة مػػف الممارسػػة  أأف لنػػاؾ  رأق ػػا ذات دالل

سػػػنأات ال دمػػػة ل مع مػػػيف   المهنػػػخ  يعػػػز  لمي يػػػر الجػػػنس  أمي يػػػر المؤلػػػؿ الع مػػػخ ل مع ػػػـ  أمي يػػػر
 .أمي ير المري ة اليع يمية اليخ ييعامؿ معها المع مأف

 
 الػػدأر الميأقػػع أالػػأاقعخ ل مرػػرؼ اليرثػػأن يمػػا يػػراا إلػػىاليعػػرؼ  (2002) كسيياب دراسػػةثينمػػا لػػد ت 

  ػػػػػػأف اليرثأيػػأف أالمع مػػأف  ػػخ مرايػػؿ اليع ػػيـ قثػػؿ الجػػامعخ ثقطػػاع مػػزة  أايثػػع الثايػػث المنهالمرػػر 
أمع مػػػػػػػة   ( مع مػػػا  737أمرر ػػػػػػػػػة أ) ( مرػػػر ا  71ة الدراسػػػة مػػػف )ػػػػػػػػخ  أييأنػػػت  ينػػػػػػػػػػخ اليي ي ػػػػػػػػػالأ ي

أالييػػػاب المدرسػػػخ أالنمػػػأ  ( مجػػػاالت لػػػخ: الي طػػػيط  أالمنػػػال 6أاسػػػي دـ الثايػػػث اسػػػيثانة رػػػم ت )
المهنػػخ ل مع مػػيف  أياجػػات الط ثػػة  أالمجػػاؿ النيسػػخ أاالجيمػػا خ  أاال يثػػارات أاليقػػأيـ  أليػػؿ مجػػاؿ 

أف جميػػع  قػػرات االسػػيثانة يملػػؿ المهػػاـ (  قػػرة. أيأ ػػ ت الدراسػػة إلػػى العديػػد مػػف النيػػال  ألمهػػا: 16)
أاييؿ المجاؿ النيسخ أاالجيمػا خ أف أالمع مأف  الميأقعة ل مررؼ اليرثأن يما يرالا المرر أف اليرثأي

المريثة األألى ثيف مجاالت االسيثانة السػت مػف أجهػة نظػر الطػر يف  المرػر يف أالمع مػيف  يمػا اييػؿ 
مجاؿ النمأ المهنخ المريثة اللانية مف أجهػة نظػر المع مػيف  أالمريثػة اللاللػة مػف أجهػة نظػر المرػر يف 

اال يثػػارات أاليقػػأيـ المريثػػة اللانيػػة مػػف أجهػػة نظػػر المرػػر يف اليرثػػأييف   اليرثػػأييف  ثينمػػا اييػػؿ مجػػاؿ
أالمريثة اللاللة مف أجهة نظر المع ميف  أدلت النيال    ػى أجػأد اييػاؽ  ػخ يرييػب مجػاالت االسػيثانة 
 الثاقية   قد اييؿ مجػاؿ الي طػيط المريثػة الراثعػة  أمجػاؿ المنػال  أالييػاب المدرسػخ المريثػة ال امسػة 

  ى أجػأد  ػرأؽ ل ػال،  ينػة المرػر يف  اؿ ياجات الط ثة المريثة السادسة  أدلت النيال  أي ا  ػػػػػأمج
يػػأؿ الػػدأر الميأقػػع أالػػأاقعخ ل ػػال، منطقػػة الرػػماؿ اليع يميػػة  أل ػػال، اإلنػػاث أل ػػال، يم ػػة الػػدث ـأ 

ز  لمي يػر سػنأات ال ثػرة العاـ أل ال، المري ة األساسية أل ال، المثايث األدثية  أال يأجد  ػرأؽ يعػ
 اليدريسية.

 
إلى ييديد المهاـ اليخ ييملؿ  خ دأر المرػرؼ اليرثػأن ثي سػطيف  (2002) األغا والديب دراسةألد ت 

بلؿ آراء ػػػػػػػػرثأن مػف  ػػػػػػأداء المع ـ أيقأيـ مد  ممارسة المرػرؼ اليرثػأن لمهػاـ اإلرػراؼ الي  خ يطأير
المػنه   ر يف اليرثػأييف  ػخ ميا ظػات مػزة ثي سػطيف أاسػي دـ الثايػثمف المع ميف أالمػديريف أالمرػ يؿ

اييػاؽ يػؿ مػف المرػر يف اليرثػأييف أالمػديريف اآلييػة: أقد يأ  ت الدراسة إلى النيال  .الأ يخ اليي ي خ
ييلػػأف المع مػػيف   ػػى الي طػػيط لمأ ػػأع الػػدرس ثرػػيؿ يػػريثط  أالمع مػػيف   ػػى أف المرػػر يف اليرثػػأييف

 أيػػزأدأف المع مػػيف ثمػػادة إلراليػػة ل معالجػػة أيررػػدأف المع مػػيف إلػػى الطػػرؽ الأاجػػب بلبأيلػػر ثييػػاة الطػػ
أجأد ي أر مقيرح  خ المهاـ اإلررا ية منهػا  ػدـ مسػالمة   إ ا ة إلى إيثا ها ألناء المأقؼ اليع يمخ

 الي طػػيط ألنرػػطة إثدا يػػة أ ػػدـ إطػػبلع المع مػػيف   ػػى مػػا يسػػيجد مػػف مػػأاد المرػرؼ مػػع المع مػػيف  ػػخ



52 
 

أ ػػدـ   طبل هػػـ   ػػى مػا يسػػيجد مػف طػػرؽ أاسػػيراييجيات أايجالػات معا ػػرةاأ ػدـ   أمجػػبلت أأثيػاث
 .مسا دة المع ميف   ى ينمية القدرة   ى يؿ المريبلت اليرثأية

 
 :الدراسات األجنبية 2. 3. 2

مػػػد   هػػػـ المع مػػػيف ل عبلقػػػة ثػػػيف الزيػػػارات اإلرػػػرا ية  إلػػػىاليعػػػرؼ  Francis (3102) دراسػػػةلػػػد ت 
اإلررا خ مير اليق يػدن   ػى الممارسػات اليرثأيػة  ػخ يطػأير العم يػة  الم  رة أأداء المع ـ  أألر النمط

 ػػف  )اليييػػخ(   ألييقيػػؽ ألػػداؼ الدراسػػة يػػـ اسػػي داـ المػػنه  النػػأ خ(Poston) ػػخ ثأسػػطف  اليع يميػػة
ة ػػػػػػػة مع مػيف ألبللػػػػػ( مع ـ أمع مة  ألقاءات  ردية للبلل47طريؽ اسيطبلع ل رأن   ى اإلنيرنت رمؿ )

ث يػػـ ثنػػاء  بلقػػة أقػػأ  ثػػيف المرػػرؼ أالمع ػػـ نييجػػة الزيػػارات اإلرػػرا ية ػػػػػػة أنػػػػػػػػػإداريػػيف  أأظهػػرت الدراس
الميأا ػػػ ة  يمػػػا أظهػػػرت الدراسػػػة نجايػػػا  ػػػخ يطػػػأير أداء المع ػػػـ أاييسػػػاب مهػػػارات جديػػػدة يسػػػالـ  ػػػخ 

 ييسيف العمؿ اليرثأن.
 

أدأار مرػػر خ المري ػػة  إلػػىعػػرؼ اليهوودف  ف Kapusuzoglu & Balaban (3101) دراسػػةأمػػا 
مف  بلؿ آراء المع ميف أالمرػر يف أنيسػهـ  أييػأف  األساسية  خ يدريب المع ميف   ى أظاليهـ  أذلؾ

 ػخ يرييػا  أييأنػت يعم ػأف  ػخ منطقيػخ ثألػأ أديػأز  مرػر ا   (35)أ مػا مع (297)مجيمع الدراسػة مػف 
ى   يـ ا ييارلـ ثالطريقة العرأالية الثسيطة  أأجاثأا   ػ( مرر ا26أ ) مع ما  ( 152) ف ينة الدراسة م

ػػا يا ي ػػا   قػػرة  أأظهػػرت نيػػال  الدراسػػة أف المع مػػيف ال يعيقػػدأف أنهػػـ ي قػػأا (48)اسػػيثانة ميأنػػة مػػف  د م 
 .جدا مف المرر يف  ثينما رأ  المرر أف أنهـ أدأا أدأارلـ ثريؿ يثير أيثير

 
أداء ى ـــوـ عل زاف المزبوى  ـــوـ توثييز اإلش  إلى  المعوزف   Glanz, et al (3112)  ةدراسيبينميا ىيدفت 

االسػػػي داـ الميلػػػؼ لبلسػػػيثيانات  ؽريػػػػػػيأ ػػػؿ الثػػػايلأف  ػػػف طأ   (Chicago)  ػػػخ رػػػييامأ الطالػػػب
  ػػػى اإلرػػػراؼ اليع يمػػػخ  أييػػػأف مجيمػػػع  أالمقػػػاثبلت أف اإل ػػػبلح اليرثػػػأن المريػػػزن لػػػث نيػػػال  مهمػػػة

النيػال  أف المػديريف الػذيف يػيـ إ طػاؤلـ مهمػات ميػر  رن المدارس أالمع ميف  أأ يتالدراسة مف مدي
ثاإلرراؼ المسيمر أالثناء؛ مالث ا ياف يعهد ثاإلرراؼ إلى ار اص  يع يمية  ألـ ييف لديهـ الأقت ل قياـ

اف اليػػدريس ػػػػػػػػػمػػف أجػػؿ  مة ػػػػػػػػػبليات البلزمػػػػػػالسػػ طة المؤسسػػايية لعمػػؿ اإل  ميػػر مػػدرثيف ألػػيس لهػػـ
مي ػػا  أاسػػيني  الثػػايلأف أف ث  ػػخ العديػػد مػػف اليػػاالت يػػاف اإلرػػراؼ يقييػػػػػػػػالمع مػػأف أن ،ػػػػػػػػػالجيػػد  أأأ 

المرػر يف    الخ المريزية  خ المدارس أالذن أ طى المنال  اإللزامية قد أ اؼ مسؤأليات إلػى ـالنظا
 .لمهنخأيـ اييراؼ العديد مف أمل ة اليطأير اإلررا خ أا
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أاليسػػػهيبلت   ػػػى ييػػػاءة إلػػػى اليرػػػؼ  ػػػف يػػػأليرات الم ػػػادر  Giannola  (2005) دراسػػػةألػػػد ت 

أاليسػهيبلت   ػى ييػاءة المع ػـ أالمرػرؼ  ةػػػػػثالط يألير ذلؾ   ى أداء  ي ا  المع ـ أالمررؼ اليرثأن  أأ
يف أالمرػػر يف اليرثػػأييف ييػأف مجيمػػع الدراسػػة مػف المع مػػ .ثػػةيػػألير ذلػؾ   ػػى أداء الط  ي ػػا  اليرثػأن  أأ

 ػػخ الأاليػػػات المييػػػدة  (New Jersey) ال ا ػػة  ػػػخ نيأجرسػػخ ة أالمػػػدارسػػػػػػػػ ػػخ المػػػدارس الييأمي
ة ل ي أؿ ػػػػػأاسي دـ الثايث أس أب المقاث أمع مة   ( مع ما  37) األمرييية  أييأف مجيمع الدراسة مف

يثيػرة   ػى ة أاألدأات ذات  الػدة ػػػػػػػة أف الم ػادر المدمجػػػػػػػػػػػػػػػالدراس رت نيال ػػػػػػى الثيانات  أقد أظهػػػػػػ  
الميعػػاأنيف أالمرػػر يف  أأف  قػػد الػػدأرات لهػػا يػػأليرات إيجاثيػػة   ػػى أداء المع ػػـ  فأداء الط ثػػة أالمع مػػي

 .  ى أداء الط ثة إيجاثيا   اليرثأن  مما ينعيس ذلؾ أالمررؼ
 

يقػػؼ  ػػخ أجػػث يطػػأير إلووى الكشوو  عوون المحووديا  المووي     فهوودف  Fitzgibbons (3112) دراسػػةأمػػا 
ييأنػت  ينػة الدراسػة مػف المرػر يف  الييايات المهنيػة ل مرػر يف اليرثػأييف  ػخ ثيلػة يع يميػة مدمجػة  أقػد

  . أأرػػارت نيػػػالمرػػر ا أمرػػػر ة 42 ػػخ أي ػػػز أالثػػالغ  ػػػددلـ  (Glamorgan)خ مقاطعػػػة اليرثػػأييف  ػػ
انت  ػدـ ػػػػػػي فات المرػر يف اليرثػأييػػػػػػػيطأير يياي ثػػػػػػػػخ أجػػػػيقؼ  الدراسة إلى أف إيد  المعيقات اليخ 

اسػػػي داـ الأسػػػػالؿ  خاليرثػػػأييف الييايػػػة  ػػػ تكسووووم المشوووزفين  ا أفػػػػػػػػػػة مػػػف رأنهػػػػػػػػػػػرام  يدريثيػػػػػػػػػػػأجػػػأد ث
 .اليينألأجية

 
 ييسػيف أداء المع مػيفرثأن  ػخ ػػػػرؼ اليػػػػػإلى ثيػاف دأر المر Ferguson (2004) دراسةثينما لد ت 
مػف أجػؿ  ؼية الم يػارة اليػخ يسػي دمها المرػر   أأنػأاع األسػاليب اإلرػرا (Washington)  خ أارػنطف

ييأنت  ينة الدراسة مف  ييسيف أداء المع ميف  أمعر ة ال عأثات اليخ يأاجث مع مخ الريا يات  أقد
ل دراسػػة  أيانػػت مػػػف ألػػـ النيػػػال  أف دأر  ةاالسػػيثانة يػػػأدا أاسػػػي دمت ( مرػػر ا 35) مع ػػـ  أ (300)

ة الريا ػػػيات  أأف يطثيػػػؽ أسػػػاليب اإلرػػػراؼ الم ي يػػػ اإلرػػػراؼ اليرثػػػأن  ػػػرأرن لييسػػػيف أداء مع مػػػخ
 .ل مع ميف خيسا د   ى ييسيف األداء المهن

 
ييايػػة المرػػر يف إلػػى اليعػػرؼ   ػػى العبلقػػة ثػػيف  White & Queener (2003) دراسػػةألػػد ت 

الط ثػة أالمع مػيف  أقػد ييأنػت  ينػة  عالر  ية أمد  مقػدريهـ   ػى الييا ػؿ مػيما ية أ اليرثأييف االج
خ اليع ػػػيـ  ػػػخ ػػػػػػػػػػػة  يعم ػػػأف  ػػػػػػػػػػػدة األمريييػػػػػػػػالمييت أمرػػػر ة يرثأيػػػة ثالأاليػػػا مرػػػر ا   (67)الدراسػػػة مػػػف 

لمرػػػر يف. أيأ ػػػ ت األسػػػل ة إلػػػى ا   أقػػػد ا يمػػػدت الثايلػػػة أسػػػ أب المقػػػاثبلت أيأجيػػػثة ين سػػػيأفػمنطقػػػ
 رأؽ ذات داللة إي الية ل ال، المرر يف الذيأر  إذ ألثيأا أنهـ   ى مقدرة أيياية  دإلى أجأ  الدراسة
 .الييا ؿ مع الط ثة أالمع ميف ث أرة جيدة أيلر مف المرر ات اإلناث   ى
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المي ػػػ ة مػػػف قثػػػؿ  ى يقيػػػيـ األألأيػػػات  ػػػخ األسػػػاليب اإلرػػػرا يةػػػػػػػػػػػإل  هػػػد ت Hart (3112) دراسػػػةأمػػا 
أسػػػػاليب إرػػػػرا ية ألرثعػػػػة  ؼ أ قػػػػا  أال ا ػػػػعيف لئلرػػػػرا  (New Jersey)  ػػػػخ نيأجرسػػػػخ المرػػػػر يف

 نأنة األساليب  يـأرثعة أساثيع  أ  ةي داـ األساليب األرثعة  بلؿ  ير اسيرارية  أقياس مد  يردد  أاس
أ   ا  ( مرػػر 90الدراسػػة ) ثيػػر  أيانػػت  ينػػة  دا ػػـ  مسيرػػار  مع ػػـ مع ػػـ يػػأجيهخ  يػػاآليخ:األرثعػػة 

لميػػة دمػػ  االسػػاليب االرػػرا يث أ الدراسػػةأظهػػرت نيػػال    ا ػػعيف لعم يػػة اإلرػػراؼ. أقػػد مع مػػا   (168)
 .ثينها يراثطا  أا يا  لناؾ    ألفاليرثأن االرثعة مف قثؿ المررؼ

 
مػديرن المػدارس  ػخ هػد ت إلػى ييديػد ي ػأرات   Ovando & Huckestein (2003) دراسػةأمػا 
ريػػزن البلمريزيػػة لمرػػر خ اليع ػػيـ  ػػخ المييػػب الم ؽسػػيا  خة  ػػسػػاس  ػػف الممارسػػات اإلرػػرا ييي أاليػػة

المريػػزن ل مرػػر يف  ػػخ مػػديريات اليرثيػػة أاليع ػػيـ  أقػػد يػػـ جمػػع  رل يع ػػيـ. يمػػا لػػد ت إلػػى ييديػػد الػػدأ 
ثعػػد  مػػف ( 12ف )ألمػػراض الدراسػػة يييػػأف مػػ ي ػػا  ة  ػػممت   ػػػػػػػاسيثان بلؿػػػػػػػػػثيانػػات الدراسػػة مػػف  

 ػخ  يرامػد (59)الممارسات اإلررا ية مف ثيأث ساثقة. أيأليػت  ينػة الدراسػة مػف  طبلع   ىال بلؿ ا
ي يؿ الم مأف  أثينت النيال    أيـ يي يؿ الثيانات ثاسي داـ منه  يTeksas)) أالية ييساس مناطؽ
م ططػػخ  فأف المرػػر يالممارسػػات اإلرػػرا ية  مػػف ييػػث يػػ مػػف االييػػاؽ ثرػػأف أثعػػاد مسػػيأ   ػػاؿ   دأجػػأ 

أي ا أف مسالمة المرػر يف     أمأ ريف ل مأارد  أيريت النيالالمنال   أميسريف  أمطأريف ل مأظييف
أاسػعة مػف اإلجػراءات الهاد ػة إلػى مسػا دة  ةطالب  مف  بلؿ المرارية  خ مجمأ يسا د  خ نجاح ال
 .المدارس أالمع ميف

 
 لميػدرثيفايجاا المع مػيف ا ةاألساليب اإلررا ية الميثع  ى  اليعرؼإلى  Bean  (3110) دراسةألد ت 

 ثػػر الييػػديأ  س  أقػػد قػػاـ الثايػػث ثيسػػجيؿ الػػدرأ (Chicago)  ػػخ رػػييامأ هػػايأل الذاييػػةأانعياسػػايهـ 
  ػػخ األمػػأرأمناقرػػة المع مػػيف  المع أمػػات  ة يي يػػؿيػػالميػػدرثيف  أمػػف  ػػبلؿ  م  لػػبلث مػػرات ل مع مػػيف

ة ػػػػػػػأمػػا لػػخ ي ػػأرايهـ  ػػخ  م ي أب اإلرػػرا خ   ػػى قػػرارايهـ  ػػخ السيػػدريس؟مػػا مػػد  يػػألير األ سػػ  اآلييػػة:
أقػد يرػيت  .يسػجيؿ الػدرأس  ثػر الييػديأ أ عالهـ لأجػأد  م يػة خ ردأدالسيدريس اليخ قامأا ثها؟ أما ل

ع المع ميف ة مػػػػػػػة المسيمرة أالمناقرػػػػػػأالمياثعالييديأ    ثر الدرأس  م ية يسجيؿالدراسة أف  نيال  لذا
يسػػا دا  ػػخ اليػػدريس  خ المثيػػدئ يييرػػؼ ال ثػػرات اليػػأف المع ػػـ  يػػزأدلـ ثعػػدة أرػػياء منهػػا:الميػػدرثيف 

ف ثيػػأث السيجريػب قػػادرة   ػػى السيبلميػذ  أأنمػػاط اليػػدريس اليعالػة يمػػا أ أيػيع ـ المع ػػـ  م يػة الييا ػػؿ مػػع
ف أبلؿ لػػذا األسػػاليب اإلرػػػرا ية  أ مػػف  ػػػ ل مع مػػػيف المثيػػدليف السيػػػدريس  ػػخ ردأد اليعػػؿ ـيطػػأير ميػػالي

 .أألنالث سالذايخ يأؿ اإلرراؼ قثؿ السيدري المع ميف   ى  م ية السيأمؿمات يؤلؿ يي يؿ المع أ   م ية
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 ػػخ ثايسػػياف   إيجػػاد نمػػأذج إرػػرا خ يسػػا د  ػػخ يطػػأير المع ػػـإلػػى  فهوودف  Ali (3111)  دراسػػةأمػػا 
مػف اإلرػراؼ ييػى يػيـ يطػأير  نػت الدراسػة ثػيف نمػأذجيفأي ير مف نأ ية اليع ػيـ المقدمػة ل ط ثػة  أقار 

يمػػػا يػػػراا المع مػػػأف: نظػػػاـ ييييرػػػخ   راؼ  ػػػخ ثايسػػػيافػػػػػػػػػػاـ اإلرػػػػػػػػػة أف نظػػػػػػػػػػػالمع ػػػـ  أأأ ػػػيت الدراس
المرػر يف أسػاليب يػدريس أايػدة  أال يجػأز ل مع ػـ  ل يع ػيـ  أيػذلؾ ا يمػاد أرقاثخ أيلر مف يأنػث ميسػرا  

ثاإل ا ة إلى ر د أ طاء المع ـ ألناء  ر هـ ل درأس  أ دـ قدرة  يجريب أساليب أ ر  ي ييرلا أأ 
ليق يػػدن. أمػػا المرػػر أف  قػػد رأأا أف: يلػػرة األ مػػاؿ االمع ػػـ ثػػال ثرة  ػػخ ظػػؿ دأرا  المرػػرؼ   ػػى يزأيػػد

رة  ػػػدد المط أثػػػة مػػػنهـ إدارن يجػػػاا المع ػػػـ أيلػػػ أ ػػػدـ القػػػدرة   ػػػى اي ػػػاذ قػػػرار المط أثػػػة مػػػنهـ اليياثيػػػة
 يرػػرؼ   يهػػا المرػػرؼ يعيػػؽ أييػػد مػػف ممارسػػات أاي ػػاالت أيلػػر مػػع المع ػػـ  أأ طػػت المػػدارس اليػػخ
 .إرراؼ مع ـ   ى مع ـ إلى لبلث: إرراؼ  ارجخ  إرراؼ دا  خ  لئلرراؼ مقسما   الدراسة نمأذجا  

 
ة ػػػػػػػػػػػة العم يػػػػػػػمعر ػة يػألير الممارسػات اإلررا يإلػى  Bulach, et al    (1999) دراسػةثينمػا لػد ت 

اإلرػػرا خ المأجػػأد  ػػخ المدرسػػة أمعر ػػة يػػألير يػػؿ مي يػػر الجػػنس أالمري ػػة   ػػى  ل مػػديريف   ػػى المنػػاخ
 ة اليرثيػة ثأاليػة دييرأيػت ثالأاليػات المييػدةػػػػمف المع ميف  ريجػخ ي ي (208) ينة الدراسة ذلؾ. رم ت

ل مع ميف لثيػاف  ( ثندا  يأجث السؤاؿ52)اسة أيأليت مفاألمرييية  أاسي دـ الثايلأف االسيثانة يأداة ل در 
يجاثيػا    ػى المنػاخ اإلرػرا خ  يقديرايهـ يأؿ مبليظايهـ لممارسػات المػدير اإلرػرا ية اليػخ يػؤلر سػ ثيا   أا 

اليع يمػػخ  ػػخ المدرسػػة يػػاف أيلػػر إيجاثيػػة  : المنػػاخاآلييػػةأقػػد يأ ػػ ت لػػذا الدراسػػة ل نيػػال   .ل مع مػػيف
لمزيػػػد مػػػف الييسػػػينات  أقػػػؿ النيػػػال  يانػػػت  ػػػخ مجػػػاؿ  قػػػع أليػػػف ثقػػػخ لنػػػاؾ ميسػػػعأأيلػػػر ممػػػا لػػػأ ميأ 

مػػديريهـ يػػاألأا يجنػػب ال ػػراع أاليعامػػؿ ثػػيييظ  ػػخ ثعػػض  ييػػث  يسػػت رؤيػػة المع مػػيف أف ال ػػراع 
زز المنػػػاخ ػػػػػػػػخ أيثػػػدأ أف الممارسػػػات اليػػػخ يعػػػػػػػػػػلػػػـ ي عػػػب الجػػػنس دأرا   ػػػخ المنػػػاخ اإلررا  ـ.ممارسػػػايه
 المػػديرات ي ػػ ف   ػػى نسػػثة ر   ػػى يػػبل الجنسػػيف ثػػنيس الدرجػػة  أمػػع ذلػػؾ  ػػافػػػػػػالجيػػد  يؤل اإلرػػرا خ

 .أيسف مف المديريف  خ مجاؿ القيادة
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.3.2

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
راء ثعػػػض المقارنػػػات أاليػػػخ يػػػـ ل ػػرض ثيػػػاف مػػػا يميػػػز لػػػذا الدراسػػػة  ػػػف الدراسػػػات السػػػاثقة   قػػػد يػػػـ إجػػػ

 اآليخ: ر ها   ى النيأ 
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 ػخ  أالػثعض اآل ػر  ػخ دأؿ  رثيػة.دأؿ أجنثيػة  : يمػت الدراسػات السػاثقة  ػخ من حيث بيئة الدراسية
   ى المرر يف اليرثأييف ثميا ظة ثيت ليـ ثي سطيف.ييف يـ يطثيؽ الدراسة اليالية 

 
 يليػػة  ػػخ الدراسػػات السػػاثقة  ييػػث يانػػت يهػػدؼ إلػػى: يعػػددت االيجالػػات الثميين حيييث ىييدف الدراسيية

أنمػػاط اإلرػػراؼ اليرثػػأن أأسػػاليثث أريػػزت الدراسػػة الياليػػة يػػأؿ المهػػارات القياديػػة اليػػخ يجػػب أف معر ػػة 
 ييي ى ثها المررؼ اليرثأن.

 
لنػػاؾ نقػػاط اييػػاؽ  ديػػدة ثػػيف الدراسػػة الياليػػة أالدراسػػات السػػاثقة منهػػا: المنهجيػػة : ميين حيييث المنيجييية

ذا ػػػػػػػػػا يييػػػؽ لػػػػػػػػػاليي ي ػػػخ  يم خاسػػػي دمت المػػػنه  الأ ػػػي المسػػػي دمة  إذ أف معظػػػـ الدراسػػػات السػػػاثقة
اإلرػراؼ اليرثػأن ثالنسػثة ل عم يػة اليع يميػة الدراسة مع الدراسات الساثقة  خ الهدؼ الػرليس ألػأ ألميػة 

 اليع مية.
 

طارلػا  إ ػا ة إلػى اإل ػادة منهػا  ػخ أقد اسيياد الثايث مف الدراسات الساثقة  خ ثناء ليي ية  الدراسػة أا 
 .(االسيثانة)ثناء أداة الدراسة 
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 : الفصل الثالث

_____________________________________________________ 
 الطريقة واإلجراءات

 

 مقدمة  1.3

يػػث إلجػػراء دراسػػيث  أيػػذلؾ مجيمػػع يسػػيعرض لػػذا الي ػػؿ منهجيػػة الدراسػػة  أأدأايهػػا اليػػخ ا يارلػػا الثا
الدراسػػة  أ ينػػة الدسراسػػة أ  ال ػػها  أالطريقػػة اليػػخ ايثعهػػا الثايػػث  الثايػػث  يػػث   الدسراسػػة الػػذن أجػػر 

ل يأيػػد مػػف  ػػدؽ أداة الدراسػػة  أييييػػة الييقػػؽ مػػف لثػػات األداة  أطريقػػة المعالجػػة اإلي ػػالية لثيانػػات 
 الدراسة.

 
 منيج الدراسة 2.3

ثيعػػػػة الدسراسػػػػة أألػػػػدا ها اسػػػػي دمت الدسراسػػػػة الياليػػػػة المػػػػنه  الأ ػػػػيخ  أذلػػػػؾ لمبلءميػػػػث اسػػػينادا  إلػػػػى ط
ألمراض الدراسة  مف ييث ر د أيي يؿ أاقع مري ة الدسراسة  خ الأقت اليا ر  أيما لخ  خ الأاقع 

لملػػؿ الثايػػث ػػػػػ  ػػخ رأن  - مػػف  ػػبلؿ أ ػػيها  أييسػػيرلا  أالينثػػؤ ثهػػا  ألػػأ المػػنه  المناسػػب أاأل  ػػؿ
 لذا الدراسات.
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 مجتمع الدراسة  3.3

 
( 132الييأميػة ثميا ظػة ثيػت ليػـ أالثػالغ  ػددلـ )مػديرن المػدارس يييأف مجيمع الدسراسة مػف جميػع 

( مع مػا 2473مديرا أمديرة  أجميع مع مخ المدارس الييأميػة العػام يف  ػخ الميا ظػة أالثػالغ  ػددلـ )
  أمع مة.

 
 عينة الدراسة  4. 3

( مع ػػـ 300أمػػديرة أ ) ( مػػديرا  70أمع مػػة  ثأاقػػع ) مع مػػا  أمػػديرة أ  ( مػػديرا  370الدراسػػة )رػػم ت  ينػػة 
  الثسػيطة ةػػػػػػػيػـ ا ييػارلـ ثالطريقػة العرأاليميا ظػة ثيػت ليػـ  المدارس الييأمية ثيعم أف  خ أمع مة 

  (97أن ثنسثة )رة  ػػػػػأمدي را  ػػػػ( مدي68ع )ػػػػػػػػة ثأاقػػػػ( اسيثان334اع )ػػػػػػػػػد يـ اسيرجػػػػػػػأق
 
( يثػػيف   ػػالص مجيمػػع الدراسػػة 1. 3أالجػػدأؿ رقػػـ )  (.89أن ثنسػػثة ) أمع مػػة ( مع مػػا  266أ ) 

 الديم را ية.
 الديمغرافية العينة خصائص( 1. 3) الجدول

 المئوية النسبة العدد المتغير الرقم
  الجنس 1

 
 43.7% 146 ذكر
 56.3% 188 انثى

  العمر  2

 
 5.7% 19 سنة 25أقل من 

 40.7% 136 سنة 30 – 25من 
 35.3% 118 سنة 35 - 30من  
 18.3% 61 فأكبر 35 
  المسمى الوظيفي 3

 
 20.4% 68 مدير/ة
 79.6% 266 معمم/ة

  المؤىل العممي 4

 
 11.1% 37 دبموم

 79.0% 264 بكالوريوس
 9.9% 33 ماجستير فأعمى
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 المئوية النسبة العدد المتغير الرقم
  مستوى المدرسة 5

 
 26.3% 88 اسية دنياأس

 34.1% 114 اساسية عميا
 39.5% 132 ثانوية

  جنس المدرسة 6

 
 35.0% 117 ذكور
 29.9% 100 اناث

 35.0% 117 مختمطة
   موقع المدرسة 7

 
 71.6% 239 مدينة
 28.4% 95 قرية

  أاالناث 43.7ر   أنسثة الذيأ 334( اف  ينة الدراسة ييأنت مف 1. 3يرير الثيانات  خ الجدأؿ )
   أيظهر اي ا مف  بلؿ ثاقخ   الص العينة.56.3

 
 أداة الدراسة 5. 3

 خ  أء الهدؼ األساسخ لهذا الدراسة قاـ الثايث أثالرجأع لؤلدب اليرثأن أالدراسات الساثقة ثيطأير 
دراسة مف اسيثانة أمناقريها مع الدييأر المررؼ يمهيدا ليطثيؽ الدراسة ميدانيا  أقد ييأنت أداة ال

يناأؿ األأؿ منها مهارات العبلقات اإلنسانية  أيناأؿ اللانخ   مجاالت(  قرة  مأز ة   ى أرثعة 55)
مد  يقيس المهارات الينية  ثينما يناأؿ اللالث المهارات الذايية  ثينما يناأؿ الراثع المهارات الييرية  

  أالمديريف ثيت ليـ مف أجهة نظر المع ميف يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف ثميا ظة
(   ى رمز اإلجاثة x)أيانت جمعيها مف النأع الم  ؽ أما   ى المثيأث إال أف يقأـ ثأ ع إرارة 

أ ؽ ما يراا مناسثا  أقد ييأف س ـ اإلجاثة مف  مس درجات أ ؽ مقياس لييرت ال ماسخ مأا ؽ 
 ثردة  مأا ؽ  ميايد  معارض  معارض ثردة. 

 
 الدراسة ةأدا صدق 6 .3

ـس   اال ي ػػػاص ذأن مػػػف المييمػػػيف مػػػف مجمأ ػػػة   ػػػى ثعر ػػػها الدراسػػػة أدأات  ػػػدؽ مػػػف الييقػػػؽ يػػػ
 أيرييثهػػػا أ ػػػياميها اليقػػرات  ػػػدد ييػػث مػػػف يألهػػا مبليظػػػايهـ أثػػدأا أالػػػذيف( 1م يػػػؽ رقػػـ )) أال ثػػرة
 لئلجاثة رثعة مجاالت  قرة مقسمة إلى ا (55) مف ييأنت أقد االسيثانة   قرات أيعديؿ أيذؼ أا  ا ة
  2  معػػارض = 3  ميايػػد = 4  مأا ػػؽ = 5=  مأا ػػؽ ثرػػدة) ي ػػخ يمػػا  ماسػػخ مقيػػاس  ػػمف  يهػػا 
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  أيـ اييساب معامؿ االريثاط ثيف اليقرات أالدرجة الي ية ليؿ مجاؿ يما يظهر مف (1معارض ثردة= 
 (.2. 3 بلؿ الجدأؿ )

 
االحصائية حول " مدى توافر الميارات القيادية (: معامل ارتباط بيرسون والداللة 2. 3الجدول )

لدى المشرفين التربويين في محافظة بيت لحم من وجية نظر المديرين والمعممين في المدارس 
 الحكومية " بين الدرجة الكمية لكل مجال والفقرات.

رقييييييييييم  المجال
 الفقرة

الداللييييييييييييييييية  بيرسون
 االحصائية

الدالليييييييييييييييييييييييييية  بيرسون الرقم المجال
 االحصائية

ميارات العالقات االنسانية
 

1 .699** 0.00 
الميارات الذاتية 
(

الشخصية
) 

29 .710** 0.00 
2 .716** 0.04 30 .756** 0.00 
3 .769** 0.00 31 .788** 0.00 
4 .735** 0.00 32 .747** 0.00 
5 .685** 0.00 33 .795** 0.00 
6 .772** 0.00 34 .761** 0.00 
7 .804** 0.00 35 .758** 0.00 
8 .737** 0.00 36 .769** 0.00 
9 .728** 0.00 37 .787** 0.00 

10 .596** 0.00 38 .808** 0.00 
11 .744 0.00 39 .799 0.00 
12 .121** 0.00 40 .639** 0.00 
13 .738** 0.00 41 .699** 0.00 
14 .795** 0.00 42 .812** 0.00 

الميارات ال
فنية 
(

التخصصية
) 

15 .668** 0.00 

الميارات الفكرية 
(

اإلدراكية ييي التصورية
) 

43 .750** 0.00 
16 .562** 0.00 44 .777** 0.00 
17 .757** 0.00 45 .729** 0.00 
18 .714** 0.00 46 .760** 0.00 
19 .719** 0.00 47 .794** 0.00 
20 .670** 0.00 48 .795** 0.00 
21 .765** 0.00 49 .815** 0.00 

 22 .778** 0.00 50 .797** 0.00 
23 .789**  51 .833** 0.00 
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رقييييييييييم  المجال
 الفقرة

الداللييييييييييييييييية  بيرسون
 االحصائية

الدالليييييييييييييييييييييييييية  بيرسون الرقم المجال
 االحصائية

 24 .772** 0.00 

 

52 .837** 0.00 
 25 .787 0.00 53 .833 0.00 
 26 .658** 0.00 54 .792** 0.00 
 27 .780**  55 .813** 0.00 
 28 .720**     
 

ايسػػاؽ دا  ػػخ يثيػر ثػػيف  قػػرات الدراسػة أالدرجػػة الي يػػة أالمجػػاليف   (2. 3)دأؿ يظهػر الثيانػػات  ػػخ الجػ
  مما يظهر ايساؽ دا  خ ألداة الدراسة.

 
 الدراسة ةأدا ثبات 7. 3

 
 قيمػة أيانػت الدراسػة أداة لثػات مػف ل ػػيأيد( Cronbach's Alpha) اليػا يرأنثػاخ معادلػة اييسػاب يػـ

. 3يمػا  ػخ الجػدأؿ ) الدراسػة ثػأمراض ييػخ اللثػات   ػخ مرييعةقيمة  ألخ (0.90) أيثر مف  المعامؿ
3.) 

 التلمثبات لمدرجة الكمية والمجا (Cronbach's Alpha) الفا كرونباخ معادلة( نتائج 3. 3الجدول )
 Cronbach's Alpha عدد الفقرات العدد 

 0.98 55 334 الدرجة الكمية
 0.91 14 334 المجال االول
 0.93 14 334 المجال الثاني
 0.94 14 334 المجال الثالث
 0.95 13 334 المجال الرابع

 
اف اللثػػػات  ػػػخ الدرجػػػة الي يػػػة  أالمجػػػاالت األرثعػػػة مرييعػػػة أييػػػخ  (3. 3)يظهػػػر الثيانػػػات  ػػػخ الجػػػدأؿ 

 مراض الدراسة.أث
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 اإلحصائية المعالجة 8. 3

 معادلػػػة :اآلييػػػة اإلي ػػػالية ي ػػػيبلتالي الثايػػػث اسػػػي دـ أسػػػل يها  ػػػف أاإلجاثػػػة الدراسػػػة ألػػػداؼ لييقيػػػؽ
Cronbach's Alpha معامػػػػؿ اريثػػػػاط ثيرسػػػػأف )أ   ل يأيػػػػد مػػػػف لثػػػػات أداة الدراسػػػػةPerson 

Correlationأاالنيرا ػػات اليسػػاثية الميأسػػطات اسػػي راج أيػػـ داة.ؤل( ل ييقػػؽ مػػف ال ػػدؽ الػػدا  خ لػػ 
السيجاثة ا راد مجيمع الدراسة يسب  ياريةعالميأسطات اليساثية أاالنيرا ات الم  إ ا ة إلى المعيارية

 ل عينػػػات المسػػػيق ة مػػػف مسػػػيأييف  أا يثػػػار  T testا يثػػػار    يمػػػا يػػػـ اسػػػي داـالمي يػػرات المسػػػيق ة
(ANOVA) Analysis of variance  ػبلؿ مػف أذلػؾ يلػر مػف مسػيأييف.أل مي يػرات المسػيق ة مػف  

 Statistical Package for the Social Sciences االجيما يػة ل ع ػأـ اإلي ػالية الػرـز ثرنػام 
(SPSS). 
 
 
مدى توافر الميارات القياديية ليدى المشيرفين التربيويين  " يأؿ اليساثية الميأسطات ييسير أجؿ مفأ 

 ثاسػػي داـ "المييديرين فييي المييدارس الحكومييية   المعممييين و فييي محافظيية بيييت لحييم ميين وجييية نظيير 
 .النيال  لييسير اليالخ المقياس   ى اال يماد يـ  ماسخ مقياس

 
 .يثيرة درجة 3.66       ميأسطة درجة 3.66 – 2.33.      ق ي ة درجة 2.33قؿ مف أ
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 :الفصل الرابع

_____________________________________________________ 
 :نتائج الدراسة

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1. 4

 :ألولالنتائج المتعمقة بالسؤال ا 1. 1. 4

ميدى تيوافر المييارات القياديية ليدى المشيرفين التربيويين فيي محافظية بييت لحيم مين ما  والذي نصو:
 ؟المديرينالمعممين و وجية نظر 

 
 رثعػة مجػاالت أ  مقسمة إلى  قرة( 55)ميأنة مف  اسيثانة ثيطثيؽ الثايث قاـ السؤاؿ لذا  ف لئلجاثة
  3  ميايػػد = 4  مأا ػػؽ = 5=  مأا ػػؽ ثرػػدة) خي ػػ يمػػا  ماسػػخلييػػرت  مقيػػاس  ػػمف   يهػػا لئلجاثػػة

 (.5. 4) الجدأؿ  خ يما (1  معارض ثردة= 2معارض = 
 

مدى توافر الميارات القيادية لدى  عمى الدراسة عينة الحسابية الستجابات والمتوسطات األعداد (:1. 4الجدول )
 .في المدارس الحكومية   رينوالمدي المشرفين التربويين في محافظة بيت لحم من وجية نظر المعممين

 المتوسيييييييييط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحيراف
 الدرجة المعياري

 يثيرة 588. 3.67 ميارات العالقات االنسانية 1
 يثيرة 590. 3.68 (التخصصية)الميارات الفنية  2
 يثيرة 634. 3.68 (الشخصية)الميارات الذاتية  3
 يأسطةم 668. 3.65 ميارات االتصال والتواصل 4
 كبيرة 581. 3.67 الدرجة الكمية 
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اللػانخ أاللالػث جػاءت ثقيمػة  يفأف الميأسط اليساثخ ل مجػال (1. 4) يظهر الثيانات الأاردة  خ الجدأؿ
ف الميأسط اليساثخ جاء ثدرجة يثيػرة  أمػا أقػؿ ميأسػط أ( أيدؿ   ى 5( مف أ  ى قيمة ألخ )3.68)

  .ي ا  أ( لخ قيمة ميأسطة 3.65مقدارا ) يساثخ  ياف ل مجاؿ الراثع ثميأسط يساثخ
 

( ألخ قيمة يثيرة  يما يظهػر مػف  ػبلؿ  قػرات المجػاالت 3.67أالدرجة الي ية جاءت ثميأسط مقدارا )
 االرثعة.

 
 :اإلنسانيةميارات العالقات المجال األول:  2. 1. 4

 عمى الدراسة عينة اباتالستج واالنحرافات المعيارية الحسابية والمتوسطات األعداد( 2. 4) الجدول
  ميارات العالقات االنسانية فقرات

 المتوسييييييط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحيييييراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 687. 4.00 يظير االحترام والتقدير لممعممين أثناء تعاممو معيم 2

يشيييجع المعمميييين عميييى تقبيييل اآلراء ومقترحيييات زمالئييييم  4
 كبيرة 760. 3.85 بادليةاآلخرين من خالل الزيارات الت

5 
يشييجع المعممييين عمييى اتخيياذ القييرارات الالزميية لتطييورىم 

 الميني
 كبيرة 791. 3.81

 كبيرة 869. 3.79 يعزز المعممين أثناء إشرافو عمييم 6
 كبيرة 830. 3.79 يتبع طريقة اإلقناع المتبادل مع المعممين أثناء مناقشتيم 3

العالقيية اإلنسييانية  يتعييرف عمييى المعممييين بيييدف توثيييق 1
 كبيرة 895. 3.77 معيم

 كبيرة 869. 3.72 يساعد المعممين الجدد عمى التكيف مع البيئة المدرسية 9
 كبيرة 856. 3.72 يعالج بعض أخطاء المعممين بطريقة تربوية سميمة 8
 متوسطة 844. 3.66 يعزز الشعور بالرضا الوظيفي لدى المعممين 7
 متوسطة 917. 3.65 روح الفريق يعمل مع المعممين ب 11
 متوسطة 913. 3.61 يعمق الثقة بينو وبين المعممين 14
 متوسطة 874. 3.56 يستغل مركزه الوظيفي في زيادة ثقة المعمم بنفسو 10
 متوسطة 929. 3.47 يراعي الظروف الشخصية واالجتماعية لممعممين 13

 يقيييوم برصيييد بعيييض األخطييياء ليييدى المعمميييين دون طيييرح 12
 البدائل

 متوسطة 1.025 3.06
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يظهػػػر ( ألػػػخ: 2أف أ  ػػػى ميأسػػػط يسػػػاثخ يػػػاف ل يقػػػرة ) (2. 4) ر الثيانػػػات الػػػأاردة  ػػػخ الجػػػدأؿهػػػيظ
خ المقػػػاـ ػػػػػػػػػ( ألػػػخ درجػػػة يثيػػػرة  يبللػػػا  4.00  ثقيمػػػة )االييػػػراـ أاليقػػػدير ل مع مػػػيف ألنػػػاء يعام ػػػث معهػػػـ

قثػػػؿ اآلراء أمقيريػػػات زمبللهػػػـ اآل ػػػريف مػػػف  ػػػبلؿ يرػػػجع المع مػػػيف   ػػػى ي( ألػػػخ: 4خ اليقػػػرة )ػػػػػػػػاللان
 ( ألخ قيمة يثيرة.3.85الزيارات اليثادلية  ثميأسط مقدارا )

 
يقػأـ ثر ػد ثعػض األ طػاء لػد  المع مػيف دأف طػرح الثػدالؿ  ( ألػخ: 12أأقؿ ميأسط يساثخ ل يقػرة )

لر  ػية أاالجيما يػة ( ألخ: يرا خ الظرأؼ ا13( ألخ درجة ميأسطة  سثقيها اليقرة )3.06ثقيمة )
 ( ألخ قيمة ميأسطة.3.47ل مع ميف  ثميأسط مقدارا )

 
 :(التخصصية)الميارات الفنية المجال الثاني:  3. 1. 4

 عمى الدراسة عينة الستجابات واالنحرافات المعيارية الحسابية والمتوسطات األعداد (3. 4) الجدول
 (التخصصية) الميارات الفنية فقرات

 المتوسييييييييط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحيييييييراف
 الدرجة المعياري

يشييجع المعمييم عمييى اسييتخدام الوسييائل والتقنيييات الحديثيية فييي  16
 كبيرة 702. 4.02 العمل

 كبيرة 710. 3.89 يمم بطبيعة العمل ومراحمو ومتطمباتو 18
 كبيرة 785. 3.83 يرصد المالحظات الصفية بشكل موضوعي مناسب  17
 كبيرة 872. 3.71 اجبات العمل مسبقايحدد مسؤوليات وو  15
 كبيرة 777. 3.69 يعمل عمى إدارة الوقت بما يتناسب والموقف التعميمي 27
 كبيرة 816. 3.69 يطور ذاتو مينيا في مجال تخصصو 28
 كبيرة 845. 3.67 يحفز األفكار اإلبداعية لدى المديرين والمعممين 25
 متوسطة 844. 3.66 ةيمم بأنماط اإلشراف التربوي الحديث 21
 متوسطة 843. 3.62 يقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب 23
 متوسطة 772. 3.62 يبدي توجييات إدارية وفنية عند زيارتو لممدرسة 20
 متوسطة 906. 3.61 يعالج أخطاء المنياج بطريقة عممية تربوية صحيحة 22
 متوسطة 819. 3.58 ل المشكالتيشجع المديرين والمعممين عمى المشاركة في ح 24
 متوسطة 804. 3.58 يتابع المعممين ذوي األداء المتدني 26
 متوسطة 879. 3.39 يتقبل النقد البناء من المديرين والمعممين 19
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يرػػجع ( ألػػخ: 16أف أ  ػػى ميأسػػط يسػػاثخ يػػاف ل يقػػرة ) (3. 4) ر الثيانػػات الػػأاردة  ػػخ الجػػدأؿهػػيظ
( ألخ درجة يثيرة  أ خ المقاـ 4.02  ثقيمة )لؿ أاليقنيات اليديلة  خ العمؿالمع ـ   ى اسي داـ الأسا

 (.3.89ثميأسط يساثخ مقدارا ) ي ـ ثطثيعة العمؿ أمراي ث أميط ثايث ( ألخ: 18اللانخ اليقرة )
 

( ألػخ 3.39ييقثؿ النقد الثناء مف المديريف أالمع مػيف  ثقيمػة )( ألخ: 19أأقؿ ميأسط يساثخ ل يقرة )
ألػخ  (3.58  ثميأسػط مقػدارا )( ألخ: يياثع المع ميف ذأن األداء الميػدنخ26ة ميأسطة  أاليقرة )درج

 .قيمة ميأسطة
 
 :(الشخصية)الميارات الذاتية المجال الثالث:  4. 1. 4

 عمى الدراسة عينة الستجابات واالنحرافات المعيارية الحسابية والمتوسطات األعداد (4. 4ل )الجدو
 (.التخصصية)ات الذاتية الميار  فقرات

 المتوسييييييييط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحيييييييراف
 الدرجة المعياري

يقييدم التوصيييات المناسييبة لمييدير المدرسيية بعييد زيييارة المعمييم  40
 اإلشرافية

 كبيرة 744. 3.96

 كبيرة 759. 3.81 يؤكد عمى أىمية االلتزام بتنفيذ الميام بالوقت المناسب 32
 كبيرة 824. 3.75 حسنة لممعممين في المدرسة تمثل سموكياتو قدوة 35
 كبيرة 821. 3.73 يقدر نتائج العمل واألداء 34
 كبيرة 822. 3.72 يعمل دائما عمى استنياض اليمم إلنجاز الميام 31

30 
يحفز المديرين والمعممين عمى بذل أقصى طاقة ممكنة إلنجاز 

 كبيرة 807. 3.71 العمل

 كبيرة 822. 3.69 النظر المختمفةيعمل عمى تقريب وجيات  36
 كبيرة 808. 3.69 يستفيد من جميع اإلمكانات المتاحة في المدرسة 37
 كبيرة 838. 3.67 يتمكن من إدارة االجتماعات بفاعمية 33

ينظيير لممشيياكل ميين زوايييا مختمفيية ممييا يتييي  الفرصيية لرؤييية  42
 متوسطة 840. 3.66 الحمول المختمفة

 متوسطة 887. 3.63 ر المختمفة داخل المدرسة بعين االعتباريأخذ وجيات النظ 39
 متوسطة 930. 3.56 يعد تقرير الزيارة مركزا عمى الجوانب االيجابية 41
 متوسطة 878. 3.54 يضع اقتراحات المديرين والمعممين المقدمة لو موضع التنفيذ 38
 وسطةمت 919. 3.51 يتحمل المسؤولية الكاممة عند حدوث أي طارئ 29
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يقػػػدـ ( ألػػػخ: 40أف أ  ػػػى ميأسػػػط يسػػػاثخ يػػػاف ل يقػػػرة ) (4. 4) ر الثيانػػػات الػػػأاردة  ػػػخ الجػػػدأؿهػػػيظ
( ألػخ درجػة يثيػرة  أ ػخ 3.96  ثقيمػة )اليأ يات المناسثة لمػدير المدرسػة ثعػد زيػارة المع ػـ اإلرػرا ية

ثميأسػػػط  لأقػػػت المناسػػػب يؤيػػػد   ػػػى ألميػػػة االليػػػزاـ ثينييػػػذ المهػػػاـ ثا( ألػػػخ: 32المقػػػاـ اللػػػانخ اليقػػػرة )
 (.3.81يساثخ مقدارا )

 
يييمػػػػؿ المسػػػػؤألية اليام ػػػػة  نػػػػد يػػػػدأث أن طػػػػارئ  ثقيمػػػػة ( ألػػػػخ: 29أأقػػػػؿ ميأسػػػػط يسػػػػاثخ ل يقػػػػرة )

( ألػػػخ: ي ػػػع اقيرايػػػات المػػػديريف أالمع مػػػيف المقدمػػػة لػػػث 38( ألػػػخ درجػػػة ميأسػػػطة  أاليقػػػرة )3.51)
 .أسطةألخ قيمة مي (3.54  ثميأسط مقدارا )مأ ع الينييذ

 
 :ميارات االتصال والتواصلالمجال الرابع:  5. 1. 4

 عمى الدراسة عينة الستجابات واالنحرافات المعيارية الحسابية والمتوسطات األعداد (5. 4) الجدول
 .(التخصصية)الميارات الذاتية  فقرات

 المتوسييييييييييييط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحيييييييييييراف
 الدرجة المعياري

معممين عمى المشاركة في ورشات العميل الخاصية يشجع المديرين وال 45
 ئيمبتطوير أدا

 كبيرة 851. 3.79

 كبيرة 820. 3.78 والمعممين يرينيحرص عمى إيصال المعمومات إلى المد 51
 كبيرة 774. 3.77 يطرح أفكارا جديدة من اجل تطوير أداء المعممين داخل المدرسة. 44
 كبيرة 809. 3.73 ربويلديو نظرة شمولية بأىداف العمل الت 50

يعميييل عميييى بنييياء منييياخ يتصيييف بالثقييية بيييين الميييدير والمعميييم داخيييل  43
 كبيرة 810. 3.72 المدرسة

 كبيرة 822. 3.69 يعمل عمى إدارة االجتماعات بطريقة سميمة. 49

53 
يساعد المدراء والمعممين عميى العميل الجمياعي لموصيول إليى أىيداف 

 كبيرة 819. 3.67 مشتركة

 متوسطة 854. 3.64 والمعممين يرينزز العمل التعاوني بين المديع 52
 متوسطة 815. 3.64 من أجل تحقيق األىداف (المعمومات)يطمب المدخالت الضرورية  54

يسييياعد الميييديرين والمعمميييين عميييى العميييل الجمييياعي لتحقييييق رؤيييية  47
 ورسالة المدرسة

 متوسطة 868. 3.59

 متوسطة 855. 3.51 ماع الرأي حول أىداف المدرسةيشارك بشكل فاعل في بناء إج 55
 متوسطة 886. 3.51 يشارك بشكل فاعل في تحقيق أىداف المدرسة 48
 متوسطة 969. 3.41 يساعد المعممين في إعداد الخطط العالجية 46
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يرػػجع ( ألػػخ: 45أف أ  ػػى ميأسػػط يسػػاثخ يػػاف ل يقػػرة ) (5. 4)ر الثيانػػات الػػأاردة  ػػخ الجػػدأؿ هػػيظ
( ألػػخ 3.79  ثقيمػػة )ديريف أالمع مػػيف   ػػى المرػػارية  ػػخ أررػػات العمػػؿ ال ا ػػة ثيطػػأير أداءلػػـالمػػ

 ييػػػرص   ػػػى إي ػػػاؿ المع أمػػػات إلػػػى المع مػػػيف( ألػػػخ: 51درجػػػة يثيػػػرة  أ ػػػخ المقػػػاـ اللػػػانخ اليقػػػرة )
 (.3.78ثميأسط يساثخ مقدارا )  أالمديريف

 
( 3.41 ػػخ إ ػػداد ال طػػط العبلجيػػة  ثقيمػػة ) يسػػا د المع مػػيف( ألػػخ: 46أأقػؿ ميأسػػط يسػػاثخ ل يقػػرة )

  ثميأسػػط ( ألػػخ: يرػػارؾ ثرػػيؿ  ا ػػؿ  ػػخ ييقيػػؽ ألػػداؼ المدرسػػة48ألػػخ درجػػة ميأسػػطة  أاليقػػرة )
 .ألخ قيمة ميأسطة (3.51مقدارا )

 
 الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج 2. 4

وافيييير المييييارات القياديييييية ليييدى ىييييييل توجييد فيييييروق بييين التقديييييرات المتوقعييييية لميييدى توالييذي نصييو: 
ة نظييير المعممييين والمدييييرين تعيييزى لمتغيييرات يييالمشييرفين التربييويين فيييي محافظييية بيييت لحييم ميين وج

جييينس و الجييينس، والعمييييييير، ومسيييمى الوظيفييية، والمؤىيييل العمميييي، ومسيييتوى المدرسييية، )الدراسيييييييييييية 
 .(موقيييييع المدرسةو ة، يييييييالمدرسي

 
 .هانيالج ي خ  يما  ر يات  يرية  سثع  نها أانثلؽ

 
 :األولى بالفرضية المتعمقة النتائج 1. 2. 4

يػأؿ اليقػديرات  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي ػالية داللػة ذات  ػرأؽ يأجد النص الير ية: 
ر مػػػف أجهػػػة نظػػػ ػػػخ ميا ظػػػة ثيػػػت ليػػػـ يػػػأا ر المهػػػارات القياديػػػة لػػػد  المرػػػر يف اليرثػػػأييف لالميأقعػػػة 
  .الجنس لمي يرالمديريف المع ميف أ 

 
 يأ ،( 6.4) أالجدأؿ مسيق ييف  لعينييف( t-test( )ت) ا يثار اسي داـ يـ االألى الير ية أال يثار

 :ذلؾ
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دى توافر الميارات القيادية م متوسطات في لمفروق( t-test( )ت) اختبار نتائج :(6. 4) الجدول
في المدارس والمديرين من وجية نظر المعممين فظة بيت لحم في محالدى المشرفين التربويين 

 .الجنس لمتغير تعزى الحكومية

 المتوسييييييط العدد الجنس
 الحسابي

 االنحيييييييييييييييييييراف
 المعياري

 قيميييييييية
 اإلحصائية الداللة ( ت)

 622. 3.62 146 ذكر
1.38 

0.169 
  544. 3.71 188 انثى

 
  الداللػة مسػيأ   نػد إي ػالية داللػة ذات  ػرأؽ يأجػدال  أنػث  (6. 4) الجػدأؿ  ػخ الػأاردة النيال  يرير

(α  ≤ 0.05) الجنس لمي ير يثعا   د  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييفم ميأسطات  خ 
أ  يػث نقثػؿ الير ػية ال ػيرية ثعػدـ   (0.05( ألػخ أيثػر مػف )0.169أذلؾ ألف قيمة الداللة يساأن )

 أجأد  رأؽ دالة اي اليا .
 
 :الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج 2. 2 .4

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المػػديريف المع مػػيف أ مػػف أجهػػة نظػػر  ػػخ ميا ظػػة ثيػػت ليػػـ المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف 

 عمر.ال لمي ير يعز 
 

د  يػأا ر المهػارات القياديػة لػد  المرػر يف لمػاأليػادن  اليثػايف يي يؿ اسي داـ يـ ير يةال لذا ال يثار
د  يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف لمػػ اليسػػاثية الميأسػػطات( 7. 4) الجػػدأؿ أيثػػيف  اليرثػػأييف
 .األيادن اليثايف يي يؿ ا يثار نيال  يثيف( 8. 4) أالجدأؿ  يسب مي ير العمراليرثأييف 

 
دى توافر الميارات القيادية لدى المعيارية لم واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 7. 4) الجدول

 .العمر لمتغير تعزىالمشرفين التربويين 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العمر

 363. 3.85 19 سنة 25أقل من 
25 - 30 136 3.71 .483 
31 – 40 118 3.60 .711 
 544. 3.67 61 فأكبر 41
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  دى توافر الميارات القيادية لدى المشرفين التربويينلم األحادي التباين تحميل نتائج( 8. 4) الجدول
 .العمر لمتغير تعزى

 مجمييييييييييييييييييييييييييوع التباين مصدر
 المربعات

 درجييييييييييات
 الحرية

 متوسييييييييييييييييييييط
 مجمييييييييييييييييييييوع

 المربعات
 اإلحصائية الداللة ( ف) قيمة

 485. 3 1.455 المجموعات بين
1.442 

 
0.230 

 336. 330 110.967 المجموعات داخل 
  333 112.422 المجموع

 
 α)   مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ أجأد دـ  إلى( 8. 4) الجدأؿ  خ الأاردة النيال  يرير

 اإلي ػػالية الدالػػة قيمػػة ألف أذلػػؾ  د  يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييفلمػػ( 0.05 ≥
 .أ  يث نقثؿ الير ية ال يرية  (0.05) مف أيثر ألخ( 0.230)
  
 :الثالثة بالفرضية المتعمقة النتائج 3. 2. 4

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المػػديريف لمع مػػيف أ امػػف أجهػػة نظػػر  ػػخ ميا ظػػة ثيػػت ليػػـ المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف 

 مسمى الأظييخال لمي ير يعز 
 

( 9. 4) أالجػػػػدأؿ مسػػػػيق ييف  لعينيػػػػيف( t-test( )ت) ا يثػػػػار اسػػػػي داـ يػػػػـ اللاللػػػػة الير ػػػػية أال يثػػػػار
 :ذلؾ يأ ،

  
دى توافر الميارات القيادية م متوسطات في لمفروق( t-test( )ت) اختبار نتائج( 9. 4) الجدول

في المدارس  والمديرين في محافظة بيت لحم من وجية نظر المعممينلدى المشرفين التربويين 
 .المسمى الوظيفي لمتغير تعزى الحكومية

 المتوسييييييط العدد المسمى الوظيفي
 الحسابي

 االنحيييييييييييييييييييراف
 المعياري

 قيميييييييية
 ( ت)

 اإلحصائية الداللة

0.84 422. 3.72 68 مدير/ة
3 

0.297 
  614. 3.66 266 معمم/ة
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  الداللػة مسػيأ   نػد إي ػالية داللػة ذات  ػرأؽ يأجػدال  أنػث  (9. 4) الجػدأؿ  ػخ اردةالػأ  النيال  يرير
(α  ≤ 0.05) لمي يػػر يثعػػا   د  يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييفمػػ ميأسػػطات  ػػخ 

أ  يػػػػث نقثػػػػؿ   (0.05( ألػػػػخ أيثػػػػر مػػػػف )0.297المسػػػمى الػػػػأظييخ أذلػػػػؾ ألف قيمػػػػة الداللػػػػة يسػػػاأن )
  . يريةالير ية ال

 
 :الرابعة بالفرضية المتعمقة النتائج 4. 2. 4

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المػػديريف المع مػػيف أ مػػف أجهػػة نظػػر  ػػخ ميا ظػػة ثيػػت ليػػـ المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف 

 مخ.مؤلؿ الع ال لمي ير يعز 
 

د  يػأا ر المهػارات القياديػة لػد  المرػر يف لمػاأليػادن  اليثػايف يي يؿ اسي داـ يـ الير ية لذا ال يثار
د  يػأا ر المهػارات القياديػة لػد  المرػر يف لمػ اليسػاثية الميأسػطات( 10. 4) الجدأؿ أيثيف  اليرثأييف
 .األيادن اليثايف يي يؿ  يثارا نيال  يثيف( 11. 4) أالجدأؿ  المؤلؿ الع مخيسب مي ير اليرثأييف 

 
دى توافر الميارات القيادية لدى المعيارية لم واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 10. 4) الجدول

 .المؤىل العممي لمتغير تعزىالمشرفين التربويين 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المؤىل العممي

 647. 3.62 37 دبموم
 569. 3.69 264 بكالوريوس

 597. 3.54 33 ماجستير فأعمى
 

دى توافر الميارات القيادية لدى المشرفين لم األحادي التباين تحميل نتائج( 11. 4) الجدول
 .المؤىل العممي لمتغير تعزى التربويين

 مجمييييييييييييييييييييييييييوع التباين مصدر
 المربعات

 درجييييييييييات
 الحرية

 متوسييييييييييييييييييييط
 مجمييييييييييييييييييييوع

 المربعات
 اإلحصائية الداللة ( ف) قيمة

 376. 2 752. لمجموعاتا بين
1.114 

 
0.329 

 337. 331 111.671 المجموعات داخل 
  333 112.422 المجموع
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 α)   مسيأ   ند إي الية داللة ذات  رأؽ أجأد دـ  إلى( 11. 4) الجدأؿ  خ الأاردة النيال  يرير
 اإلي ػػالية الدالػػة قيمػػة ألف أذلػػؾ  د  يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييفلمػػ( 0.05 ≥

  .أ  يث نقثؿ الير ية ال يرية  (0.05) مف أيثر ألخ( 0.329)
 
 :خامسةال بالفرضية المتعمقة النتائج 5. 2. 4

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر خ ميا ظة ثيت ليـ  المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

  مسيأ  المدرسة لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

د  يػأا ر المهػارات القياديػة لػد  المرػر يف لمػاأليػادن  اليثػايف يي يؿ اسي داـ يـ الير ية لذا ال يثار
هػارات القياديػة لػد  المرػر يف د  يػأا ر الملمػ اليسػاثية الميأسػطات( 12. 4) الجدأؿ أيثيف  اليرثأييف
 .األيادن اليثايف يي يؿ ا يثار نيال  يثيف( 13. 4) أالجدأؿ  مسيأ  المدرسةيسب مي ير اليرثأييف 

 
دى توافر الميارات القيادية لدى المعيارية لم واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 12. 4) الجدول

 .مستوى المدرسة لمتغير تعزىالمشرفين التربويين 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد مستوى المدرسة

 552. 3.71 88 أساسية دنيا
 638. 3.63 114 اساسية عميا

 548. 3.68 132 ثانوية
 

دى توافر الميارات القيادية لدى المشرفين لم األحادي التباين تحميل نتائج( 13. 4) الجدول
 . مستوى المدرسة لمتغير تعزى التربويين

 مجمييييييييييييييييييييييييييوع التباين درمص
 المربعات

 درجييييييييييات
 الحرية

 متوسييييييييييييييييييييط
 مجمييييييييييييييييييييوع

 المربعات
 اإلحصائية الداللة ( ف) قيمة

 162. 2 325. المجموعات بين
.479 

 
0.620 

 339. 331 112.098 المجموعات داخل 
  333 112.422 المجموع
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 α)   مسيأ   ند إي الية داللة ذات  رأؽ أجأد دـ  إلى( 13. 4) الجدأؿ  خ الأاردة النيال  يرير
 اإلي ػػالية الدالػػة قيمػػة ألف أذلػػؾ  د  يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييفلمػػ( 0.05 ≥

 .أ  يث نقثؿ الير ية ال يرية  (0.05) مف أيثر ألخ( 0.620)
 
 :سادسةال بالفرضية المتعمقة النتائج 6 .2. 4

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 جنس المدرسة لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

ات القيادية لدى المشرفين دى توافر الميار لماأليادن  اليثايف يي يؿ اسي داـ يـ الير ية لذا ال يثار
دى تييييوافر الميييييارات القيادييييية لييييدى لميييي اليسػػػػاثية الميأسػػػػطات( 14. 4) الجػػػػدأؿ أيثػػػػيف  التربييييويين

 اليثػايف يي يػؿ ا يثػار نيػال  يثػيف( 15. 4) أالجدأؿ  جنس المدرسةيسب مي ير المشرفين التربويين 
 .األيادن

 
دى توافر الميارات القيادية لدى لمعيارية لما واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 14. 4) الجدول

 .جنس المدرسة لمتغير تعزىالمشرفين التربويين 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد جنس المدرسة

 547. 3.67 117 ذكور
 659. 3.67 100 اناث
 546. 3.67 117 مختمطة

 
الميارات القيادية لدى المشرفين دى توافر لم األحادي التباين تحميل نتائج( 15. 4) الجدول

 .جنس المدرسة لمتغير تعزى  التربويين

 مجمييييييييييييييييييييييييييوع التباين مصدر
 المربعات

 درجييييييييييات
 الحرية

 متوسييييييييييييييييييييط
 مجمييييييييييييييييييييوع

 المربعات
 اإلحصائية الداللة ( ف) قيمة

 000. 2 000. المجموعات بين
.000 

 
1.000 

 340. 331 112.422 المجموعات داخل 
  333 112.422 المجموع
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 α)   مسيأ   ند إي الية داللة ذات  رأؽ أجأد دـ  إلى( 15. 4) الجدأؿ  خ الأاردة النيال  يرير
 اإلي ػػالية الدالػػة قيمػػة ألف أذلػػؾ  د  يػػأا ر المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييفلمػػ( 0.05 ≥

 .أ  يث نقثؿ الير ية ال يرية  (0.05) مف أيثر ألخ( 1.00)
 
 :سابعةال بالفرضية المتعمقة النتائج 7 .2. 4

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 مأقع المدرسة. لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 
( 16. 4) أالجػػدأؿ مسػػيق ييف  لعينيػػيف( t-test( )ت) ا يثػػار اسػػي داـ يػػـ الياسػػعة الير ػػية ال يثػػارأ 

 :ذلؾ يأ ،
  

دى توافر الميارات القيادية م متوسطات في لمفروق( t-test( )ت) اختبار نتائج( 16. 4) الجدول
في المدارس  رينوالمدي لدى المشرفين التربويين في محافظة بيت لحم من وجية نظر المعممين

 .ر موقع المدرسةلمتغي تعزى الحكومية

 المتوسييييييط العدد موقع المدرسة
 الحسابي

 االنحيييييييييييييييييييراف
 المعياري

 قيميييييييية
 اإلحصائية الداللة ( ت)

0.99 590. 3.69 239 مدينة
6 

.309 
  557. 3.62 95 قرية

 
  الداللػة مسػيأ   نػد اليةإي  داللة ذات  رأؽ يأجدال  أنث  (16. 4) الجدأؿ  خ الأاردة النيال  يرير

(α  ≤ 0.05) مأقػع  لمي يػر يثعػا   د  يأا ر المهػارات القياديػة لػد  المرػر يف اليرثػأييفم ميأسطات  خ
أ  يػػػػث نقثػػػؿ الير ػػػػية   (0.05( ألػػػػخ أيثػػػر مػػػف )0.309المدرسػػػة أذلػػػؾ ألف قيمػػػػة الداللػػػة يسػػػاأن )

 .ال يرية
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 :الفصل الخامس

_____________________________________________________ 
 :مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج  1. 5

 :مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 1. 1. 5

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: مناقشة 1. 1. 1. 5

ة ثيت ليـ مف ػػػػػػما مد  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظ :أالذن ن ث
 ؟المديريف  خ المدارس الييأميةالمع ميف أ ر ػػػػة نظػػػػػأجه

( 3.67لقػػػد اظهػػػر اليي يػػػؿ االي ػػػالخ لميػػػاأر االسػػػيثانة األرثعػػػة اف الميأسػػػط اليسػػػاثخ يػػػاف ثمقػػػدر)
المع مػيف  ( أجاءت درجة ممارسة المرر يف لدأرلـ القيادن مف أجهػة نظػر0.581أثانيراؼ معيارن )

 يرة.المديريف يثأ 
 
 :الدراسة بمجاالتمناقشة النتائج المتعمقة  2. 1. 5

 :(العالقات اإلنسانية)األول  بالمجالمناقشة النتائج المتعمقة  1. 2. 1. 5

( أثػػانيراؼ 3.67ليقػػرات لػػذا الميػػأر يانػػت ) (الدرجػػة الي يػػة)اف الميأسػػط اليسػػاثخ أظهػػرت النيػػال  
جة ممارسة المرر ييف اليرثأييف لػدأرلـ القيػادن مػف ( ييث أظهرت لذا النيال  اف در 0.588معيارن )

يثيرة  ألييديد مد  يأا ر المهارات القيادة لػد  المرػر يف اليرثػأييف مػف المع ميف أالمديريف أجهة نظر 
 ثػارات مػف لػذا الميػػأر  خجػد لمػانيأ  ( يظهػر انػث:2-4المػديريف  ػاف الجػدأؿ )المع مػيف أ أجهػة نظػر 
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ثدرجػة يثيػرة أذلػؾ لي ػألها   ػى ميأسػطات لمهػارة المهػارات اإلنسػانية  المرػر يفيقاثػؿ مػد  ممارسػة 
سػػت  ثػػارات مػػف لػػذا الميػػأر يقاثػػؿ مػػد  ممارسػػة يمػػا يأجػػد  (.3.72 -4.00)يسػػاثية ييػػراأح ثػػيف 

ثدرجة ميأسطة أذلؾ لي ألها   ى ميأسطات يساثية ييراأح ثيف المرر يف لمهارة المهارات اإلنسانية 
(3.66- 3.06). 
 

يظهػػر االييػػراـ أاليقػػدير ل مع مػػيف ألنػػاء ( يي ػػ، أي ػػا أف العثػػارة  اللانيػػة " 2-4) ػػبلؿ الجػػدأؿ أمػػف 
العثارة يثيرة  يبللا  ػػػػػػخ المقاـ اللانػػػػػخ ممارسة درجة أث( 4.00)جاءت ثميأسط يساثخ   "يعام ث معهـ

ـ اآل ػريف مػف  ػبلؿ الزيػارات اليثادليػة  ى يقثػؿ اآلراء أمقيريػات زمبللهػػػػػػيرجع المع ميف    ة "ػػػػػػالراثع
يقػأـ ثر ػد  " ثينمػا جػاءت العثػارة اللانيػة  رػرة يثيػرة. ثدرجػة ممارسػة( 3.85مقػدارا ) يساثخ ثميأسط

أثدرجػػػػة ممارسػػػػة ( 3.06) قػػػؿ ميأسػػػػط يسػػػاثخأث "ثعػػػض األ طػػػػاء لػػػد  المع مػػػػيف دأف طػػػرح الثػػػػدالؿ
 " ػػػخ الظػػػرأؼ الر  ػػػية أاالجيما يػػػة ل مع مػػػيفيرا  ػػػخ ذلػػػؾ العثػػػارة اللاللػػػة  رػػػرة " يبللػػػا  ميأسػػػطة
 ميأسطة.أثدرجة ممارسة ( 3.47مقدارا )يساثخ ثميأسط 

 
أيعػػػػزأ الثايػػػػث درجػػػػة ممارسػػػػة المرػػػػر ييف اليرثػػػػأييف اليثيػػػػرة لػػػػدأرلـ القيػػػػادن   ػػػػى ميػػػػأر العبلقػػػػات  

اليػػخ يقػػـأ   ػػى ف المرػػر يف اليرثػػأييف   ػػى معر ػػة أاطػػبلع أاسػػع أللميػػة العبلقػػة اإلنسػػانية أاإلنسػػانية 
جؿ ييقيؽ األلداؼ المرجأة اليخ يقػـأ   يهػا أاالليماـ ثالجانب اإلنسانخ  خ اليعامؿ  خ المع ميف مف 

العم يػػة اإلرػػراقية  ألهػػذا يعيثػػر مػػد ؿ العبلقػػات اإلنسػػانية اإليجاثيػػة أاليػػخ يقػػـأ   ػػى االييػػراـ الميثػػادؿ 
 لنجاح لذا العم ية. مناسثا   أاس أثا   ثيف طر خ العم ية اإلرراقية مد بل  

 
 :(الميارات الفنية)الثاني  بالمجالمناقشة النتائج المتعمقة  2. 2. 1. 5

ليقػػػرات لػػػذا الميػػػأر يانػػػت  (الدرجػػػة الي يػػػة)( اف الميأسػػػط اليسػػػاثخ 3-4الجػػػدأؿ رقػػػـ )يي ػػػ، مػػػف 
أييف ( ييث أظهرت لذا النيال  اف درجة ممارسة المرر ييف اليرثػ0.590( أثانيراؼ معيارن )3.67)

يثيػػرة  ألييديػػد مػػد  يػػأا ر المهػػارات القيػػادة  يانػػتالمػػديريف المع مػػيف أ لػػدأرلـ القيػػادن مػػف أجهػػة نظػػر 
أجػد سػثع ي ( يظهر انػث:3-4ف الجدأؿ )االمديريف  المع ميف أ لد  المرر يف اليرثأييف مف أجهة نظر 

يأسػػطات يسػػاثية  ثػػارات مػػف لػػذا الميػػأر يقاثػػؿ مػػد  ممارسػػة ثدرجػػة يثيػػرة أذلػػؾ لي ػػألها   ػػى م
مف لذا الميأر يقاثؿ مد  ممارسػة ثدرجػة  أجد سثع  ثارات أي ا  يما ي (.3.67 -4.02)ييراأح ثيف 

 .(3.39 -3.66ميأسطة أذلؾ لي ألها   ى ميأسطات يساثية ييراأح ثيف )
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يرػػػجع المع ػػػـ   ػػػى اسػػػي داـ أف العثػػػارة  السادسػػػة  رػػػرة "  ( يي ػػػ، أي ػػػا  3-4)أمػػػف  ػػػبلؿ الجػػػدأؿ 
يثيػرة  يبللػا ممارسػة درجػة أث( 4.02)جػاءت ثميأسػط يسػاثخ  لؿ أاليقنيػات اليديلػة  ػخ العمػؿ "الأسا

مقػدارا  يساثخ ثميأسط ي ـ ثطثيعة العمؿ أمراي ث أميط ثايث" العثارة اللامنة  ررة " ػػػػػػخ المقاـ اللانػػػػػخ 
النقػػػد الثنػػػاء مػػػف المػػػدريف  ييقثػػػؿ ثينمػػػا جػػػاءت العثػػػارة الياسػػػعة  رػػػرة" يثيػػػرة. ثدرجػػػة ممارسػػػة( 3.89)

 ػػخ ذلػػؾ العثػػارة السادسػػة  يبللػػا  أثدرجػػة ممارسػػة ميأسػػطة( 3.39) ثاقػػؿ ميأسػػط يسػػاثخ أالمع مػػيف"
أثدرجػػػة ممارسػػػة ( 3.58مقػػػدارا )يسػػػاثخ ثميأسػػػط  ييػػػاثع المع مػػػيف ذأن األداء الميػػػدنخ" أالعرػػػرأف "

 .ميأسطة
 

 ػػ ب مػف  ثنػثألـ   ػى ميػأر المهػػارات الينيػة أيعػزأ الثايػث درجػة ممارسػة المرػػر ييف اليرثػأييف لػدأر 
يريز أيهيـ ثالجانب الينخ ثريؿ يثير ييث يهيـ ثمياثعة الم يػات أاألمػأر  الذن  مؿ المررؼ اليرثأن

اليياثيػػة اليػػخ يقػػـأ ثهػػا المع ػػـ ألهػػا جانػػب يثيػػر  ػػخ  م يػػة اليقيػػيـ  يمػػا يعػػزأ الثايػػث درجػػة الممارسػػة 
المػػػػديريف " الػػػى اف ثعػػػػض المع مػػػيف أ ة " ييقثػػػؿ النقػػػػد الثنػػػاء مػػػػف الميأسػػػطة  ػػػخ العثػػػػارة الياسػػػعة  رػػػػر 

المدير أييييظ   ى ي قخ النقد المع ـ أ   ى مف أالمرر يف أييانا يعيثرأف انيسهـ ذات أظيية أمن ب 
 منهـ مهما ياف م مأنث.

 
 :(الذاتيةالميارات ) لثالثا بالمجالمناقشة النتائج المتعمقة  3. 2. 1. 5

ليقػػػرات لػػػذا الميػػػأر يانػػػت  (الدرجػػػة الي يػػػة)( اف الميأسػػػط اليسػػػاثخ 4-4ؿ رقػػػـ )يي ػػػ، مػػػف الجػػػدأ 
( ييث أظهرت لذا النيال  اف درجة ممارسة المرر ييف اليرثػأييف 0.634( أثانيراؼ معيارن )3.68)

لػػدأرلـ القيػػادن مػػف أجهػػة نظػػر المػػديريف أالمع مػػيف يثيػػرة  ألييديػػد مػػد  يػػأا ر المهػػارات القيػػادة لػػد  
أجػػد يسػػع ي ( يظهػػر انػػث:4-4يف اليرثػػأييف مػػف أجهػػة نظػػر المػػديريف أالمع مػػيف  ػػاف الجػػدأؿ )المرػػر 

 ثػػارات مػػف لػػذا الميػػأر يقاثػػؿ مػػد  ممارسػػة ثدرجػػة يثيػػرة أذلػػؾ لي ػػألها   ػػى ميأسػػطات يسػػاثية 
أجػػد  مػػس  ثػػارات أي ػػا مػػف لػػذا الميػػأر يقاثػػؿ مػػد  ممارسػػة يمػػا ي (.3.67 -3.96)ييػػراأح ثػػيف 

 .(3.51 -3.66أذلؾ لي ألها   ى ميأسطات يساثية ييراأح ثيف )ثدرجة ميأسطة 
 

( يي ػػػػ، أي ػػػػا أف العثػػػػارة  االرثعػػػػأف " يقػػػػدـ اليأ ػػػػيات المناسػػػػثة لمػػػػدير 4-4)أمػػػػف  ػػػػبلؿ الجػػػػدأؿ 
يثيرة  يبللا  ػػػػػػػخ ممارسة درجة أث( 3.96)جاءت ثميأسط يساثخ  "المدرسة ثعد زيارة المع ـ اإلرراقية

 يؤيػػػد   ػػػى ألميػػػة االليػػػزاـ ثينييػػػذ المهػػػاـ ثالأقػػػت المناسػػػب " العثػػػارة اللانيػػػة أاللبللػػػأف "خ المقػػػاـ اللانػػػػػػػػ
يييمػؿ  ثينمػا جػاءت العثػارة الياسػعة أالعرػرأف" يثيػرة. ثدرجػة ممارسػة( 3.81مقػدارا ) يساثخ ثميأسط
 بللػاي  أثدرجة ممارسة ميأسطة( 3.51) قؿ ميأسط يساثخأث يام ة  ند يدأث أن طارئ" ةالمسؤألي
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 ي ػػػع اقيرايػػػات المػػػديريف أالمع مػػػيف المقدمػػػة لػػػث مأ ػػػع الينييػػػذ"  ػػػخ ذلػػػؾ العثػػػارة اللامنػػػة أاللبللػػػأف "
 .أثدرجة ممارسة ميأسطة( 3.54مقدارا )يساثخ ثميأسط 

 
أيعػػػػزأ الثايػػػػث درجػػػػة ممارسػػػػػة المرػػػػر ييف اليرثػػػػأييف اليثيػػػػرة لػػػػػدأرلـ   ػػػػى ميػػػػأر المهػػػػارات الذاييػػػػػة 

رثػػأن يقػػـأ دالمػػا ثيطػػأير أدالػػث أيط ػػع   ػػى العديػػد مػػف أسػػاليب االرػػراؼ )الر  ػػية( اف المرػػرؼ الي
المع مػػػيف الم ي يػػػة اليػػػخ يسػػػيطيع مػػػف  بللهػػػا النجػػػاح  ػػػخ  م ػػػث أيقث ػػػث  ػػػخ الميػػػداف اليرثػػػأن مػػػف قثػػػؿ 

 مف  بلؿ دأرات ليألي هـ  أاليماـ الأزارة ثهذا الجانب. المديريفأ 
 
 :(ميارات االتصال والتواصل) الرابع البالمجمناقشة النتائج المتعمقة  4. 2. 1. 5

ليقػػػرات لػػػذا الميػػػأر يانػػػت  (الدرجػػػة الي يػػػة)( اف الميأسػػػط اليسػػػاثخ 5-4يي ػػػ، مػػػف الجػػػدأؿ رقػػػـ )
( ييث أظهرت لذا النيال  اف درجة ممارسة المرر ييف اليرثػأييف 0.668( أثانيراؼ معيارن )3.65)

أسطة  ألييديػد مػد  يػأا ر المهػارات القيػادة لػد  لدأرلـ القيادن مف أجهة نظر المديريف أالمع ميف مي
أجػػد سػػثع ي ( يظهػػر انػػث:5-4المرػػر يف اليرثػػأييف مػػف أجهػػة نظػػر المػػديريف أالمع مػػيف  ػػاف الجػػدأؿ )

 ثػػارات مػػف لػػذا الميػػأر يقاثػػؿ مػػد  ممارسػػة ثدرجػػة يثيػػرة أذلػػؾ لي ػػألها   ػػى ميأسػػطات يسػػاثية 
أي ا مف لذا الميأر يقاثؿ مد  ممارسػة ثدرجػة  أجد ست  ثاراتيما ي (.3.67 -3.79)ييراأح ثيف 

 .(3.41 -3.64ميأسطة أذلؾ لي ألها   ى ميأسطات يساثية ييراأح ثيف )
 

( يي ػػ، أي ػػا أف العثػػارة  ال امسػػة أاالرثعػػأف " يرػػجع المػػديريف أالمع مػػيف 5-4)أمػػف  ػػبلؿ الجػػدأؿ 
درجػػة أث( 3.79)ط يسػػاثخ جػػاءت ثميأسػػ "هػػـل  ػػى المرػػارية  ػػخ أررػػات العمػػؿ ال ا ػػة ثيطػػأير ادا

ييػرص   ػى إي ػاؿ المع أمػات  العثػارة الياديػة أال مسػأف "يثيػرة  يبللػا  ػػػػػػػخ المقػاـ اللانػػػػػػخ ممارسة 
ثينمػػا جػػاءت العثػػارة  يثيػػرة. ثدرجػػة ممارسػػة( 3.68مقػػدارا ) يسػػاثخ ثميأسػػط أالمع مػػيف " يريفالػػى المػػد

( 3.41) قػػػػؿ ميأسػػػػط يسػػػػاثخأث ال طػػػػط المدرسػػػػية"يرػػػػارؾ المع مػػػػيف  ػػػػخ ا ػػػػداد  السادسػػػػة أاالرثعػػػػأف"
"يرػػػارؾ ثرػػػيؿ  ا ػػػؿ  ػػػخ  رثعػػػأفة أاألػ ػػػخ ذلػػػؾ العثػػػارة اللامنػػػ بللاػػػػػػػػػػػػي  ةػػػػػػػػػػػػة ميأسطػػػػػػػػػة ممارسػػػػػػػأثدرج

 .أثدرجة ممارسة ميأسطة( 3.51مقدارا )يساثخ ثميأسط  ييقيؽ الداؼ المدرسة"
 

االي ػػػاؿ  تاليرثػػػأييف الميأسػػػطة لػػػدأرلـ   ػػػى ميػػػأر مهػػػاراأيعػػػزأ الثايػػػث درجػػػة ممارسػػػة المرػػػر ييف 
لػػػى اليرييػػػز أاالليمػػػاـ ثالجأانػػػب اإلثدا يػػػة إف  م يػػػة االرػػػراؼ اليرثػػػأن لػػػـ يريػػػؽ ثعػػػد ألػػػى إأاليأا ػػػؿ 

جػػػؿ النهػػػأض ثمسػػػيأ  أداء المع مػػػيف أف يػػػيـ اليرييػػػز   يهػػػا مػػػف أأمهػػػارات الييييػػػر الع يػػػا اليػػػخ يجػػػب 
 أالط ثة   ى يد سأاء.
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أف الميأسػط اليسػاثخ ل مجػاؿ اللػانخ أاللالػث جػاءت ثقيمػة يي ػ،  (1 - 4أع الى الجدأؿ رقػـ )أثالرج
ثينمػػػا جػػػاء ( أيػػػدؿ   ػػػى اف الميأسػػػط اليسػػػاثخ جػػػاء ثدرجػػػة يثيػػػرة  5( مػػػف أ  ػػػى قيمػػػة ألػػػخ )3.68)

أما أقؿ ميأسط يساثخ  ياف ل مجػاؿ الراثػع ( 3.67الميأر األأؿ  خ اليرييب اللانخ ثميأسط يساثخ )
ل ميػاأر األرثعػػة ة الي يػػة ػػػػالدرجثهػػذا  ػاف أ  .( لػخ قيمػة ميأسػػطة اي ػا  3.65ثميأسػط يسػاثخ مقػػدارا )
 المجاالت األرثعة. ثارات ( ألخ قيمة يثيرة  يما يظهر مف  بلؿ 3.67جاءت ثميأسط مقدارا )

 
 ػػػخ العم يػػػة أيعػػػزأ الثايػػػث درجػػػة ممارسػػػة المرػػػر يف اليرثػػػأييف اليثيػػػرة  ػػػخ ممارسػػػيهـ لػػػدأرلـ القيػػػادن 

 ػثيت أرػراؼ  أ إلرراؼ اليـأ لـ يعد يعيمػد   ػى األسػاليب اليق يديػة  ػخ اإلف أساليب األى إررا ية إلا
طػراؼ لػذا العم يػة ثمػف  ػيهـ المرػرؼ أيرييػز   ػى يطػأير اداء يا ػة اليهيـ ثمجمؿ العم يػة اإلرػرا ية أ 

 .اليرثأن
 
 :فرضيات الدراسةمناقشة النتائج المتعمقة ب 3. 1. 5

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 .سالجن لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

 ػخ   (α = 0.05) أنػث ال يأجػد  ػرأؽ ذات داللػة إي ػالية  نػد مسػيأ  الداللػة دلػت النيػال    ػى 
مػد  يػأا ر المهػارات القياديػة لػد  المرػر يف اليرثػأييف يثعػا  لمي يػر لجػنس أذلػؾ اليساثية لميأسطات ال

  .ية ال يريةقثؿ الير ي(  أ  يث 0.05( ألخ أيثر مف )0.169الداللة يساأن )مسيأ  ألف قيمة 
 

  ػخ مػد  يػأ ر المهػارات القياديػة  خ نظريهـالثايث أف المع ميف أ  ى ا يبلؼ جنسهـ مييقيف  أيعزأ
أ المرػػػػر ة اليرثأيػػػػة أالػػػػذن يقػػػػـأ ثاإلرػػػػراؼ   ػػػػى المع مػػػػيف  ػػػػخ مجػػػػاؿ أأذلػػػػؾ ألف المرػػػػرؼ اليرثػػػػأن 

مرػػرؼ ثزيػػارة المع مػػيف ف يقػػـأ الألػػى  ػػرأرة إي   ػػث يقػػأـ ثزيػػارة المع مػػيف أالمع مػػات دأف النظػػر 
ف لػػذا المهػػارات القياديػػة يظهػػر ليػػبل الجنسػػيف مػػف المع مػػيف ييػػث اأالمرػػر ة ثزيػػارة المع مػػات  ألهػػذا  ػػ
 يميف لهـ معر يها أاالطبلع   يها.
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( 2009العػػزرن  )(  أدراسػػة 2013أثػػأ سػػمرة أمعمػػر  )يييػػؽ نيػػال  لػػذا الدراسػػة مػػع دراسػػة يػػؿ مػػف أ 
( أدراسػػػة 2003السػػػعأد  )( أدراسػػػة 2008ا ي يػػػت مػػػع دراسػػػة )اليػػػبلؽ  ( أ 2004أدراسػػػة )الجػػػبلد  

 (.2003الثنا  )
 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر ظة ثيت ليـ  خ ميا المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 عمر.ال لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

 ػػخ  (α  ≤ 0.05) أنػػث ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػالية  نػػد مسػػيأ  الداللػػةدلػػت النيػػال    ػػى 
أذلػػؾ  العمػرمػد  يػػأا ر المهػارات القياديػة لػػد  المرػر يف اليرثػأييف يثعػػا  لمي يػر اليسػاثية لميأسػطات ال

  .قثؿ الير ية ال يريةي(  أ  يث 0.05( ألخ أيثر مف )0.230الداللة يساأن )مسيأ  ألف قيمة 
 

 خ مجاؿ أساليب أطػرؽ  يا يا   ف جميع المع ميف قد ي قأا يدريثا  ألى إأيعزأ الثايث قثأؿ لذا الير ية 
نػث أث ػض النظػر  ػف العمػر اأ الجدد أثهػذا  أسأاء منهـ القدامى  فاليدريس مف قثؿ المرر يف اليرثأيي

ف أل ػػاف نظػػرة جميػػع المع مػػيف أالمػػديريف لػػدأر المرػػر يف القيػػادن ال ي ي ػػؼ ثػػا يبلؼ أ مػػارلـ أذلػػؾ 
 سس أا ية أميددة  خ ا ييار المررؼ اليرثأن.أأزارة اليرثية أاليع يـ العالخ ي ع معايير أ 

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 مسمى الأظييخ.ال لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

 ػػخ  (α  ≤ 0.05) إي ػػالية  نػػد مسػػيأ  الداللػػةأنػػث ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة دلػػت النيػػال    ػػى 
ى ػػػػػػػالمسممػػػد  يػػػأا ر المهػػػارات القياديػػػة لػػػد  المرػػػر يف اليرثػػػأييف يثعػػػا  لمي يػػػر اليسػػػاثية لميأسػػػطات ال

قثػؿ ي(  أ  يػث 0.05( ألػخ أيثػر مػف )0.297الداللػة يسػاأن )مسػيأ  أذلؾ ألف قيمة  الأظييخ العمر
 .الير ية ال يرية
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أ المع ػػـ ال ي ي ػػؼ  ػػخ يقيػػيـ مػػد  امػػيبلؾ أف نظػػرة المػػدير ألػػى إأؿ لػػذا الير ػػية أيعػػزأ الثايػػث قثػػ
ريف أالمع ميف ييم ػأف اليػـأ مػؤلبلت يرثأيػة يف مالثية المدألالمررؼ اليرثأن ل مهارات القيادية  أذلؾ 

ؾ لذا يسيطيعأا مف  بللها اليميز ثيف المررؼ الذن ييميع ثمهارات قيادية أثيف المررؼ الذن ال يمي 
 المهارات.

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 مؤلؿ الع مخ.ال لمي ير يعز  يةالمدارس الييأم
 

 ػػخ  (α  ≤ 0.05)أنػػث ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػالية  نػػد مسػػيأ  الداللػػة دلػػت النيػػال    ػػى 
المسػػػمى مػػػد  يػػػأا ر المهػػػارات القياديػػػة لػػػد  المرػػػر يف اليرثػػػأييف يثعػػػا  لمي يػػػر اليسػػػاثية لميأسػػػطات ال

قثػؿ ي(  أ  يػث 0.05( ألػخ أيثػر مػف )0.329الداللػة يسػاأن )مسػيأ  أذلؾ ألف قيمة  الأظييخ العمر
  .الير ية ال يرية

 
ف أزارة اليرثيػة أاليع ػيـ العػالخ أ ػثيت ي ػع معػايير أا ػية ألػى إأيعزأ الثايث قثػأؿ لػذا الير ػية 

أ المع ػـ أيعيثػر مػف أسػس اليأظيػؼ  ييػث يقػع اال ييػار   ػى أار المػدير يػأميددة ييـ ثناء   يها ا ي
ف ثدرجػػة  اليػػة مػػف المهػػارة أاللقا ػػة  ػػخ مجػػاؿ ي   ػػث ثرػػيؿ  ػػاص أ ػػخ األرػػ اص الػػذيف ييميعػػأ 

ف الػػػأزارة قػػػد يأ ػػػذ  ػػػخ اليسػػػثاف المؤلػػػؿ الع مػػػخ  نػػػد أالمجػػػاؿ اليرثػػػأن ثرػػػيؿ  ػػػاـ   ػػػى الػػػرمـ مػػػف 
 ػػػخ مػػػد  امػػػيبلؾ  مهمػػػا   أ المع ػػػـ دأرا  أف ل  ثػػػرة اليػػػخ يمي يهػػػا المػػػدير أاال ييػػػار  ألنػػػا يػػػر  الثايػػػث 

 ل مهارات القيادية. المرر يف اليرثأييف
 
( أدراسػػػػة 2008اليػػػػبلؽ  )( أدراسػػػػة 2009العػػػػزرن  )اييقػػػػت نيػػػػال  لػػػػذا الدراسػػػػة مػػػػع نيػػػػال  دراسػػػػة أ 

( أدراسػػة )الجرجػػاأن 2009يػػيـ  ) ي يػػت نيػػال  لػػذا الدراسػػة مػػع نيػػال  دراسػػة أي(  2007)الدأسػػرن  
 (.2003الثنا  )( أدراسة 2007 ياـ  )( أدراسة 2009أالن  ة  
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 :خامسةمناقشة نتائج الفرضية ال 5. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ المهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 المدرسة. مسيأ  لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

 ػػخ  (α  ≤ 0.05)أنػػث ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػالية  نػػد مسػػيأ  الداللػػة دلػػت النيػػال    ػػى 
سػنأات ال ثػرة مد  يأا ر المهارات القيادية لد  المرػر يف اليرثػأييف يثعػا  لمي يػر اليساثية لميأسطات ال

قثػػػؿ ي(  أ  يػػػث 0.05) ( ألػػػخ أيثػػػر مػػػف0.620الداللػػػة يسػػػاأن )مسػػػيأ  أذلػػػؾ ألف قيمػػػة   ػػػخ االدارة
  .الير ية ال يرية

 
ف  ثػػػرات المػػػديريف أالمع مػػػيف ال ي ي ػػػؼ ثػػػا يبلؼ مسػػػيأ  ألػػػى إأيعػػػزأ الثايػػػث قثػػػأؿ لػػػذا الير ػػػية 

أ أف المػدير أف يقأـ ثها المرػرؼ اليرثػأن  يمػا أالمدرسة أيمي يأف المعر ة اليا ية ثاألدأار اليخ يجب 
ر  ث ػض النظػػر  ػف مسػيأالا أثػػذلؾ ييػأف  ر ػة ل يعامػػؿ لػػى أ ػإف ينيقػػؿ مػف مدرسػة أالمع ػـ يميػف 

أالييا ؿ مع المرر يف اليرثأييف أاالطبلع ثريؿ ياؼ   ى مد  قيامهـ ثػأدأارلـ القياديػة النػاء يػأدييهـ 
 لمهامهـ اإلررا ية أالقيادية  خ المدارس.

 
 (.2003الثنا  )( أدراسة 2009ييـ  )ا ي يت نيال  لذا الدراسة مع نيال  دراسة أقد 
 
 :سادسةمناقشة نتائج الفرضية ال 6. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المػػديريف  ػػخ المع مػػيف أ مػػف أجهػػة نظػػر  ػػخ ميا ظػػة ثيػػت المهػػارات القياديػػة لػػد  المرػػر يف اليرثػػأييف 

 .المدرسة جنس رلمي ي يعز  المدارس الييأمية
 

 ػػخ  (α  ≤ 0.05) أنػػث ال يأجػػد  ػػرأؽ ذات داللػػة إي ػػالية  نػػد مسػػيأ  الداللػػةدلػػت النيػػال    ػػى 
جػػػػنس مػػػػد  يػػػػأا ر المهػػػػارات القياديػػػػة لػػػػد  المرػػػػر يف اليرثػػػػأييف يثعػػػػا  لمي يػػػػر اليسػػػػاثية لميأسػػػػطات ال

قثؿ الير ػية ي  أ  يث (0.05( ألخ أيثر مف )1.00الداللة يساأن )مسيأ  أذلؾ ألف قيمة  المدرسة 
  .ال يرية
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أ أأ مدارس االنػاث أف المديريف أالمع ميف  خ مدارس الذيأر ألى إأيعزأ الثايث قثأؿ لذا الير ية  
المػػدارس الم ي طػػة ييميعػػأف ث ثػػرة يا يػػة  ػػخ مجػػاؿ أسػػس اليػػدريس أاالرػػراؼ اليرثػػأن ييػػث ي  ػػعأف 

قأيـ يسيطيعأا مف  بللها يقييـ أداء المرػرؼ اليرثػأن لى دأرات م ي ية لها  بلقة ثأساليب القياس أاليإ
 القيادية لذا  دا  ف دأر المدير يمررؼ مقيـ ألث اطبلع أاسع  خ لذا المجاؿ.

 
 سابعةمناقشة نتائج الفرضية ال 7. 3. 1. 5

يػأا ر ليػأؿ اليقػديرات الميأقعػة  (α  ≤ 0.05) الداللػة مسػيأ   نػد إي الية داللة ذات  رأؽ يأجد ال
المديريف  ػخ المع ميف أ مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ مهارات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف ال

 مأقع المدرسة. لمي ير يعز  المدارس الييأمية
 

 ػخ   (α = 0.05) أنػث ال يأجػد  ػرأؽ ذات داللػة إي ػالية  نػد مسػيأ  الداللػة دلػت النيػال    ػى 
 مأقػع المدرسػةات القيادية لد  المرر يف اليرثأييف يثعا  لمي يػر مد  يأا ر المهار اليساثية لميأسطات ال

قثػػػػؿ الير ػػػػية ي(  أ  يػػػػث 0.05( ألػػػػخ أيثػػػػر مػػػػف )0.309الداللػػػػة يسػػػػاأن )مسػػػػيأ  أذلػػػػؾ ألف قيمػػػػة 
  .ال يرية

 
ف  ثػرات أمهػارات المع مػيف أالمػديريف  ػخ المػدارس الييأميػة ألػى إأيعزأ الثايث قثأؿ لػذا الير ػية 

أ القريػة أذلػؾ الف اليمامػات أبلؼ مأقع المدرسة سأاء يانت لػذا المدرسػة  ػخ المدينػة ال ي ي ؼ ثا ي
نيػاء الػأطف ال ي ي ػؼ ثػا يبلؼ مأقػع المدرسػة ألنهػػا أأزارة اليرثيػة أاليع ػيـ العػالخ أمياثعيهػا  ػخ يا ػة 

اأ مع ميف   يعيثر لذا المدارس أيدة أايدة أيهيـ ثيأليؿ يا ة العام يف  خ لذا المدارس سأاء مديريف
رجػػاء ألػػى جميػػع إ  ػػى منػػاطؽ المػػدف ثػػؿ أ ػػؿ  ف اليطػػأر الع مػػخ أاليينألػػأجخ لػػـ يعػػد مقي ػػرا  أيمػػا 

 الأطف.
 

 (.2009ييـ  )ا ي يت نيال  لذا الدراسة مع نيال  دراسة أقد 
 

أر ػض اليػػرض  ةال ػيري ياتقثػػؿ الير ػ ييػثإي ػاليا  دالػةيػر  الثايػث أف  ػدـ أجػػأد  ػرأؽ أثػذلؾ 
ا ػػػػػػػػأ  دمهأيف أيما ير  الثايث أف االيياؽ أاال يبلؼ لـ ييػف  قػط مػف ييػث أجػأد اليػرأؽ الثديؿ أل

ف ا  د  المرػػر يف اليرثػػأييف أ ػػػػػػة لػػػػػػػر المهػػارات القياديػػػػػػػػػد  يأا ػػػػػػػػػخ ثيػػث مأ ػػأع مػػػػػػػيرػػاريت   هػػاألين
 جريت  خ لذا المجاؿ.ا ي يت طثيعة مأا يع الثيث اليخ يناأليها يا ة الدراسات اليخ أ
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أف الجميع مأجأدأف  خ ثيلة إدارية أيرثأية أايدة أثاليػالخ ال إلى أف السثب يعأد  أير  الثايث أي ا  
يمػػا أف ذلػؾ قػد   ي ي ؼ ال عأثات أالمريبلت اليخ يأاجهأنها  خ إداريهـ يثعا لمي ير المؤلؿ الع مخ

ف ييػث اال يمػاد   ػى الدراسػة النظريػة أالثعػد  ػف يعأد إلى يراثث المساقات  خ الجامعات أالمعالػد مػ
الممارسػػػة العم يػػػة, يمػػػا يعػػػأد السػػػثب إلػػػى ا يمػػػاد معػػػايير أأسػػػس جديػػػدة  ػػػػخ اليعيينػػػػات يعيمػػػد ال ثػػػرة 

 الطأي ة  خ اإلرراؼ أاليياءة أاألداء الميميز ألناء العمؿ أيذلؾ المػؤلبلت.
 

يمي يأنهػػا مهػػارات أقػػدرات أ ثػػرات اييسػػثألا مػػف  أيػػر  الثايػػث أي ػػا أف ال ثػػرة اليا يػػػة ل مهػػاـ اليػػخ
 أنرػاطهـ  ػخ اليع يـ أاليرثية أيسثهـ ال ثرة البلزمة لئلدارة.    م هـ  خ الميداف اليرثػأن

 
  (2009يػػػػػيـ  )أ   (2009مريجػػػػػى  ) دراسػػػػػة يػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػع نيالػػػػػػػػػػػػة ا ي يػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػة الياليػػػػػػػػػػػأالدراس

  (2008الدأسػػػػػػرن  )أ  (2009الي ػػػػػػأ  )أ  (2009اليػػػػػػارلخ  )أ  (2009ة  الجريػػػػػػاأن أالن الػػػػػػ)أ
 ػػػث،  )أ  (2006المقيػػػد  )أ  (2007 ػػػياـ  )أ  (2007الجرجػػػاأن  )أ  (2008 ثػػػد الرػػػيأر  )أ

  (2003الجميػػػؿ  )أ(  2003الثنػػػا  )أ  (2004الػػػديب  )أ (2005رػػػدييات أسػػػ يماف  )أ  (2005
انهػػػا ا ي يػػػت مػػع نيػػػال  الدراسػػػات السػػػاثقة إلػػػى  ػػا ة إ( 2002األمػػػا أالػػػديب  )أ  (2002يسػػاب  )أ

 .االجنثية جميعها ثبل اسيلناء
  

 ػػػادة ييملػػػؿ  ػػػخ مػػػػد  قػػػػدرة المع ػػػػـ   ػػػػى اسػػػػي داـ الممارسػػػػات إلأيػػػر  الثايػػػث مػػػف  ػػػبلؿ النيػػػال  اف ا
رة   ػى  م يػات أاإلجػراءات اليػخ يسػػا دا   ػػى القيػػاـ ثعم يػة اليػدريس ثييػاءة  اليػة  يعيمػد ثدرجػة يثيػ

الينمية المهنية اليخ يقػدـ أيػد ألػـ م ػادر الينميػة المهنيػة ل مع مػيف مػف  ػبلؿ اإلرػراؼ اليرثػأن الػػذن 
ييملػػؿ  ػػخ مجػػاؿ مهػػارات اليػػدريس مػػف  ػػبلؿ  ػػدد مػػف األسػػػاليب اإلرػػػرا ية  ألمهػػػا: يثػػػادؿ الزيػػػػارات 

 لػػدرأس الميأسػػثة أميرلػػا.س اليطثيقيػػة أاليػػدريب النظػػرن أاأ أالػػدر 
 

أيمػػػا يػػػر  الثايػػػث يميػػػف النظػػػر إلػػػى ذلػػػؾ  ػػػخ  ػػػأء أدأار المرػػػػرؼ اليرثػػػػأن أمهامػػػػث   أا  ػػػا ة لػػػذلؾ
ػػػػػخ  م يػػػػػػة اليطػػػػػػأير أالييسػػػػػػيف ػػػػػرثػػػػػػأن  ػػػػػػػػر المنهػػػػػػاج  إذ إف دأر المرػػػػػػرؼ اليػػػػػػػػػػػا يطػأيػػػػػػػػػخ منهػػػػػػػػأاليػ

ج دأر يرػػػاريخ مػػػع المع مػػػيف أالم ي ػػػيف  أيقػػػدـ ال دمػػػة اليرثأيػػػة الينيػػػة الم ي ػػػة ل مع مػػػيف  ل منهػػػػػا
أيسػا دلـ  ػخ أ ػع ي ػأر ليأظيػؼ المنهػاج  ػػخ يع ػػـ أيع ػػيـ الط ثػػة ثرػػيؿ  ػػيي، أيناسػب قػػدرات 

 الط ثػة أياجػايهـ الم ي يػة.
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 التوصيات  4. 5

 قة أأ ت الدراسة ثما يأيخ:ثناء   ى النيال  الساث
 
    ة ػػػػػػػاسػػػػػػب أاليطػػػػػػأرات الع ميػػػػػػة أاليرثأيػػػػػػػػػػػا يينػػػػػػػػػػػر يف اليرثػػػػػػأييف ثمػػػػػػػػة ل مرػػػػػػػػػر ػػػػػػع الييايػػػػػػات المهنيػػػ -1

 ة.المعا ر 
     اإلرػػػػػػػػراؼػة ل مع مػػػػػيف الجػػػػػدد مػػػػػف قثػػػػػؿ ػػػػػػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة المهنيػػػػػػػػػػػػرام  الينميػػػػػػػػػػإجػػػػػراء يقيػػػػػيـ دأرن لثػػ -2

 اليرثأن لئل ادة مف الي ذية الراجعة المقدمة يألها
    ثرػػيؿإ ػػػػادة النظػػػػر  ػػػػخ ثػػػػرام  الينميػػػػة المهنيػػػػة القالمػػػػة أاليػػػػخ يقػػػػدـ ل مع مػػػػيف الجػػػػدد أيطأيرلػػا  -3

 مسيمر
    خ سػػػأاء ثػػػيف المرػػػر يف ػػػػػػػػػػى اليراريػػػػػػػػػى أسػػػاس المنيػػػػػػػػػػخ   ػػػػػػػػػػػػػػعمػػػؿ اإلررا رأرة أف ييػػػأف الػػػػػػػػػػػػػػ  -4

 أالمع ميف.
يسػػػاثهـ مهػػػارات الي طػػػيط مػػػف  ػػػبلؿ  قػػػد دأراتػى ر ايػػػػالعمػػػؿ   ػػػ -5      يدريثيػػػػة ة المع مػػػيف الجػػػدد أا 

 مي   ة.
 نرطة.العمؿ   ى إرراؾ المع ميف  خ قيادة ثعض اليعاليات أاأل -6
 .أليف اليرثأييف ثاإلرراؼ اليرثأن أيعزيز دأراؤ  رأرة زيادة اليماـ المس -7
 
 : يقيرح الثايث إجراء دراسات ييع ؽ ثالعمؿ اإلررا خ ملؿأ 
 

    ة المسػػػي دمة مػػػف قثػػػؿػػػػػػػاإلررا ي المهػػػاراتيطػػأير  اليبة  ػػػخ أسػػػػػػػػػػػػة مي   ػػػػػػػػػجػػراء دراسػػػات يرثأي* إ
 .المرر يف اليرثأييف

 مػػػؿ دراسػػػة ثيليػػػة يينػػػاأؿ مػػػد  يػػػأا ر المهػػػارات القياديػػػة لػػػد  مػػػديرن المػػػدارس مػػػف أجهػػػة نظػػػر     *
 المرر يف اليرثأييف.
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 :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع العربيةأوال: 
 
 القرآن الكريمييييي 
   رأت  دار الييبػػػػػػى  ثيػػػػػػػألة األػػػػػػػالطثع .ربيييييلسان الع .(2000) ماؿ الديفاثف منظأر  جػػػػػ 

 الع مية.
  ي يية فييييدى مدراء المدارس األساسيييييية لييييييميارات القيادة العام .(2008) سافأثأ  ي ة  مػػػػػ 

 رسالة ماجسيير مير منرأرة  مزة  ي ية اليرثية  جامعة األق ى. محافظة رف 
 خ  خ د ـ المع ـ الجديدػرثأن  ػػػػػراؼ اليػػػػػػدأر اإلر .(2013)  جدنمعمر  مأ   يمأدأثأ سمرة  مػػػػػ 

ة النجاح ييييييية جامعيييييمجمر  ذلؾ المع مأف الجدد أنيسهـ  ػػػ  يما ي(الميا ظات الرمالية)  سطيف 
 .310 – 273(  ص 2) 27ػػػ الع ـأ اإلنسانية ػػػػػ   لألبحاث

  ى ػػػػػػة األألػػػػػػالطثع .ي اإلشراف التربويييات حديثة فاستراتيج .(2007)أثأ السميد   ثيدات ػػػػػ 
  ماف  دار اليير ناررأف أمأز أف.

  رة  ػى  القالػػػػة األألػػػالطثع .يييييع المدنييييإدارة منظمات المجتم .(2007) ديتأثأ الن ر  مػػػػػ 
 إييراؾ ل نرر أاليأزيع.

خ لد  ػػػػػػداع الجما ػػػػالمدرسػػػػػػػة االثيداليػػػػػػػػة  خ ينميػػػػػػة اإلثدأر قيادات  .(2008) ماؿأثأ الأ ا  جػػػػػ 
    القالرة42  العدد12  المج د مجمة مستقبل التربية العربية .ة ييديات العألمةػػػػػػػالعام يف ثها لمأاجه

 .157 – 53ص 
أرقة  .ةييييية في المدرسييييا المأمولية وأدوارىيييييية الميدانييييييالقيادة التربوي .(2007) عاداألثراليـ  سػػػػػ 

   يثأؾ. مؿ مقدمة  خ ال قاء اللانخ  رر لئلرراؼ اليرثأن
  ادةػػػػاف  مؤسسة يمػػػػػػ م .اط وأساليبييييييربوي أنمييييييراف التييياإلش .(2002) دنافاإلثراليـ   ػػػػػ 

 ل دراسات الجامعية.
 القالرة  دار اليير العرثخ. .شراف المدرسي والعيادياإل .(2002) يمدأيمد  أػػػػػ 
  ػػػى  ػػػػػػة األألػػػػػػػػػالطثعػ .ةييييييييييييات التربوييييييإدارة المؤسس .(2003)  يمديا ظ  مأ   ا ظأيمد  يػػػػػ 

 القالػػػػػرة  دار الييب.
 راـ اهلل. .لتربوي في فمسطيناالشراف ا .(2013)ػػػػػ اإلدارة العامة لئلرراؼ أاليأليؿ اليرثأن 

ثراليـ  مأ   عيداألسدن  سػػػػػ    ماف  دار اللقا ة. .اإلشراف التربوي .(2003) رأافا 
ر يييييي تطوييييييييدور المشييييييرف التييييييربوي فيييييي فمسطين ف .(2002) اجدالديب  مأ   إيسافاألما  ػػػػػ 

 .  المج د األأؿ  دار ال يا ة  جامعة  يف رمساثع  ررالمؤيمر الع مػػػػخ الػػػػػر  .أداء المعمم
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مدارس القدس  ي تحسين أداء المعممين في ييييدور المشرف التربوي ف .(2014)ػػػػػ امثيض  يسر  
رسالة ماجسيير  ي ية الدراسات الع يا  جامعة ثير  .الحكومية من وجية نظر المعممين والمديرين

 زيت.
ة اللانية   ماف  دار ػػػالطثع .ربويييراف التييييتطبيقات ومفاىيم في اإلش .(2001) ارؽالثدرن  طػػػػػ 

 اليير ل طثا ة أالنرر أاليأزيع.
   ثيرأت  دار الع ـ ل مبلييف.35الطثعة  .قاموس المورد .(2001) نيرثع ثيخ  مػػػػػ 
ر ية نظيييييو من وجيييييييو لييييي لممشرف التربوي ومدى ممارستيييالدور المين .(2003) يمدالثنا  مػػػػػ 

 رسالة ماجسيير مير منرأرة  مزة  الجامعة اإلسبلمية. .المعممين في محافظة غزة
د  المرػػػػػػػرؼ اليػػػػػػرثأن  ػػػخ ميا ظات رماؿ ػػػة لػػػػػػػػع الممارسات اإلررا يػػػػأاقػػػػ .(2009) سفييـ  يػػػػػ 

ػػػػ  ة النجاح لألبحاث ييي العموم اإلنسانيةيييييية جامعيييييمجم .ات  سطيف مف أجهة نظر المع ميف أالمع م
 .201 – 180  ص23
ثياف مسؤأليات المرػػػػرؼ اليػػػػػرثأن يمػػػػػا يدريهػػػا المع مأف الجدد  خ  .(2007) يػػادرجاأن  ز ػػػػػالجػػػػػ 

 .145 – 100  ص 15  مجمة الجامعة اإلسالمية .المدارس األساسية ثميا ظة مزة
   خ مدارس اليع يـػػػػػػػػرثأن  ػػػػػػػػػػراؼ اليػػػػػػػػػػػػع اإلرػػػػػػػأاق .(2009) ميةالن الة  سأ   يادالجرجاأن  ز ػػػػػ 

    – 185(  ص 55) 15  مجمة مستقبل التربية العربية .خ  خ ميا ظات مزةػػػػػاللانأن الييأم
269. 
  خ ػػػػػػخ لمع مػػػػػخ ييسيف األداء اليدريسػػػػػػػرثأييف  ػػػػػػر يف اليػػػػػػردأر الم .(2004) اجدالجبلد  مػػػػػ 

     جامعة اليرمأؾ  3  العدد 25  المج د رموكييياث الييييييييأبح .خ األردفػػػػػػػة  ػػػػػػػػة اإلسبلميػػػػػػػػػػػاليرثي
 .1577ص
اإلشراف التربوي  غة العربية لبعض أساليبواقع ممارسة مشرفات الم .(2009)رسماء   اليارلخػػػػػ 

 ة أـ القر . ػػػػػػػة  جامعػػػػػي ية اليرثي  رسالة ماجسيير مير منرأرة .في ضوء معايير الجودة
 ، الحديثةة ييييي ضوء اتجاىات القيادة التربوييييييية فيالقيادة المدرسي .(2006) اسـليرثخ  قاػػػػػ 

 الرياض  مييثة الررد.
دار  ماف   .ةيييييرارات اإلداريياذ القيي اتخية فييارات القيادة التربويييييييمي .(2008) ا دةيريرن  ر الػػػػػ 

 المنال  ل نرر أاليأزيع.
الطثعػػة األألػػػػػى   ماف  دار اليير  .ربويياإلدارة والتخطيط الت .(2007)  أآ رأف ا دةاليريرن  ر ػػػػػ 

 ل نرر أاليأزيع.
  ة ػػػػػػ  الطثعربوييييراف التيييييي اإلشيييييييية فييييات حديثيييييياتجاى  (2006)  أأ رأف  ةسبلميسف  ػػػػػ 

 األألى   ماف  دار اليير ناررأف أمأز أف.
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  رثأن  خ ػػػػػػث اليػػػػػػػػرة أالمأجػػػػػػة ثيف إدراؾ المع مات لدأر المديػػػػػػػالعبلق .(2004) يمديسف  مػػػػػ 
  ة ييييالمجمة  ػػػػػد  الط ثػػػػػػى االثييار أاسي دامهف ألساليب يعزيز الس أؾ االثييارن ليرجيعهف   

 .49 – 13(  ص67) 17  التربوية
  ي يييييي لمعمميييييالقتيا بالنمو المينيييييييييييية وعيييييييييات اإلشرافيييييييالممارس .(2010) اجدي س  مػػػػػ 

  ر ػػػػػػػر ميػػػػػػة ماجسييػػػػػػػرسال .ا في محافظة غزة في ضوء معايير الجودةة األساسية الدنييييالمرحم
 منرأرة  مزة  ي ية اليرثية  جامعة األزلر.

في المرحمة الثانوية بمحافظات غزة  ربويييراف التير اإلشيات تطوييبمتطم .(2008) يناليبلؽ  داػػػػػ 
 األزلر. جامعةمزة  ي ية اليرثية   ر منرأرة ػػػػػر ميػػػة ماجسييػػػرسال .في ضوء االتجاىات المعاصرة

  ة في ييياط اإلشرافييييييييربويين لألنميييييية المشرفين التيييييية ممارسييييدرج .(2009) سافالي أ  مػػػػػ 
 رسالة ماجسيير مير منرأرة  ناث س  جامعة النجاح الأطنية. .المدارس الثانوية في فمسطين

   ماف  دار ة واإلشراف التربويييية والمدرسيييييي اإلدارة التربويييييييالجودة ف .(2006) زيثن الد  ػػػػػ 
 أسامة.

  الطثعػػػػػػػػػة  .(اتجاىات حديثة)اإلدارة واإلشراف التربوي  .(2002) أآ رأف  داحال طيب  ر ػػػػػ 
 األألى   ماف  دار األمؿ.

  ي يييياءة األداء الوظيفيييييييع كفييييييي رفييييييربوي فييييييرف التيييييدور المش .(2008) ثدرالدأسرن  ػػػػػ 
  ر ػػػة ماجسيير ميػػػػػرسال .بتدائية من وجية نظر المعمميناللمعممي التربية الفنية في المرحمة ا

 منرأرة  الرياض  ي ية اليرثية  جامعة الم ؾ سعأد.
  ر النمو الميني لممعممين يييي تطوييييييربوي فييييييف التر يييييدور المش .(2008) رارعالدأسرن  ػػػػػ 

ر منرأرة  ي ية ػػر ميػػػػػػة ماجسييػػػػػػ  رسالةيييييية السعودييييييية العربيييييبمحافظة وادي الدواسر في المممك
 اليرثيػػة  جامعة اليرمأؾ.

  رافييييييييية واإلشييييييييييييييية والمدرسيييييييييييييأسس اإلدارة التربوي. (2009)ػػػػػ الدأيؾ  ييسير  أآ رأف 
    ماف  دار اليير.التربوي

  ي ضوء المناىج ييربوي ومتطمبات التغيير فييييييراف التييييييع اإلشيييييواق .(2004) اجدالديب  مػػػػػ 
دـ إلى ثيث مق .الفمسطينية الجديدة من وجية نظر المشرفين التربويين والمعممين بمحافظة غزة

 المؤيمر األأؿ  اليرثية  خ   سطيف أي يرات الع ر  مزة  الجامعة اإلسبلمية.
 اإلسيندرية  دار الأ اء. .أساليب اإلدارة الحديثة .(2004)  يمدرسمخ  مػػػػػ 
   ييييرفين التربويين فيييييية لممشييييييت التربوييييييية الحاجايييييتحديد درج .(2011) أمأفالزر خ  مػػػػػ 

  رسالػػػػػػػة ماجسييػػػػر ميػػػػػر منرأرة  ناث س  ي يػػػػػػة اليرثيػػػػػػػػة   .ةييييييية الغربييييييشمال الضفمحافظات 
 جامعػػػػػػػػػة النجػػػػػػاح الأطنية.
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ميدانية   سة "درا ةييييري المدارس الثانويييدى مديييييييية ليييييارات القيادييالمي .(1987) يمدالزلرانخ  مػػػػػ 
 ة الم ؾ سعأد.ػػػػػة  جامعػػػػػة اليرثيػػػػػػ  الرياض  ي ي، رسالييييية ماجستير غير منشورةبمدينة الرياض "

  الطثعة  .ة تحميميةييييية وصفيييييييية المدارس، دراسييييييسيكولوجي .(2005) ا ر الديفزيدن  نػػػػػ 
 ة.اللاللة  الجزالر  ديأاف المطثأ ات الجامعي

  ة ػػاليأيت  رري .ي لممعمميييييي والنمو المينييييييييو الفنييييالتوجي .(1984) ثد القادرالسعدن   ػػػػػ 
 الرثيعاف ل نرر أاليأزيع.

راف التربوي من ييرفين التربويين ألساليب اإلشيييية المشيييية ممارسيييييدرج .(2002) ميفالسعأد  أػػػػػ 
ة في يييييييية الثانويييييييييين والمديرين والمعممين في المدارس الحكوميوجية نظر المشرفين التربوي

 رسالة ماجسيير مير منرأرة  ي ية الدراسات الع يا  جامعة اليارر. .محافظة مادبا
 ة  اليأيت  ػػػػػػػة الراثعػػػػػالطثع .ة القائديييييصناع .(2006) ي ؿ ثارراييؿ  أ  ارؽ السأيداف  طػػػػػ 

 ة اإلثداع.ػػػمجمأ 
 مزة  مييثة آ اؽ ل نرر. .اإلشراف التربوي في فمسطين .(2007)   أآ رأفأ ةسيسالـ  ر ػػػػػ 
  رثأن اليطأرن ػػػػػػراؼ اليػػػػػػػػػػػػػػداـ اإلرػػػػػػػر اسي ػػػػػػػػأل. (2005) ادرنقالس يماف  أ   ييىردييات  يػػػػػ 
  ة يييييية أم القرى لمعموم التربوييييييية جامعيييييمجم . مخ الع أـخ ييسيف الممارسات اليدريسية لمعػػػػػػػػػ 

 .141 – 89(  ص 1) 17  ةييييواالجتماعي
ضوء   زة في يية غييييي مدارس محافظييربوي فيييييرف التيييييتحسين دور المش .(2007) جأ  ال،  نػػػػػ 

 .التربوي  رف يييييية من المشييييية المطموبيييييافيرف عمى األدوار اإلشر ييييالل التعيييييمفيوم الجودة، من خ
 رسالة ماجسيير مير منرأرة  مزة  ي ية اليرثية  الجامعة اإلسبلمية.

  رفين التربويين كمايييييدى المشيييييربوي ليراف التيييييتقويم التخطيط لإلش .(2005) اسـ ث،  ثػػػػػ 
  رسالػػػػة ماجسيير مير  .ة في محافظات شمال فمسطينييييا مديرو ومعممو المدارس الثانويييييييراى

 منرأرة  ناث س  ي ية اليرثية  جامعة النجاح الأطنية.
  ي يييية فييييات المينيييييييييات التعمم نموذج لتحسين الممارسييييييمجتمع .(2009) يمدال  ير  أػػػػػ 

 الطثعة األألى   ماف  إلراء ل نرر أاليأزيع. .المدارس
  ي ييييي تطوير األداء المينييربوي فيييييراف التيييييدور أساليب اإلش .(2007) ثد السبلـ ياـ   ػػ ػػػ

  رسالة ماجسيير مير منرأرة  مزة  ي ية  .ي محافظة غزةيييييية فييييييلممعممين في المدارس الثانوي
 اليرثية  الجامعػػػػػػة اإلسبلمية.

  ة األألى  ػػػ  الطثعةيييييع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسياإلبدا .(2004) يمأدطا ش  مػػػػػ 
  ماف  دار اليرقاف.

 ماف    (و، أساليبوييو، أسسييييييو، أىدافييمفاىيم) ربويييييييراف التيييياإلش .(2005) سفالطعانخ  يػػػػػ 
 دار الررأؽ ل نرر أاليأزيع.
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رثأن المعا ر لد  المرر يف اليرثأييف  خ ػػػراؼ اليػػػػييايات اإلر .(2016ػػػػػ الطيجاف    ؼ )
 .384 – 365  ص 217  المج د اللانخ  العدد مجمة األستاذ .ميا ظة الميرؽ

  ماف  دار المسيرة ل نرر أاليأزيع. .تطبيقات في اإلشراف التربوي .(2009) يمد ايش  أػػػػػ 
ة ل نرر ػػػػػػ ماف  دار اللقا  .ي مفاىيمو وأساليبوربو ييراف التييييياإلش .(2006) أدتثد الهادن  ج ػػػػػ 

 أاليأزيع.
  ة بين النظرية والتطبيق(،ييييالمعمم المدرسي الناج  )اإلدارة المدرسي .(2010) نير ثأن  مػػػػػ 

  ماف  مييثة المجيمع العرثخ ل نرر أاليأزيع.
   مػػػػاف  دار اللقا ػػة ل نرر  .ةيييميميربوي واإلدارة التعيراف التيياإلش .(2010) يمدالعثيدن  مػػػػػ 

 أاليأزيع.
    ربوي الفعال واإلدارة الحافزيةيييييراف التيييية، اإلشيييالقيادة التربوي .(2010) سنيفالعجمخ  يػػػػػ 

 القالرة  دار الجامعة الجديدة.
  ارسات التعميمية في رف التربوي في تحسين الممييييية المشيييييفاعمي .(2009) يمدالعزرن  أػػػػػ 

    رسالة ماجسيير مير ة عمانيية بسمطنييييية الداخمييييييي بالمنطقييييمدارس التعميم ما بعد األساس
 منرأرة  نزأ   جامعة نزأ  ثس طنة  ماف.

  ماف  دار اليير. .اإلدارة المدرسية الحديثة .(2008) أدتطأن  ج ػػػػػ 
 خ  ة ػػػػة السعأديػػػػػة العرثيػػػر نظاـ يع ـ الثنات ثالمم يػػػػػرح ليطأيي أر مقي .(2002) ادية  خ  نػػػػػ 

  المج د الياسع  ة الحديثةييية التربيييييية رابطييييييمجم .(مد ؿ يطثيقخ) أء معايير الجأدة الرام ة  
 .290 – 243  ص   القالرة   الـ الييب60الجزء 
  اإلسيندرية  دار  .ربوييييراف التييييت حديثة في اإلشاتجاىا .(2006)أض اهلل  أض اهلل   ػػػػػ 

 الأ اء.
دار    ماف  ةيييييي اإلدارة التربويييية فيييالقرارات القيادي .(2006) راـيجازيف  لػأ     خ يا رة  ػػػػػ 

 اليامد.
دام نظم التعميم ي باستخيييراف التربوي اإللكترونييية ومعوقات اإلشيييييأىمي .(2007) يمدال امدن  مػػػػػ 

رسالػػػػػػػة . ةييييييييي لدى المشرفين التربويين والمعممين في تحقيق بعض الميام اإلشرافييييياإللكترون
 ماجسيير مير منرأرة  مية الميرمة  ي ية اليرثية  جامعة أـ القر .

  ماف  دار أسامة. .القيادة واإلشراف التربوي .(2009) ايفال زأ   ػػػػػ 
 ثيرأت  دار اليياب الجديد  .التوجيو الفني والتربوي .(2000) يمدزيداف  مأ   يمدينيش  أالػػػػػ 

 المييدة.
 ربوي في قطاع غزة في مجال تنمية كفايات يييييراف التيييييع اإلشيييواق .(1997) يمأدقاسـ  مػػػػػ 

 ية.رسالة ماجسيير مير منرأرة  مزة  ي ية اليرثية  الجامعة اإلسبلم .المعممين
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  ى  الرياض  ػػػالطثعػػػػػة األأل. ربوييراف التيييييية لإلشييييييالقيادة التربوي .(2009) ماؿالقرش  جػػػػػ 
 مييثػػػػػة اليأثة.

   راهيييييييييييا ييييييييربوي كمييييرف التييييييي لممشييييييييع والواقعييييييدور المتوقييييييال .(2003) ه ةنيساب  ػػػػػ 
  رسالػػػػػة دييأراا  .زةيييييي مراحل التعميم قبل الجامعي بقطاع غيييفون التربويون والمعممون فالمشر 

  ة  ػػػػػػػػػػة اليرثيػػػػػػػمير منرأرة  ثرنام  الدراسات المريرؾ  ي ية اليرثية  جامعة  يف رمس  مع ي ي
 جامعة األق ى.

ر اإلدارة المدرسيػػػة يما يرالا مديرأ ػػػػػػخ يطأيػػػػػػػرثأييف  ػػػػػػر يف اليػػػػدأر المر. (2010) راسله ثت   ػػػػػ 
  اح الوطنيةيييية النجييييييية جامعيييييمجم .ة لأسط   سطيفػػػػػة  خ الميا ظات الرماليػػػػػػالمدارس الييأمي

 .87 – 45(  ص2) 18
  ي محافظات غزةيييراف التربوي فرح لمواجية معوقات اإلشييييتصور مقت .(2003) عيمةالمدلؿ  نػػػػػ 

   رسالة ماجسيير مير منرأرة  مزة  الجامعة اإلسبلمية.في ضوء االتجاىات المعاصرة
ة لدى معممي يارات القيادييييية المييييييييي تنميييييييربوي فييييييرف التيييييدور المش .(2009) يمدمريجى  أػػػػػ 

ة اليرثيػػػػػة  ػػػػػزة  ي يػػػرسالة ماجسيير مير منرأرة  م .ثالمرحمة اإلعدادية في مدارس وكالة الغو 
 الجامعة اإلسبلمية.

 القالرة   الـ الييب. .اإلدارة المدرسية الحديثة .(2001) يمدمرسخ  مػػػػػ 
مجمة  .راؼ اليرثأن  خ يطأير اإلدارة المدرسيةػػػػدأر اإلر .(2004)   أآ رأفثد اهللالمسعأدن   ػػػػػ 

 .836 – 805(  ص 2  الع أـ اليرثأية أالدراسات اإلسبلمية )لممك سعودجامعة ا
 ة ػػػػػراف  مييثػػػػػػػػة  طهػػػػػػػػة اللانيػػػػػػالطثع .المعجم الوسيط .(2011)   أآ رأفإثراليـم طيى  ػػػػػ 

 المري أف.
الرياض  دار  .اصرة في ضوء الفكر اإلداري المعيييياإلدارة المدرسي .(2002) بلحم طيى   ػػػػػ 

 المريخ ل نرر.
 ة الرارد.ػػػػػػى  الرياض  مييثػػػػػػػة األألػػػػػالطثع .راف تربوي أفضلينحو إش .(2001) اليسفالم يدن  ػػػػػ 
 ماف   التربويييييية،ربوي واألساليب القيادية الحديثة وتطبيقاتيا ييالتدريب الت .(2011) اسـمقاث ة  قػػػػػ 

 رر أاليأزيع.دار الررأؽ ل ن
ي يييييية الغوث بغزة فييييواقع الممارسات اإلشرافية لممشرفين التربويين بوكال .(2006) الدالمقيد   ػػػػػ 

ػػػػزة  الجامعػػػة ػػػػػر منرأرة  مػػػة ماجسيير ميػػػػرسال .رهييييييية وسبل تطويييييييييضوء مبادئ الجودة الشامم
 اإلسبلمية.

ة ال أث ػػػػخ أيالػػػر يف اليرثأييف  ػػػػػااليجالات اليرثأية السالدة لد  المر .(2005) أسؼمنا رة  يػػػػػ 
ة القراءة يييمجم .الدأليػػػػػػػة  ػػػػػػػخ األردف  ػػػػػػػػخ مجػػػػػػاؿ يع يـ القػػػػػراءة يما يعيسها يقاريرلـ اإلررا ية

 .125 – 89  ص43  والمعرفة
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ة نظر ييدور المشرف التربوي في تنمية ميارات التدريس من وجي .(2001)  يمافالمأزيرن  سػػػػػ 
  الرياض  ي يػػػػػػػػة رسالة ماجسيير مير منرأرة .ةييية المتوسطيييمعممي المواد االجتماعية بالمرحم

 د. أ اليرثية  جامعة الم ؾ سع
اف  دار اليرقاف ػػػػػ م .راف التربوييييييي في اإلدارة واإلشييييييالسموك التنظيم .(2001) عقأبنرأاف  يػػػػػ 

 ل نرر أاليأزيع.
  رريػػػػػػة يعريب أليد ريادة  الطثعػة اللانيػة  .فن القيادة المدرسية .(2011) أماسلأر  يػػػػػ 

 العثيياف ل نرر أاليأزيع.
 راـ اهلل. .دليل اإلشراف التربوي الفمسطيني .(2011) أزارة اليرثية أاليع يـ العالخ الي سطينيةػػػػػ 
العامة  راـ اهلل  اإلدارة  .دليل في اإلشراف التربوي .(2007)أزارة اليرثية أاليع يـ العالخ الي سطينية ػػػػػ 

 لئلرراؼ أاليأليؿ.
  راـ اهلل  ة لدليل اإلشراف التربوييييييالمادة التدريبي .(2005)أزارة اليرثية أاليع يـ العالخ الي سطينية ػػػػػ 

 عامة لئلرراؼ أاليأليؿ.اإلدارة ال
 أء  خ دألة قطر  خػػث  ػػػػػػرثأن أييايايػػػػػث اليػػػػػمهاـ المأج .(2005) أاؿالريخ  نأ    خاليا عخ   ػػػػػ 

 .426 – 382(  ص 4) 23  مجمة التربية .يأجهات اإلرراؼ اليرثأن اليديث
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 أسماء المحكمين: (1ممحق رقم )
 

الر
 قم

 مكان العمل االسم

 جامعة القدس ميمأد أثأ سمرة .دأ.  1
 جامعة القدس د. أررؼ أثأ  يراف 2
 مرر ة يرثأية/ رماؿ ال  يؿ د. جناف رراد أثأ جأدة 3
 مررؼ يرثأن/ميا ظة ثيت ليـ  خ العزةد. رث 4
 جامعة   سطيف األل ية د.  ثد المجيد  بلأنة 5
 جامعة القدس د.  بل يسيف 6
 جامعة القدس د.  ييؼ زيدلف 7
 جامعة القدس د.  مر الريماأن 8
 جامعة القدس د.  دأ  ي ثية 9

 جامعة القدس د. ميمد رعيثات 10
  خ ثيت ليـ مدير مدرسة د. ميمد  سايرة 11
 جامعة   سطيف األل ية د. ميمد  ية 12
 جامعة القدس د. نثيؿ  ثد الهادن 13
مػػػػدير اليرثيػػػػة أاليع ػػػػيـ ثميا ظػػػػة ثيػػػػت  أ. سامخ يامؿ مرأة 14

 ليـ
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 المدارس عينة الدراسة: (2ممحق )
 

 المدرسة/ مختمطة الرقم المدرسة/ بنات الرقم المدرسة/ ذكور الرقم
 التوافق األساسية 1 بيت لحم الثانوية 1 ة الروسية الثانويةالصداق 1
 جورة الشمعة 2 بيت جاال األساسية 2 إسكندر الخوري الثانوية 2
 واد النيص الثانوية 3 مسقط الثانوية 3 بيت ساحور الثانوية 3
 مراح معال الثانوية 4 الخضر الثانوية 4 الخمفاء الراشدون الثانوية 4
 المنشية الثانوية 5 بتير الثانوية 5 نويةالخضر الثا 5
 الرشايدة الثانوية 6 نحالين الثانوية 6 نحالين الثانوية 6
 واد رحال الثانوية 7 العودة األساسية 7 مراح رباح الثانوية 7
الخمفيييييييييييياء الراشييييييييييييدون  8 دار صالح الثانوية 8

 األساسية
 أبو نجيم الثانوية 8

 تشيمي األساسية 9 طاقين األساسيةذات الن 9 العبيدية الثانوية 9
 النبي زكريا األساسية 10 الخضر األساسية 10 بيت لحم األساسية 10
 الفجر األساسية 11 القاىرة األساسية 11 وديع دعمس األساسية 11
 أم سممونة األساسية 12 الزواىرة األساسية 12 التآخي األساسية 12
 خمة الحداد األساسية 13 الجرمق األساسية 13 طبريا األساسية 13
 الروعين األساسية 14 االستقالل األساسية 14 بيسان األساسية 14
 كيسان األساسية 15 تقوع الثانوية 15 الخضر األساسية 15
 تقوع األساسية 16   حسن مصطفى األساسية 16
 ثبرة األساسية 17   جيل الغد األساسية 17
 ألساسيةالبيضاء ا 18   الوحدة األساسية 18
 خاليل الموز األساسية 19   التحرير األساسية 19
محمييييييييييد سييييييييييالم ذويييييييييييب  20

 األساسية
 الزير األساسية 20  

 راس الواد األساسية 21   يافا األساسية 21
رييييييييييييييياض األقصييييييييييييييى  22   أشبال حمزة األساسية 22

 األساسية
     تقوع الثانوية 23
     حوسان الثانوية 24
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 كتاب تسييل ميمة توزيع االستبانة من جامعة القدس: (3ممحق رقم )
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 (4ممحق رقم )
 مدير التعميم بمحافظة بيت لحمكتاب تسييل ميمة توزيع االستبانة من 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (5ممحق )
 االستبانة

 

 جامعة القدس  
 لعميا    الدراسات اعمادة 

 
 خوة واألخوات معممي ومعممات المدارس المحترمين                     إلالزمالء مديري ومديرات المدارس وا
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 
مدى توافر الميارات القيادية لدى المشيرفين التربيويين فيي " الثايث ثاجراء دراسة يأؿ مأ أع  يقأـ

أذلػػؾ اسػػييماال "   فييي المييدارس الحكومييية والمعممييين يرينالمييدنظيير ة محافظيية بيييت لحييم ميين وجييي
يرجػػى اإلجاثػػة  ػػف   مػػف جامعػػة القػػدس اإلدارة اليرثأيػػة ػػخ  الماجسػػييرلميط ثػػات الي ػػأؿ   ػػى درجػػة 

 قرات االسيثانة ث دؽ أمأ أ ية مف أجؿ ييقيؽ ألداؼ لذا الدراسة    ما ثػأف الثيانػات اليػخ سػييـ 
 راض الثيث الع مخ  أسيعامؿ ثسرية يامة.جمعها سيسي دـ ألم

 ثاسـ اليجايجةالثايث:                                                                     

  إثراليـ ال  يثخإرراؼ: د.                                                                   
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  القسم األول: البيانات الشخصية

  أنلى       : ذير الجنس -1
 
  سنة  أيلر 35   سنة   30 - 35 سنة    25 - 30سنة  25: أقؿ مف العمر -2
 
 مع ـ/ة       : مدير/ة مسمى الوظيفة -3
 
  ماجسيير  أ  ى   ثيالأريأس    : دث ـأ المؤىل العممي -4
 
 نأن لا   أساسية   يا   : أساسية دنيا مستوى المدرسة -5
 
مختلطة إناث   : ذيأر جنس المدرسة -6

 

 مذينة : قرية موقع المدرسة -7
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 القسم الثاني

مدى توافر الميارات القيادية ليدى المشيرفين التربيويين لديؾ  دد مف اليقرات اليخ يعثر  ف رأيؾ  خ 
 ػخ ال انػة )×( الييػـر ثأ ػع إرػارة   أرجػأ والمعمميين يرينالميدنظر في محافظة بيت لحم من وجية 

 اليخ ير  أنها ييناسب مع يقديرؾ أقنا يؾ الر  ية
 

 

 الرقم

 

 الفقيييرة

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 ميارات العالقات االنسانيةالمجال األول: 
يتعيييييرف عميييييى المعمميييييين بييييييدف توثييييييق العالقييييية  1

 اإلنسانية معيم
     

      والتقدير لممعممين أثناء تعاممو معيم يظير االحترام 2
يتبيييع طريقييية اإلقنييياع المتبيييادل ميييع المعمميييين أثنييياء  3

 مناقشتيم
     

زمالئيم يشجع المعممين عمى تقبل اآلراء ومقترحات  4
 اآلخرين من خالل الزيارات التبادلية

     

لتطورىم المعممين عمى اتخاذ القرارات الالزمة  يشجع 5
 الميني

     

      يعزز المعممين أثناء إشرافو عمييم 6
      الشعور بالرضا الوظيفي لدى المعممين يعزز 7
      يعالج بعض أخطاء المعممين بطريقة تربوية سميمة 8
التكييييف ميييع البيئييية  عميييىيسييياعد المعمميييين الجيييدد  9

 المدرسية
     

      يستغل مركزه الوظيفي في زيادة ثقة المعمم بنفسو 11
      يعمل مع المعممين بروح الفريق  11
يقوم برصد بعض األخطاء ليدى المعمميين دون طيرح  12

 البدائل
     

      لممعممينيراعي الظروف الشخصية واالجتماعية  13
      يعمق الثقة بينو وبين المعممين 14
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 الرقم

 

 الفقيييرة

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 (التخصصية) الميارات الفنية: الثانيلمجال ا
      يحدد مسؤوليات وواجبات العمل مسبقا 15
يشيييجع المعميييم عميييى اسيييتخدام الوسيييائل والتقنييييات  16

 الحديثة في العمل
     

يرصيييييد المالحظيييييات الصيييييفية بشيييييكل موضيييييوعي   17
 مناسب

     

      يمم بطبيعة العمل ومراحمو ومتطمباتو 18
      النقد البناء من المديرين والمعممينيتقبل  19
      يبدي توجييات إدارية وفنية عند زيارتو لممدرسة 21
      يمم بأنماط اإلشراف التربوي الحديثة 21
يعييييالج أخطيييياء المنييييياج بطريقيييية عممييييية تربوييييية  22

 صحيحة
     

      يقدم التغذية الراجعة في الوقت المناسب 23
ن والمعممين عميى المشياركة فيي حيل يشجع المديري 24

 المشكالت
     

      يحفز األفكار اإلبداعية لدى المديرين والمعممين. 25
      يتابع المعممين ذوي األداء المتدني 26
يعمييييل عمييييى إدارة الوقييييت بمييييا يتناسييييب والموقييييف  27

 التعميمي
     

      يطور ذاتو مينيا في مجال تخصصو 28
 (الشخصية)الميارات الذاتية  المجال الثالث:

      يتحمل المسؤولية الكاممة عند حدوث أي طارئ 29
يحفييز المييديرين والمعممييين عمييى بييذل أقصييى طاقيية  31

 ممكنة إلنجاز العمل
     

      يعمل دائما عمى استنياض اليمم إلنجاز الميام 31
يؤكيييد عميييى أىميييية االلتيييزام بتنفييييذ المييييام بالوقيييت  32

 المناسب
     

      يتمكن من إدارة االجتماعات بفاعمية 33
      يقدر نتائج العمل واألداء 34
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 الرقم

 

 الفقيييرة

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      تمثل سموكياتو قدوة حسنة لممعممين في المدرسة 35
      يعمل عمى تقريب وجيات النظر المختمفة 36
      جميع اإلمكانات المتاحة في المدرسةيستفيد من  37
يضيييع اقتراحيييات الميييديرين والمعمميييين المقدمييية ليييو  38

 موضع التنفيذ
     

يأخذ وجيات النظير المختمفية داخيل المدرسية بعيين  39
 االعتبار

     

يقدم التوصيات المناسبة لمدير المدرسية بعيد زييارة  41
 المعمم اإلشرافية

     

      يارة مركزا عمى الجوانب االيجابيةيعد تقرير الز  41
ينظر لممشاكل من زوايا مختمفة مميا يتيي  الفرصية  42

 لرؤية الحمول المختمفة
     

 االتصال والتواصل المجال الرابع: ميارات 
يعمييل عمييى بنيياء منيياخ يتصييف بالثقيية بييين المييدير  43

 والمعمم داخل المدرسة
     

تطيوير أداء المعمميين يطرح أفكيارا جدييدة مين اجيل  44
 داخل المدرسة

     

يشيييجع الميييديرين والمعمميييين عميييى المشييياركة فيييي  54
 ورشات العمل الخاصة بتطوير أداءىم

     

      يساعد المعممين في إعداد الخطط العالجية 46
يسيياعد المييديرين والمعممييين عمييى العمييل الجميياعي  47

 لتحقيق رؤية ورسالة المدرسة
     

      بشكل فاعل في تحقيق أىداف المدرسة يشارك 48
      يعمل عمى إدارة االجتماعات بطريقة سميمة 49
      لديو نظرة شمولية بأىداف العمل التربوي 51
يحييييرص عمييييى إيصييييال المعمومييييات إلييييى المييييدراء  51

 والمعممين
     

      والمعممين يرينيعزز العمل التعاوني بين المد 52
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 الرقم

 

 قيييرةالف

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      تمثل سموكياتو قدوة حسنة لممعممين في المدرسة 53
مين أجيل  (المعموميات)يطمب الميدخالت الضيرورية  54

 تحقيق األىداف
     

يشييارك بشييكل فاعييل فييي بنيياء إجميياع الييرأي حييول  55
 أىداف المدرسة

     

 
 

 لحسن تعاونكموشكرا 
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 :فيرس الجداول

 
 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 58 الديم را ية العينة   الص 1.3
معامؿ اريثاط ثيرسأف أالداللة االي الية يأؿ " مد  يأا ر المهارات  2.3

القيادية لد  المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظة ثيت ليـ مف أجهة نظر 
" ثيف الدرجة الي ية ليؿ مجاؿ  المديريف أالمع ميف  خ المدارس الييأمية

 أاليقرات

60 

ل لثات ل درجة الي ية  (Cronbach's Alpha) اليا يرأنثاخ معادلةنيال   3.3
 أالمجاالت

61 

مد  يأا ر المهارات القيادية    ى الدراسة  ينة اليساثية السيجاثات أالميأسطات األ داد 1.4
 خ  أالمديريف ف أجهة نظر المع ميفلد  المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظة ثيت ليـ م

 المدارس الييأمية  

63 

  ينة السيجاثات أاالنيرا ات المعيارية اليساثية أالميأسطات األ داد 2.4
 مهارات العبلقات االنسانية  قرات   ى الدراسة

64 

  ينة السيجاثات أاالنيرا ات المعيارية اليساثية أالميأسطات األ داد 3.4
 المهارات الينية )الي   ية( رات ق   ى الدراسة

65 

  ينة السيجاثات أاالنيرا ات المعيارية اليساثية أالميأسطات األ داد 4.4
 المهارات الذايية )الي   ية(  قرات   ى الدراسة

66 

  ينة السيجاثات أاالنيرا ات المعيارية اليساثية أالميأسطات األ داد 5.4
 ة )الي   ية(المهارات الذايي  قرات   ى الدراسة

67 

د  يأا ر المهارات م ميأسطات  خ ل يرأؽ( t-test( )ت) ا يثار نيال  6.4
مف أجهة نظر  خ ميا ظة ثيت ليـ القيادية لد  المرر يف اليرثأييف 

 الجنس لمي ير يعز   خ المدارس الييأميةأالمديريف المع ميف 

69 

يأا ر المهارات القيادية  د المعيارية لم أاالنيرا ات اليساثية الميأسطات 7.4
 العمر لمي ير يعز لد  المرر يف اليرثأييف 

69 

د  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف لم األيادن اليثايف يي يؿ نيال  8.4
 العمر لمي ير يعز   اليرثأييف

70 

 70د  يأا ر المهارات م ميأسطات  خ ل يرأؽ( t-test( )ت) ا يثار نيال  9.4
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم
المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظة ثيت ليـ مف أجهة نظر  القيادية لد 
 المسمى الأظييخ لمي ير يعز   خ المدارس الييأمية أالمديريف المع ميف

د  يأا ر المهارات القيادية المعيارية لم أاالنيرا ات اليساثية الميأسطات 10.4
 المؤلؿ الع مخ لمي ير يعز لد  المرر يف اليرثأييف 

71 

د  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف لم األيادن اليثايف يي يؿ ل نيا 11.4
 المؤلؿ الع مخ لمي ير يعز  اليرثأييف

72 

د  يأا ر المهارات القيادية المعيارية لم أاالنيرا ات اليساثية الميأسطات 12.4
 مسيأ  المدرسة لمي ير يعز لد  المرر يف اليرثأييف 

72 

د  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف لم األيادن ايفاليث يي يؿ نيال  13.4
 مسيأ  المدرسة لمي ير يعز  اليرثأييف

72 

د  يأا ر المهارات القيادية المعيارية لم أاالنيرا ات اليساثية الميأسطات 14.4
 جنس المدرسة لمي ير يعز لد  المرر يف اليرثأييف 

73 

  يأا ر المهارات القيادية لد  المرر يف دلم األيادن اليثايف يي يؿ نيال  15.4
 جنس المدرسة لمي ير يعز   اليرثأييف

73 

د  يأا ر المهارات م ميأسطات  خ ل يرأؽ( t-test( )ت) ا يثار نيال  16.4
القيادية لد  المرر يف اليرثأييف  خ ميا ظة ثيت ليـ مف أجهة نظر 

 ر مأقع المدرسةيلمي  يعز   خ المدارس الييأمية أالمديريف المع ميف

74 
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 المالحق فيرس

 
 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 95 أسماء المييميف 1
 96 المدارس  ينة الدراسة 2
 97 يياب يسهيؿ مهمة يأزيع االسيثانة مف جامعة القدس 3
 98 يياب يسهيؿ مهمة يأزيع االسيثانة مف مدير اليرثية  خ ميا ظة ثيت ليـ 4
 99 االسيثانة 5
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 :فيرس المحتويات
 أ  ............................................................................................. إقرار

 ب  ................................................................................... رير أ ر اف
 ج  ........................................................................................ الم  ص

ABSTRACT .................................................................................  د 
 1 ........................................................... خمفية الدراسة وأىميتيا :الفصل األول

 1 ...................................................................................... مقدمة 1.1
 4 ............................................................................ مري ة الدراسة 2. 1
 4 ..............................................................................أسل ة الدراسة 3. 1
 6 ............................................................................ ألداؼ الدراسة 5. 1
 6 ............................................................................. ألمية الدراسة 6. 1
 7 ..............................................................................يدأد الدراسة 7. 1
 7 ........................................................................... مي يرات الدراسة 8. 1
 8 ....................................................................... م ط يات الدراسة 9. 1
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