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 إلى ركح كالدم ككالدتي المذيف ربٌياني صغيران 

 .ةفأقسمت أف أككف كفٌيان لرسالتيما السامي

خكاني كأخكاتي،  إلى زكجتي كأبنائي كبناتي كا 

. الذم مىٌف اهلل عميو بالشفاء (كـر)كأخص بالذكر ابف أخي 

 الذيف شجعكني  ءإلى كؿ األصدقاء كاألحٌبة كاألكفيا

. كأستمىدُّ مف كفائيـ طاقة العطاء كأشاركيـ نظرة األمؿ نحك مستقبؿ أفضؿ

إلى ىؤالء جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاضع آمالن مف اهلل أف يسعد الجميع مف أبناء شعبنا 
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الشكر والتقدير 
 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد، النبي العربي األٌمي، الذم تمقى 

فكانت الشرارة التي أضاءت الٌدنيا بنكر العمـ، كأخرجت األمة كالبشرية  (اقرأ)الرسالة السماكية بكممة 

. مف الظممات إلى النكر كمف الجيؿ إلى العمـ كالتطكر كالتقدـ الحضارم

 فبعد إنجاز ىذه الدراسة كىذا العمؿ المتكاضع، يطيب لي كيشٌرفني أف أتقدـ بأقصى درجات 

االمتناف كالتقدير إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر محمكد أحمد أبك سمرة، الذم أشرؼ عمى ىذه الدراسة، 

كساىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كالتكجيو منذ المحظة األكلى لبداية الفكرة حتى نضجت، كأنجزت لتنسجـ 

. مع حالة التطكر العممي المستمر

 كأتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى عضكم لجنة المناقشة الدكتكر محمد عابديف كالدكتكرة رجاء 

كما أتقدـ بالشكر إلى أساتذة قسـ . العسيمي لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة كالعمؿ عمى إثرائيا

. التربية في جامعة القدس لما قٌدمكه مف جيد كتشجيع راجيان مف اهلل أف يكفقيـ كييطيؿ في أعمارىـ

 كال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر إلى أعضاء لجنة تحكيـ استبانة الدراسة مف أساتذة الجامعات، 

كرؤساء أقساـ اإلشراؼ كالميداف كالمشرفيف التربكييف كمدراء المدارس كجميع طكاقـ مديريتي التربية 

كما أشكر زميمي محمد الككمي الذم كقؼ إلى جانبي . كالتعميـ في محافظة الخميؿ جزاىـ اهلل خيران 

لى كؿ مف ساعدني مف األىؿ كاألصدقاء إلخراج ىذا العمؿ إلى حيز الكجكد . بإخالص كا 

 ليؤالء جمعيان أىدم ثمرة مجيكدم، كأعاىد اهلل كأعاىدىـ أف أككف جنديان مجيكالن متكاضعان 

. لخدمة كطني كشعبي

ٍف أىٍحسىفى عىمىالن  "  .صدؽ اهلل العظيـ(120سكرة الكيؼ، ) " ًإنَّنا ال نيًضيعي أىٍجرى مى

 

فكزم عبد القادر مكسى أبك ىميؿ : الباحث
 



 

التعريفات 

 

 

 .ىك المعمـ الذم يدرس أحد أك كال الصفيف األكؿ ثانكم كالثاني ثانكم: معمـ المرحمة الثانكية .1

ىي المدارس التي تديرىا كتشرؼ عمييا كزارة التربية كالتعميـ العالي أك أية : المدارس الحككمية .2
 (.1999دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية، ). كزارة حككمية

ىي مؤسسة تعميمية مسؤكلة عف مختمؼ القضايا التربكية التعميمية، : مديرية التربية كالتعميـ .3
كالقانكنية، كاإلدارية، كالتنظيمية، الخاصة بمجمكعة مف المدارس في المحافظة، كتتبع لكزارة 

 (.1999محيسف، )التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية 

ىي مجمكعة اإلجراءات، كالفعاليات، كالنشاطات التي يقـك بيا مديرك :الممارسات اإلشرافية .4
 .المدارس بيدؼ تحسيف عمميتي التعمـ كالتعميـ مف خالؿ مساعدة المعمميف عمى النمك الميني

ىي المنطقة الجغرافية الكاقعة جنكب الضفة الغربية كالممتدة مف حدكد محافظة : محافظة الخميؿ .5
 .بيت لحـ شماالن إلى نيايات حدكد الضفة الغربية جنكبان 

ىي المؤسسة التعميمية المشرفة عمى جميع المدارس الحككمية كالخاصة األساسية : مديرية الخميؿ .6
كالثانكية األكاديمية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، كالتي تضـ مدينة الخميؿ 

حمحكؿ، سعير، الشيكخ، بيت كاحؿ، ترقكميا، بيت اكال، نكبا، : كالمناطؽ الكاقعة شماليا كىي
 . خاراس، بني نعيـ، بيت امر، صكريؼ، تفكح

ىي المؤسسة التعميمية المشرفة عمى جميع المدارس الحككمية كالخاصة : مديرية جنكب الخميؿ .7
األساسية كالثانكية األكاديمية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كالتي تضـ المناطؽ 

 .دكرا، إذنا، يطا، السمكع، الظاىرية، الريحية، كمناطؽ البدك: الكاقعة جنكب مدينة الخميؿ كىي

 

 

الممخص 



 
  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي 

: المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف

ما كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة  .1

الخميؿ ؟ 

ىؿ تختمؼ كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات  .2

الجنس، كالمديرية، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي، : اإلشرافية لممديريف باختالؼ متغيرات الدراسة

كالتخصص لممعمـ، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة اإلدارية لممدير؟ 

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ لمعاـ الدراسي 

معممان كمعممة، ممف ييدَّنًرسكف الفرعيف العممي كاألدبي، أما عينة  (1269) كالبالغ عددىـ 2005/2006

مف مجتمع الدراسة، تـ اختيارىـ بالطريقة  (%17)معممان كمعممة، بنسبة  (228)الدراسة فتككنت مف 

. الطبقية العشكائية

كلتطبيؽ الدراسة، قاـ الباحث بتطكير استبانة، باالستفادة مف األدب التربكم، كالعديد مف 

التخطيط، كالمنياج : فقرة، مكزعة عمى ستة مجاالت (45)كتككنت االستبانة مف . الدراسات السابقة

. المدرسي، كالنمك الميني كالتدريب، كالزيارة الصفية، كالعالقات اإلنسانية، كالتقكيـ

( 18)كلمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف، بمغ عددىـ 

محكمان، مف األساتذة كالمختصيف التربكييف ممف يعممكف في مجاالت اإلشراؼ التربكم كالتدريس، 

كما تـ التأكد مف ثبات األداة . كاإلدارة المدرسية، كأعضاء ىيئات تدريس في جامعات فمسطينية

(. 0.95)باستخداـ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا، حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات لمدرجة الكمية 

: كبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي المناسب، أظيرت الدراسة النتائج اآلتية

أف كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة  .1

عمى المجاؿ الكمي، ككذلؾ مجاالت الدراسة جميعيا؛ كبمتكسط " مرتفعة"الخميؿ كاف بدرجة 



، كلـ تحصؿ أية فقرة (0.46)، كانحراؼ معيارم يساكم (4.05)حسابي لمدرجة الكمية مقداره 

 ".منخفضة"ضمف مجاالت األداة الستة عمى درجة ممارسة 

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف  (α =0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .2

المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى متغير المديرية، عمى الدرجة الكمية، كفي 

مجاالت الدراسة المتعمقة بالعالقات اإلنسانية، كالتقكيـ؛ ككانت ىذه الفركؽ لصالح مديرية جنكب 

 .الخميؿ

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .3

: المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغيرم جنس المعمـ، كتخصصو، كلمتغيرات

 .المؤىؿ العممي لممدير، كسنكات خبرتو اإلدارية، في جميع مجاالت الدراسة، كعمى الدرجة الكمية

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف  (α =0.05)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .4

المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى سنكات خبرة المعمـ، كلصالح المعمميف 

 .سنة (15)الذيف تزيد سنكات خبرتيـ عف 

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف  (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .5

المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى المؤىؿ العممي لممعمـ عمى الدرجة الكمية، 

كفي مجاالت الدراسة المتعمقة بالتخطيط، كالمنياج المدرسي، كالنمك الميني كالتدريب، كالعالقات 

اإلنسانية، في حيف كجدت فركؽ في مجالي الزيارة الصفية كالتقكيـ كلصالح المعمميف حممة 

 .البكالكريكس فقط

:  كفي ضكء النتائج أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات، أىميا

التنسيؽ بيف مديرم المدارس كأقساـ الميداف كاإلشراؼ التربكم في مجاؿ الممارسات اإلشرافية مف  .1
 .حيث كضكح التكجييات كالتعميمات كاإلرشادات

تزكيد مديرم المدارس بنشرات دكرية إلطالعيـ عمى المستجدات التربكية مف أجؿ تعزيز دكرىـ  .2

 .كمشرفيف تربكييف مقيميف



تبادؿ الزيارات ما بيف مديرم المدارس في مديرية جنكب الخميؿ كمديرية الخميؿ لإلفادة مف  .3

الخبرات كالتجارب المتعمقة بعممية اإلشراؼ التربكم كخاصة في مجاالت النمك الميني، كالتدريب، 

 .كالعالقات اإلنسانية، كالتقكيـ

رشادىـ إلى  .4 عقد دكرات لمديرم المدارس حكؿ المنياج الجديد لتعريفيـ بأىدافو كآليات تنفيذه كا 
 .آليات عممية دقيقة لتحميؿ المناىج الدراسية كتكظيفيا لخدمة العممية التعميمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Abstract 

The Perceptions of High School Teacher in Hebron District of 

Principals' Supervisory Practices. 

 

Prepared By: Fawzi Abdul-Qader Musa Abu Hlayel 

Supervised By: D. Mahmoud A. Abu Samra. 

 
The purpose of this study was to in investigate the actual supervisory 

practices used by the principals as perceived high school teachers in Hebron 

District through answering the following two questions: 

1- What are the actual supervisory practices used by the principals, as 

perceived by high school teachers in Hebron District? 

2- Do the perceptions of high school teachers in Hebron District of principals' 

supervisory practices differ due to directorate, teachers' gender, 

experience, qualification and study in addition to principals' qualification 

and experience?.     

The population of the study consisted of (1269) male and female high 

school teachers in Hebron District in the year 2005-2006, whereas a sample of 

(228) teachers was randomly chosen, resembling approximately (17%) of the 

original population.  

To achieve the study goals, the researcher developed a questionnaire 

based on studies in instructional supervision, and in the related literature. The 

questionnaire contained (45) items distributed on six fields, which were   

planning, curriculum, professional growth and training, classroom visit, 

human relations and evaluation. The validity of the questionnaire was 

determined through experts and specialists. The reliability was computed 

using Cronbach Alpha correlation coefficients which was (0.95). 

           After analyzing the results, the study revealed the following:  

1. High school teachers described the principals' supervisory practices in 

Hebron District as "High", with the mean of (4.05) on the total degree, and 

with standard deviation of (0.46). None of the items got a "Low" degree.  



2.  There were statistically significant differences at (α= 0.05) level  between 

the teachers' perceptions of principals' supervisory practices in fields of 

―human relations‖ and ―evaluation‖ attributed to the variable of teacher's 

directory, in favor of Southern Hebron Directory.  

3. There were no statistically significant differences at (α= 0.05) level 

between the teachers' perceptions of principals' supervisory practices and 

the variables of teacher's sex and major, and of principal's qualification 

and on the total degree of experience in all field.  

4. There were statistically significant differences at (α= 0.05) level between 

teachers' perceptions of supervisory practices and the variable of teacher's 

experience, in favor of (15) years and above.  

5. There were no statistically significant differences at (α= 0.05) level in the 

field of ―planning‖, ―curriculum‖, ―professional growth and training‖ and 

―human relations‖ due to the teacher's qualification, while there were 

differences in field of ―classroom visit‖ and ―evaluation‖, in favor of 

teachers of B.A degree. 

Finally the study comes up with a number of recommendations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

انفصم األول 
  

 مشكهت اندراست وخهفٍتهب
 املمدمت  

 

 

   

   

 مشكهت اندراست وأسئهتهب  
 

 

   

   

 فرضٍبث اندراست  
 

 

   

   

 أهداف اندراست  
 

 

   

   

 أهمٍت اندراست  
 

 

   

   

 حدود اندراست  

   

   

   

   

 



 

 

الفصل األول 

مشكمة الدراسة وخمفيتيا 

المقدمة  1-1

تعتبر العممية التعميمية كالتربكية مف أىـ العكامؿ التي تساىـ في نيضة األمة كتقدميا كتطكرىا 
كىي األساس في رقييا كشمكخيا، كال يككف ذلؾ إال بإدارة مدرسية عمى درجة عالية مف الكفاءة، 

كالمستندة عمى معرفة كدراية بأسس كقكاعد كنظريات العمؿ اإلدارم مف ناحية كالفف في تطبيؽ ىذه 
كبقدر ما يجمع المدير بيف العمـ كالفف كالمكىبة الشخصية في . األسس كالنظريات مف ناحية أخرل

. اإلدارة بقدر ما يككف خبيران كمؤىالن كالنتائج المترتبة عمى قيادتو أكثر خصبان كعطاءن 
 كاالتجاىات الجديدة حكلو أدل قلقد أدل تطكر دكر القائد التربكم كمتطمبات ىذا الدكر كمستمزمات

إلى ظيكر العديد مف الدراسات كاألبحاث التربكية التي تسعى لتقكيـ ىذا الدكر، كتحديد العكامؿ المؤثرة 
. في فعاليتو

إف التطكر العممي كالتكنكلكجي لدل األمـ المتقدمة، لـ يكف بسبب كجكد الثركات الطبيعية فحسب 
فيي تسعى . بؿ بفضؿ اإلدارات كالقيادات الفاعمة لدييا كالقادرة عمى استخداميا االمثؿ لمقكل البشرية

دائما لتطكير إداراتيا بحيث تككف قادرة عمى شحذ ىمـ العامميف كاكتشافيا لمطاقات اإلبداعية كمكاجية 
كمف ىنا تبدك الحاجة إلى إدارة ديناميكية مرنة قادرة عمى قيادة التنمية كدفع التنظيـ اإلدارم . التحديات

(.  1995كنعاف، )إلى أعمى درجة ممكنة مف الكفاءة كاإلنتاجية 
كاإلدارة التربكية مف اإلدارات الميمة التي ينبغي االىتماـ بيا بشكؿ كبير كالعمؿ عمى تحديثيا 

فيي تعنى بالطالب كتنميتو مف جميع جكانبو لتككيف شخصيتو القادرة عمى البناء . كتطكيرىا باستمرار
حداث التقدـ كالتطكر العممي كالحضارم كىذا بدكره يتطمب كجكد قادة قديريف كمتميزيف، . كالعطاء كا 

يمتمككف ميارات كسمات إدارية تمكنيـ مف القياـ بدكرىـ بفاعمية، فنجاح المؤسسة مرىكف بقائدىا 
بداعاتو مكانياتو كا   .كقدراتو كا 



عداد األفراد  ،(1981)كيؤكد األفندم  أف ىدؼ التربية أصبح مرتكزان عمى تككيف الشخصية، كا 
لمحياة السميمة في مجتمع تربكم سميـ، كتغير معنى اإلدارة المدرسية مف ككنيا تقتصر عمى تنفيذ 
المدير لما يطمب منو مف تعميمات كتنحصر داخؿ جدراف المدرسة إلى عممية إنسانية، تيدؼ إلى 
تكفير الكسائؿ كاإلمكانات، كتييئة جميع الظركؼ التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية كالقيـ 

االجتماعية التي أنشئت المدرسة مف أجميا، كغدت اإلدارة المدرسية كسيمة مكجية نحك تحقيؽ 
. األىداؼ التربكية االجتماعية تحقيقان كظيفيان 

كقد اتسع دكر مدير المدرسة ليشمؿ جانبان ميمان مف جكانب عممو إضافة إلى الجانب اإلدارم، كىك 
الجانب الفني، كالذم أكاله المربكف التربكيكف اىتمامان كبيران، عمى اعتبار أف المدير ىك المشرؼ 

التربكم المقيـ في المدرسة، كالذم يساىـ في حؿ مشكالت التعميـ فييا عف طريؽ احتكاكو بالطالب 
في غرفة الصؼ كمعمـ ليـ مف جية، ككمشرؼ تربكم يقضي جزءان مف كقتو في حضكر الدركس 

ثراءىا . لممعمميف مف جية أخرل، كىك يساىـ مع معمميو في تنفيذ المناىج كا 
كلقد جاءت المناداة بدكر مدير المدرسة مشرفان تربكيان مقيمان في بداية السبعينات، كىي في الكاقع 
تكضيح لدكره ككصؼ لميامو بعدما كاف ىمو تنفيذ األعماؿ اإلدارية الركتينية عمى حساب األعماؿ 

الفنية، كالتي مف أىميا اإلشرافية، كاليادفة إلى مساعدة المعمميف عمى النمك الميني كالشخصي 
 كاتجو الباحثكف نحك دراسة قياـ مدير المدرسة (.1990الفكاعرة، )كبالتالي تحسيف العممية التعميمية 

بدكره مشرفان تربكيان مقيمان كمدل فعالية ىذا الدكر، في محاكلة لمكصكؿ إلى األسس العممية التي تحقؽ 
أىداؼ العممية التربكية في ىذا المجاؿ، كتحقؽ بالتالي الرضا مف قبؿ القائميف عمى العممية التربكية 

. عمكمان كفئة المعمميف خصكصان 
كقد تطكر دكر مدير المدرسة الحديثة، فمـ يعد يقتصر في عممو عمى القياـ بالكاجبات اإلدارية مف 

ضبط لممدرسة، كمراسمة الجيات المسؤكلة، كغير ذلؾ، بؿ أصبح يتعداىا إلى القياـ بكاجبات فنية 
كىك أف يعمؿ عمى تحسيف عممية تعمـ التالميذ دريؾ كرك . تتعمؽ بصميـ العممية التربكية كجكىرىا

(Drake & Ro, 1986).   
كاإلشراؼ التربكم كاكبو التطكر في المفيكـ كالممارسة، فبعد أف كاف تفتيشان يستخدـ الزيارة الصفية 
المفاجئة، كيرمي إلى التأكد مف تقيد المعمـ باألكامر كالتعميمات، كيركز عمى التحصيؿ لدل التالميذ، 



أصبح ييعنى بالمكقؼ التعميمي بجميع عناصره الطالب، المعمـ، البيئة المدرسية، المنياج، الكسائؿ، 
 تعاكنية منظمة تقكـ عمى احتراـ شخصية المعمـ كالثقة بإمكاناتو كصكالن ةكباستخداـ أساليب ديمقراطي

إلى بناء عالقة إنسانية صحيحة معو كالعمؿ عمى تطكير نكعيتو المينية كرفعيا إلى أعمى درجة 
لكف التطكر األىـ الذم طرأ عمى مفيـك اإلشراؼ التربكم ىك . ممكنة كاألخذ بيده نحك النمك المستمر

كما تنكعت أساليبو انسجامان مع الكاقع الجديد؛ فأخذ أشكاالن متعددة . (1991بطاح، )أنو أصبح شمكليان 
كما ظيرت أنكاع . مثؿ التعميـ المصغر، كالدركس التطبيقية، ككرش العمؿ، كالبحكث اإلجرائية كغيرىا

. اإلكمينيكي، كاإلشراؼ باألىداؼ، كالبنائي، كاإلبداعي كغيرىا: متعددة لإلشراؼ التربكم منيا
 بأف (Tanner & Tanner, 1987)، ككؿ مف تنر كتنر(Anderson, 1989)كيشير اندرسكف 

اإلشراؼ التربكم الجديد ىك العممية األكثر التصاقان بالنمك الميني لمعامميف التربكييف، كاألقكل أثران في 
كفي تطكير المناىج . تطكير كفاياتيـ األدائية التعميمية كاإلدارية المساندة لعمميات التعمـ كالتعميـ

نتاجيا . التربكية كالمكاد التعميمية لزيادة كفايات األنظمة التربكية، كزيادة مردكدىا كا 
 مف (Blumberg & Greenfield, 1980)كما أف بعض الباحثيف أمثاؿ بممبرغ كجرينفيمد 

مف  (%82)خالؿ دراسة أجراىا لمتعرؼ عمى اتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم تبيف أف 
يركف دكره سمبيان بالنسبة  (%75)المعمميف يركف أف دكر المشرؼ التربكم غامض كغير كاضح، كأف 

. ليـ
كلحاجة المعمميف المستمرة في التكجيو كاإلرشاد كتحسيف كتطكير أدائيـ، يبرز دكر مدير المدرسة 
نجازاتيـ المختمفة، فيك األقدر عمى إحداث  كمشرؼ تربكم مقيـ لكجكده بينيـ، كمطمعان عمى أعماليـ كا 
التغيير المطمكب أكثر مما يحدثو المشرؼ التربكم الذم يزكر المعمـ مرة أك مرتيف في السنة، كما أنو 

 كالرضا عف كاقع اإلشراؼ الذم ييدؼ ةيقيـ أداء المعمـ بصكرة أكثر عدالة ككاقعية كتعطيو الطمأنيف
. أساسان إلى مساعدة المعمـ، كصكالن إلى تحسيف العممية التعميمية التعممية
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يصؼ المعممكف الممارسة اإلشرافية لممدير بأشكاؿ متفاكتة، فمنيـ مف يرل أف المدير يقـك بيذه 
 دفع ااالممارسة بشكؿ جيد كمحقؽ لألىداؼ، كآخركف يركف أف المدير ال يستطيع القياـ بيا، مـ

. الباحث إلى إجراء ىذه الدراسة في محاكلة إللقاء الضكء عمى حقيقة ىذه الممارسة
، إلى أف الدراسات حكؿ اإلدارات المدرسية قد ركزت بشكؿ خاص عمى (1998)كقد ذكر الشكا 

قضايا كظكاىر مختمفة تناكلت في معظميا طبيعة العالقة بيف اإلدارة المدرسية كالمعمميف، كتأثيرىا 
أداء المعمميف، كضبط النظاـ المدرسي، كتحصيؿ الطمبة، دكف أف : عمى عدد كبير مف المتغيرات مثؿ

تعطي أىمية خاصة لمممارسات اإلشرافية التي يقـك بيا مديرك المدارس، انطالقا مف الدكر الجديد 
الذم أنيط بيـ، كأثر ىذه الممارسات عمى المعمميف بشكؿ خاص كعمى العممية التعميمية بشكؿ عاـ، 

كمدل رضا كقناعة المعمميف حكؿ ىذه الممارسات، األمر الذم دعا الباحث إلى تبني مثؿ ىذه 
.  القضية المتعمقة بالممارسات اإلشرافية

: كعميو فقد تحددت مشكمة الدراسة باإلجابة عف السؤاليف اآلتييف
ما كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة  .1

الخميؿ؟ 
ىؿ تختمؼ كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية . 2

الجنس كالمديرية كالخبرة كالمؤىؿ العممي كالتخصص لممعمـ، : لممديريف باختالؼ متغيرات الدراسة
كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية لممدير؟ 
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: كمف خالؿ السؤاؿ الثاني لمدراسة انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتية
بيف تقديرات أفراد  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية األولى

عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير 
. المديرية



بيف تقديرات أفراد  (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :الفرضية الثانية
عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير جنس 

. المعمـ
بيف تقديرات أفراد  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثالثة

عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير 
 .سنكات خبرة المعمـ
بيف تقديرات أفراد  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الرابعة

عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 
. لممعمـ

بيف تقديرات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة
أفراد عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير 

. تخصص المعمـ
بيف تقديرات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السادسة

أفراد عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ 
. العممي لممدير

بيف تقديرات  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السابعة
أفراد عينة الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير 

. الخبرة اإلدارية لممدير
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كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة  تأتي ىذه الدراسة لمكشؼ عف
: كعمى كجو التحديد فاف ىذه الدراسة تيدؼ إلى ما يمي. الثانكية في محافظة الخميؿ

التعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في  .1
 .محافظة الخميؿ، في مديريتي الخميؿ كجنكب الخميؿ



المديرية، كجنس المعمـ، كخبرتو، كمؤىمو، كتخصصو كعمى تقديرات : التعرؼ إلى أثر متغيرات .2
 .المعمميف أك كجيات نظرىـ
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مف خالؿ استعراض األدب التربكم، يتبيف أف مسؤكليات اإلشراؼ التربكم لـ تعد مقتصرة عمى 
المشرؼ التربكم المختص، بؿ تتعداه ليككف لمدير المدرسة دكر ميـ كبارز في ىذه العممية، ككنو 

األكثر قربان لمميداف، كأكثر إدراكان لكاقع المدرسة كاحتياجاتيا كمتطمباتيا، فعميو يقع العبء األكبر في 
اإلطالع بيذه الميمة كالنيكض بيا، كيؤكد المفيـك الحديث لإلدارة المدرسية كاإلشراؼ التربكم عمى 

كأنو مف األمكر األساسية التي تندرج تحت . أىمية الدكر الفني لمدير المدرسة باعتباره مشرفان مقيمان 
.  مسؤكلياتو، كىذا الدكر بحاجة إلى مزيد مف الدراسة كالبحث لجالئو كتحديده بشكؿ دقيؽ

كقد تكجيت أنظار المسكؤليف كالقائميف عمى عممية التعميـ إلى مدير المدرسة كأسندت إليو دكر 
المشرؼ التربكم المقيـ، كتأتي ىذه الدراسة ميمة كضركرية ألنيا تعمؿ عمى تقصى كاقع ىذا الدكر 
لمدير المدرسة، كمدل ممارستو لممياـ كاألعماؿ اإلشرافية في مدرستو مف أجؿ تنمية المعمميف مينيان 

. كشخصيان 
كىذه المياـ كالمسؤكليات ممقاة عمى عاتؽ جميع المديريف دكف استثناء سكاء أكانكا في مدارس 

غير أف المختصيف في الحقؿ التربكم يركف أف لكؿ مرحمة مف مراحؿ التدريس . أساسية أـ ثانكية
خصكصية تختمؼ بعض الشيء عف األخرل في التخطيط كالتنفيذ كالمتابعة كاإلشراؼ تفرضيا طبيعة 

الطمبة كالفئة العمرية كالخصائص النمائيو كاالحتياجات التعميمية، كما يالئميا مف أساليب كطرائؽ 
. تدريس ككسائؿ تعميمية كأنماط قيادية، كبيئة مادية كغيرىا

كتأتي أىمية ىذه الدراسة أيضاى ككنيا األكلى، عمى حد عمـ الباحث، التي تجرم في فمسطيف 
. لمتعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية

ككذلؾ إثراء المكتبة التربكية، كتغطية النقص في الدراسات كاألبحاث النظرية كالميدانية التي 
تتناكؿ ىذا المكضكع في المجتمع الفمسطيني، بحيث يككف في متناكؿ الباحثيف التربكييف مادة نظرية 

. كميدانية خاصة بيذا الجانب كبالبيئة الفمسطينية
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مكانية تعميـ نتائجيا في ضكء المحددات التالية : تتحدد الدراسة كا 
 تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ : المحدد الزماني .1

 .2005-2006الدراسي
تـ إجراء ىذه الدراسة في المدارس الحككمية الثانكية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ : المحدد المكاني .2

 .العالي في الضفة الغربية في محافظة الخميؿ كالتي تضـ مديريتي التربية الخميؿ، كجنكب الخميؿ

تـ إجراء ىذه الدراسة عمى معممي المرحمة الثانكية كمعمماتيا في محافظة الخميؿ، : المحدد البشرم .3
 .كالذيف ييدىًرسكف الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم فقط

كما تتحد بطبيعة األداة . كيككف بداللة المصطمحات المستخدمة فييا: المحدد المفاىيمي .4
 .المستخدمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
انفصم انثبنً 

  
 اخلهفٍت اننظرٌت واندراسبث انسببمت

    

 اخلهفٍت اننظرٌت  
 

 

 مفهىو اإلدارة واإلدارة املدرسٍت   

 تطىر دور مدٌر املدرست   

 اإلشراف انرتبىي 
 

 

 مفهىو اإلشراف انرتبىي  

 تطىر مفهىو اإلشراف انرتبىي   

 مببدئ اإلشراف انرتبىي  
 

 

 أهداف اإلشراف انرتبىي  
 

 

 أسبنٍب اإلشراف انرتبىي  
 

 

 مهبو املشرف انرتبىي  
 

 

 املمبرسبث اإلشرافٍت ملدٌر املدرست  

بعض انصعىببث انتً تىاجه اندور اإلشرايف  
ملدٌر املدرست 

 

 تطىر اإلشراف انرتبىي يف فهسطني  
 

 

 اندراسبث انسببمت  

 اندراسبث انعربٍت   

 اندراسبث األجنبٍت   

 انتعهٍك عهى اندراسبث انسببمت  

 

 

 

 

 



الفصل الثاني 

الخمفية النظرية والدراسات السابقة 

الخلفية النظرية  2-1

  مفيوم اإلدارة واإلدارة المدرسية 2-1-1

استغالؿ المكارد المتاحة عف طريؽ تنظيـ الجيكد الجماعية " تيعٌرؼ اإلدارة عمكمان عمى أنيا 
كتنسيقيا بشكؿ يحقؽ األىداؼ المحددة بكفاية كفعالية، كبكسائؿ إنسانية، مما يساىـ في تحسيف حياة 

" اإلنساف، سكاء كاف عضكان في التنظيـ أك مستفيدان مف خدماتو، كأٌيان كاف المجاؿ الذم تمارس فيو
(. 1993القريكتي كزكيمؼ، )

، عمى أنيا عمـ كفف لتسيير (1983)أما اإلدارة التربكية فقد عرفيا كؿ مف بستاف كطو 
العناصر البشرية في إطار المؤسسات التعميمية ذات األنظمة كالمكائح التي تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ 

مكانات مادية في زماف كمكاف محدديف كما تفيـ اإلدارة التربكية عمى أنيا . معينة بكجكد تسييالت كا 
  .عممية تكجيو كسيطرة عمى مجريات األمكر في مجاالت التربية كالتعميـ

 كىنا ال بد مف اإلشارة إلى الفرؽ الذم يذكره التربكيكف بيف اإلدارة التربكية                                
Educational Administration كاإلدارة المدرسية School Management  ؛ فالمصطمح األكؿ

. يعني األعماؿ التي يقكـ بيا اإلداريكف في المستكيات العميا في الجياز التعميمي المركزم كالالمركزم
بينما اإلدارة المدرسية ىي جزء مف اإلدارة التربكية كصكرة مصغرة لتنظيماتيا، كالمنفذ لمسياسة التي 
تخططيا ىذه اإلدارة، أك ىي مجمكعة مف العمميات المتكاممة، كالخطط التي يشرؼ عمى ممارستيا 
مدير معد إعدادان خاصان، كذك ميارات متميزة تتناسب كمتطمبات العمميات الالزمة لبمكغ األىداؼ 

. (ت.عدس كرفاقو، د)المدرسية المحددة 
الشؽ األكؿ يتعمؽ باألعماؿ : كىذا التغيير في مفيكـ اإلدارة المدرسية حٌمميا رسالة ذات شقيف

اإلدارية، أما الثاني فيرتبط بالنكاحي الفنية اإلشرافية، كىك أىـ الشقيف؛ فيك يحتاج إلى كؿ صفات 
القيادة الحكيمة ذات العالقة بأمكر التربية، لتأدية الرسالة الجديدة تحقيقان ألىدافيا ككظائفيا الجديدة 

. كالمتعمقة باإلشراؼ التربكم
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لقد حكل األدب التربكم كالدراسات التربكية الكثير عف أىمية مدير المدرسة كأثره عمى نجاح 

كمف ىذا المنطمؽ، يأتي البحث في . كفعالية العممية التربكية برمتيا، كعمى نجاح المدرسة كفعاليتيا
فمـ يعد مدير . ميارات مدير المدرسة كالكفايات الالزمة لو، كالمياـ كالمسؤكليات التي يضطمع بيا

المدرسة مجرد إدارم تقميدم؛ ذلؾ أف ىناؾ اتجاىات حديثة في اإلدارة المدرسية ترل ضركرة التجديد 
: كقد تعددت اإلشارة إلى تمؾ االتجاىات مف خالؿ دراسات عديدة. في عمؿ جياز اإلدارة المدرسية

، مف أنو أصبح ينظر إلى (1994)، كالسعكد (1994)كمثاالن عمى ذلؾ ما أشار إليو كؿ مف مصطفى 
. مدير المدرسة باعتباره قائدان تربكيان، كمعممان أكالن كقدكة لمعامميف

 فمدير المدرسة يشكؿ جزءان ال يتجزأ مف العممية التربكية ذات النشاط الدائـ كالحركة المتصمة 
حيث تتالقى قكل اإلدارة مع مشكالت المعمميف كالتالميذ كأكلياء األمكر كما يصدر عف ىؤالء مف 

بشأف كظيفة مدير  (فكمز)قكؿ  (بكارب ) عف(1998)كينقؿ اليحمدم . أعماؿ ذات صمة بالتعميـ
الرئيس األعمى ليذه المؤسسة االجتماعية يعتبر أىـ  (المدير)إف الناظر بصفتو "المدرسة الثانكية 

 تقدـ في مجاؿ العمؿ المدرسي، ميما اتصفت أمعضك في اإلدارة، فبدكف قيادتو ال يمكف أف نحرز 
". الييئة العاممة في المدرسة ببعد النظر كبالميارة في تصريؼ األمكر

 إلى أف عمؿ (Blumberg & Greenfield, 1980)كيشير كؿ مف بمكمبرج كجرينفيمد 
: مدير المدرسة يتركز في بعديف متكامميف

. Administration Managerial Emphasisالتركيز عمى العمؿ اإلدارم : البعد األكؿ .1
 Educational Leadershipالتركيز عمى ما أسمي بالقيادة التعميمية : البعد الثاني .2

Emphasis.   

المعمـ، كالطالب، كالمنياج، : ، أف لمعممية التربكية أربعة أركاف أساسية(2001)كيرل عابديف 
كاإلدارة، كاإلدارة المدرسية جيكد كنشاطات منسقة يقـك بيا فريؽ العامميف في المدرسة، كيعتبر مدير 

. المدرسة مف أىـ عناصرىا كأشخاصيا، بؿ أنو ركيزة العممية التعميمية
، انو تـ تصنيؼ مياـ مدير المدرسة (1992)، كنشكاف (1993)كأكرد كؿ مف فيمي كمحمكد 

:  كمسؤكلياتو ككاجباتو في خمسة محاكر ىي



كيشتمؿ ىذا المحكر عمى مياـ : Instructional Improvementتحسيف البرامج التعميمية  .1
 .تحديد البرامج التعميمية التي تقدميا المدرسة، كالتخطيط لتطكيرىا كتقكيميا

كيشتمؿ ىذا المحكر عمى مياـ تكجيو : Staff Personnel Servicesخدمات ىيئة التدريس  .2
تاحة فرص النمك الميني ليـ  .ىيئة التدريس بالمدرسة، كتقكيميـ، كا 

كيشتمؿ ىذا المحكر عمى مياـ :  Student Personnel Servicesخدمات شؤكف الطالب  .3
 .اإلرشاد النفسي لمطالب، كتكجيييـ، كمساعدتيـ في التصدم لممشكالت التي تكاجييـ

كيشتمؿ ىذا المحكر عمى مياـ : Financial – Physical Resourcesالمكارد المالية كالمادية  .4
دارة المبنى المدرسي كتجييزاتو  .اإلشراؼ عمى المكارد المالية كا 

كيشتمؿ ىذا المحكر عمى : School – Community Relationshipعالقة المدرسة بالمجتمع  .5
 .مياـ االتصاؿ بالمجتمع كاالستفادة مف مكارده في تحسيف العمؿ المدرسي

:  كاجبات مدير المدرسة في أربعة مستكيات(2001)كيمخص عابديف 
. كيتمثؿ في تكفير الظركؼ المادية كالبشرية لتيسير العممية التربكية: المستكل اإلدارم .1
، كتكفير النمك الميني ركيتمثؿ في المتابعة كتشجيع المعمميف عمى االبتكا: المستكل الفني .2

 .لممعمميف كالطالب

كيتمثؿ في تكثيؽ صمة المدرسة بالمجتمع المحمي كبناء عالقات ذات تأثير : المستكل االجتماعي .3
 .متبادؿ بينيما

 .كيتمثؿ في قيادة التجديد كالتطكر في العممية التربكية: المستكل اإلبداعي .4

كفي ضكء ما سبؽ ذكره مف رأم التربكييف حكؿ مياـ كمجاالت عمؿ مدير المدرسة، كعمى 
الرغـ مف االختالؼ الظاىر بينيـ بشأف عدد تمؾ المياـ كالمجاالت التي تقع ضمنيا؛  يمكف تمخيص 

: ىذه المياـ في المجاالت التالية
 .مجاؿ األعماؿ اإلدارية .1

 .مجاؿ تطكير المناىج الدراسية كتحسينيا .2

 .مجاؿ تطكير كتحسيف النمك الميني لممعمميف .3

 .مجاؿ شؤكف الطالب .4



 .مجاؿ البيئة كاألنشطة المدرسية .5

. مجاؿ التكامؿ كالتعاكف مع البيئة المحمية .6
، أنو عف طريؽ اقتناع اآلخريف برؤية مدير المدرسة كأفكاره، كعف طريؽ (ت.د(كيؤكد كاربنتر 

بث ركح الرغبة في التجديد في الفريؽ الذم يعمؿ معو، فإنو يستطيع إحداث التطكير المطمكب في 
مؤسستو التعميمية، مما يؤدم إلى تطكير العممية التربكية بشكؿ عاـ، كبيذه الطريقة يككف مدير 

. المدرسة قادران عمى بناء ما يمكف أف يطمؽ عميو القكة الدافعة مف أجؿ التحديث
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التعاريؼ المفاىيمية : يمكف تقسيـ تعريفات اإلشراؼ التربكم إلى مجمكعتيف أساسيتيف

حيث تعنى التعاريؼ المفاىيمية بماىية اإلشراؼ الفني، بينما تيعنى التعاريؼ . كالتعاريؼ اإلجرائية
. اإلجرائية بتحديد الكظائؼ أك المياـ األساسية كالنشاطات اإلشرافية

، ليذه التعريفات، كالتي مف أبرزىا كمثاؿ عمى (2005)كيعرض كؿ مف عطارم كزميمتيو 
استراتيجية لمنيكض بالنمك الميني : " لإلشراؼ عمى أنو(Glatthorn)التعاريؼ المفاىيمية، تعريؼ 

لممدرسيف كذلؾ بتكفير تغذية راجعة ليـ حكؿ التفاعالت التي تجرم في غرفة الصؼ كمساعدتيـ عمى 
 كمف التعاريؼ اإلجرائية عند ". تكظيؼ ىذه التغذية لجعؿ التعمـ أكثر فعالية

 (Goldhammer, et al)، أف اإلشراؼ التربكم ىك جميع النشاطات التي يقـك بيا مديرك التعميـ مف 
أجؿ تحسيف العممية التعميمية التعممية، مثؿ مشاىدة الدركس كعقد االجتماعات مع المدرسيف، كتنظيـ 

عادة المنياج كطرؽ التدريس، كتطكير كتنفيذ الخطط لزيادة الفعالية .   كا 
عممية قيادية ديمقراطية تعاكنية منظمة : "، أف اإلشراؼ التربكم(ت.د)بينما يرل عدس كرفاقو 

. تيعنى بالمكقؼ التعميمي التعممي بجميع عناصره مف مناىج، ككسائؿ، كأساليب، كبيئة، كمعمـ، كطالب
".  كتيدؼ إلى دراسة العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ، كتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا

ىك عممية فنية يقـك بيا تربكيكف "، أف اإلشراؼ التربكم (2004) في حيف يرل طافش 



 اختصاصيكف بقصد النيكض بعمميتي التعميـ كالتعمـ كما يتصؿ بيما، بكاسطة اإلطالع عمى ما يقـك 
بو المعممكف مف نشاطات ضمف االمكانات كالكسائؿ المتكفرة لدييـ، كمف ثـ الكقكؼ معيـ كمساعدتيـ 

". عمى تحسيف أدائيـ
مف خالؿ التعريفات السابقة، يالحظ أف اإلشراؼ التربكم عممية فنية إنسانية تعاكنية تسعى 
إلى النيكض بالعممية التعميمية تحقيقان كانسجامان مع األىداؼ العامة لمعممية التربكية، كذلؾ مف خالؿ 

اإلشراؼ عمى المعمميف بمساعدتيـ عمى النمك الميني كالعممي، كعمى فيـ أدكارىـ كمسؤكلياتيـ 
كيتـ ذلؾ عف طريؽ تعميؽ الفيـ الدقيؽ لألىداؼ التربكية كالتعميمية، كعمى اختيار . كالتكقعات نحكىـ

المادة التعميمية كتنظيميا، كعمى اختيار الطرائؽ كالكسائؿ المناسبة لتنفيذ عممية التدريس كتقكيميا 
. كتقكيـ تعمـ التالميذ كعمى التفاعؿ الفاعؿ مع اآلخريف في المدرسة
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أدل التطكر لمفيكـ العممية التربكية عمكمان، إلى تطكر كافة مفرداتيا كمجاالتيا، كحيث أف 
اإلشراؼ التربكم مف أىـ عناصر ىذه العممية؛ فقد تطكرت بالتالي مفاىيمو كأىدافو كآلياتو حتى 

. كصمت إلى المستكل الذم ىي عميو اآلف
لقد كانت فمسفة اإلشراؼ التربكم ترتكز عمى أف المعمميف أناس ال يعرفكف ما يجب أف يفعمكه 

أك يعرفكف عنو قميالن، كأنيـ بحاجة إلى مف يتابعيـ في أعماليـ، كأف عممية البحث عف المعارؼ 
الحديثة ىي مف صميـ عمؿ المشرؼ التربكم فقط كما عمى المعمـ سكل االلتزاـ بما يقدمو المشرؼ 

إال أف ىذه النظرة قد تحكلت كتطكرت بحيث أصبح . التربكم إليو دكف إلزاـ المعمـ بالبحث كالتجريب
اإلشراؼ التربكم يعنى ببناء عالقات إنسانية حسنة متكافئة بيف المشرؼ التربكم كالمعمميف مف أجؿ 

أصبح ىدفو النيائي كبيذا المعنى كالفمسفة الجديدة لإلشراؼ التربكم، . إثارة دافعيتيـ نحك العمؿ
(. 1992نشكاف، )تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ 
، تأثر اإلشراؼ التربكم بالتحكالت الفكرية عمكمان حيث يبينكف (2005)كيفند عطارم كزميمتاه 

كفي عشرينات . أف اإلشراؼ في البداية كاف بيركقراطيان انطالقان مف مكقع المشرؼ في اليـر الكظيفي
فقد تـ اعتماد . القرف الماضي تأثر اإلشراؼ التربكم كثيران باألفكار الديمقراطية األمريكية في التربية



ثـ تأثر . أفكار جكف ديكم حكؿ الديمقراطية كالتفكير العممي كمبادئ إرشادية لإلشراؼ التربكم
اإلشراؼ بتيار اإلدارة العممية؛ حيث ظير التأثير الجارؼ ألفكار تايمكر في اإلدارة العممية كالتي ركزت 

غير أف مفكريف آخريف قد نادكا الحقان . في القرارات ذات الصمة بالتعميـ (المعمميف)عمى دكر األفراد 
كيضيؼ كؿ مف عطارم كزميمتاه . بضركرة المزج بيف مبادئ اإلدارة العممية كالعالقات اإلنسانية

، أيضا أنو منذ األربعينيات كحتى السبعينات تأثر اإلشراؼ التربكم بأفكار المدرسة السمككية (2005)
أما في الثمانينيات فقد بدأ الحديث عف . التقنية، التي تنظر إلى التعميـ كمجمكعة مف األنماط السمككية

كفي التسعينيات بدأت مصطمحات اإلدارة الذاتية . القائد التربكم كدكره في تشكيؿ ثقافة المدرسة
كتمكيف العامميف مف المشاركة في صنع القرار بالظيكر في األدب التربكم، كلقد جعؿ ىذا التطكر 

.  بعض مدارس اإلشراؼ تحمؿ طابعان أيديكلكجيا أكثر مف ككنو فنيان 
كقد كشفت بعض الدراسات التربكية المعاصرة، عف قصكر ىذيف النمطيف لإلشراؼ التربكم 

كيضيؼ أنو يؤخذ عمى مفيـك التفتيش . في إحداث تغيرات جكىرية في مسار العممية التعميمية التعممية
كقد سقط . استناده عمى فكرة خاطئة، كىي االفتراض بأف المعمـ إنساف مثالي ال يجدر بو أف يخفؽ

يعرؼ، كالمعمـ ال  (المكجو)مفيـك التكجيو كذلؾ ألنو يقـك ىك اآلخر عمى فرضية خاطئة كىي أف 
كقد أثبتت كقائع عديدة بأف بعض المعمميف يعرفكف أكثر مما يعرؼ بعض . يعرؼ

(.  2004طافش،)المكجييف
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كالتعميـ الفمسطينية يمكف إجماؿ أىـ مبادئ اإلشراؼ التربكم ككما كرد في مذكرة كزارة التربية 
: ، فيما يمي(2005) دائرة اإلشراؼ التربكم –
االعتراؼ بقيمة المعمـ كأنو الحمقة األقكل في العممية التربكية، أما المشرؼ التربكم كمدير المدرسة  .1

. فيما داعماف لممعمـ
أف المشكالت التي يكاجييا المعمـ ىي مكضكع لتبادؿ األفكار كالخبرات بينو كبيف األطراؼ  .2

 .(مدير المدرسة، كالمشرؼ، كالمعمـ، كالزمالء)األخرل 



إف عممية اإلشراؼ عممية تعاكنية ىادفة تخمك مف التسمط، كالفكقية، كتبتعد عف الحساسية، كتقكد  .3
 .إلى كضع خطة إجرائية لتحقيؽ األىداؼ

 .المدير مشرؼ مقيـ يتابع عمؿ المعمـ كيقدـ لو المشكرة كالعكف ضمف إمكاناتو .4

مينة التدريس ىي مينة فنية ليا أسس عممية متطكرة، كالمعمـ بحاجة لمتأمؿ في ممارساتو  .5
 .كاستقباؿ التغذية الراجعة مف الخبراء في مجالو

براىيـ  ، أىـ (Dimock & Treaker)، عف ديمكؾ كتريكر (2003)كينقؿ األسدم كا 
 األساسية في اإًلشراؼ التربكم كالتي ظيرت فكائدىا في أثناء ممارسة العمميات اإلشرافية كالتي المبادئ

: يمكف إيجازىا فيما يمي
. اإلسياـ في نمك األفراد كتقدـ المجتمع. 1
 .العمؿ عمى تطكير الذات كتنمية الميارات مف قبؿ المشرؼ لمساعدة المشرؼ عمييـ. 2

 .استخداـ الطرؽ العممية في القياـ بكظائؼ اإلشراؼ .3

 .االعتماد عمى فمسفة ديمقراطية كمعاممة المشرؼ عمييـ عمى أساس مف المساكاة كالندية .4

 .االبتكار في العمؿ كالذم جكىره التجديد كأداء الكظائؼ بمستكل أفضؿ .5

 .بناء الخطط المقننة كاعتماد التقييـ السميـ، كاستثمار اإلمكانات المتاحة .6

 :كمف أىميا. اعتماد المبادئ السميمة لمتنظيـ اإلشرافي .7

. تحديد المسؤكليات، فكؿ مشرؼ يجب أف يدرؾ مسؤكلياتو كتبعاتو .أ 
 .تكازف السمطة المتاحة لممشرؼ مع المسؤكلية .ب 

 .تكامؿ التنظيـ اإلشرافي رغـ التخصصات التي ينقسـ إلييا .ج 

 
: أىداف اإلشراف التربوي 2-1-3-4

، أف نجاح العمؿ الجماعي في كؿ مجاالت الحياة مرتبط بكجكد قيادة (1981)يؤكد األفندم 
كأف . حكيمة تشرؼ عمى تخطيط العمؿ، كتنسيؽ جيكد العامميف فيو، كتكجييا نحك األىداؼ المرسكمة

. المشرؼ التربكم قائد تربكم يقكد زمالءه في المينة لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة في حقؿ التعميـ



، 2001، عطكم، 1988، أحمد، 1983، متكلي، 1981األفندم، )كلقد تناكؿ التربكيكف 
أىداؼ  ((Bolin & Falk, 1987، 2005، عطارم كزميمتاه، 1993، مرسي، 2004طافش، 

اإلشراؼ التربكم؛ كىناؾ اتفاؽ عمى أف اليدؼ الرئيس لإلشراؼ التربكم يتمثؿ في تحسيف الناتج 
كتدخؿ تحت ىذا اليدؼ العاـ أىداؼ فرعية عديدة، يمكف تمخيصيا . التربكم لمعممية التعميمية التعممية

: فيما يمي
. مساعدة المعمميف عمى تنمية قدراتيـ ككفاياتيـ العممية كالفنية .1
جراء البحكث كغيرىا .2  .تكضيح أىداؼ التربية مف خالؿ عقد الندكات كالمشاغؿ التربكية كالدكرات كا 

 .تعزيز العالقات االجتماعية بيف المعمميف كتبادؿ الخبرات لتحقيؽ أىداؼ التربية .3

 .مساعدة المعمميف عمى إدراؾ مشكالت الطالب كحاجاتيـ .4

 .التعاكف عمى تشخيص صعكبات التعمـ كرسـ الخطط لمتغمب عمييا .5

 .المساعدة في تكضيح برامج المدرسة لمبيئة المحمية كتطكير عالقة المدرسة مع البيئة المحمية .6

براىيـ ( (Bruecker & Burtonكيمخص برككر كبيرتف  ، (2003)، الكارديف في األسدم كا 
: أىداؼ اإلشراؼ التربكم فيما يمي

عادة تكييفو خالؿ فترة طكيمة مف الزمف .1 . تحقيؽ ضماف استمرارية البرنامج التربكم كا 
تطكير بيئات مناسبة لمتعميـ كالتعمـ، كطرؽ التدريس كالجك النفسي كاالجتماعي كالمادم كالجيكد  .2

 .التربكية المختمفة

 

: أساليب اإلشراف التربوي 2-1-3-5
:     يرل التربكيكف أف اإلشراؼ التربكم يمكف أف يصنؼ مف حيث األسمكب إلى نكعيف أساسييف

كلكؿ أسمكب منيا استخداماتو كشركطو كضكابطو . أساليب إشرافية فردية، كأساليب إشرافية جماعية
فريد، )كيمكف تمخيص األساليب اإلشرافية الفردية كالجماعية، كما كردت عند، . ليككف أسمكبان فاعالن 

، الحبيب، 1996، الخطيب كزمالؤىا، 1992، نشكاف، 1988، طافش، 1983، متكلي، 1991
، 2005، عطارم كزميمتاه، 2002، السعكد، 2002، عبد اليادم، 1997، فيفر كدنالب، 1996
: كما يمي (كغيرىـ



: األساليب اإلشرافية الفردية وتشمل 2-1-3-5-1
 :الزيارة الصفية .1

يقصد بالزيارة الصفية حضكر المشرؼ التربكم أك مدير المدرسة حصة لممعمـ في غرفة 
كتصنؼ . الصؼ أثناء قيامو بإعطاء حصة لمالحظة أدائو الصفي بيدؼ تطكير كتقكيـ األداء

: الزيارات الصفية إلى ثالث أنكاع
 كالتي ترتبط بنظاـ التفتيش الفني السابؽ كىي تتناقض مع المفاىيـ الحديثة: الزيارة المفاجئة . أ

. لإلشراؼ التربكم
كىي . كىي التي يتـ تحديد أىدافيا كمكعدىا بالتشاكر بيف المشرؼ كالمعمـ: الزيارة المتفؽ عمييا . ب

 .أكثر األنكاع انسجامان مع أىداؼ اإلشراؼ الحديث

كتتـ لمساعدة المعمـ لحؿ مشكمة ما، أك لتكضيح مكقؼ تدريسي : الزيارة القائمة عمى دعكة المشرؼ . ت
كقد كثر ىذا النكع إثر تحسف العالقة بيف المشرؼ كالمعمـ كلزيادة إدراؾ المشرفيف ألىمية . معيف

. العالقات اإلنسانية مع المعمميف
 : اإلشراف العيادي، أو العالجي، أو اإلكمينيكي .2

 ، لألسمكب اإلشرافي اإلكمينيكي عمى(مكريس ككجاف)، تعريؼ (1998)يكرد الدكيؾ كزمالؤه 
أنو ذلؾ النمط مف العمؿ اإلشرافي المكجو نحك تحسيف سمكؾ المعمـ الصفي كممارستو التعميمية 

الصفية بتسجيؿ كؿ ما يحدث في غرفة الصؼ مف أقكاؿ، كأفعاؿ، كبتحميؿ أنماط ىذا التفاعؿ بيدؼ 
كيتميز ىذا األسمكب . تحسيف تعمـ التالميذ عف طريؽ تحسيف تدريس المعمـ كممارساتو التعميمية

 . باالجتماع القبمي بيف المعمـ كالمشرؼ
 : التعميم المصغر .3

حيث يقـك المشرؼ بزيارة المعمـ كيتفؽ معو عمى تدريبو ميارة معينة، يقـك المعمـ بتطبيقيا 
  طالب كفي زمف يتراكح(3-10)عمى مجمكعة مف الطمبة في صؼ يتراكح عدد طالبو مف 

 دقيقة، بينما يطبؽ المعمـ الميارة يقـك المشرؼ بعممية التسجيؿ المرئي لما يجرل داخؿ (20-4)
 معان لمناقشة ما تـ في الحصة مف خالؿ مشاىدة التسجيؿ المرئي، ثـ يتفقاف عمى فثـ يجتمعا. الصؼ

. التغذية الراجعة المناسبة



 :البحث والتجريب أو البحث اإلجرائي .4

ىك نشاط تعاكني ييدؼ إلى تطكير العممية التعميمية التعممية كتمبية الحاجات المختمفة 
. ألطراؼ ىذه العممية مف خالؿ معالجة المشكالت التي يكاجيكنيا بأسمكب عممي مكضكعي

 :(المقابمة الفردية)االجتماع الفردي مع المعمم  .5

كيككف مف قبؿ المشرؼ لنقؿ معمكمات أك لمحصكؿ عمى معمكمات، كيستخدـ ىذا األسمكب 
في تقكيـ المفاىيـ كأف يجتمع المشرؼ التربكم بالمعمـ بعد أف يراقب الدرس الذم عممو، كيقدـ التغذية 

. الراجعة كالتكجييات الالزمة
 : النشرات والقراءات أو ما يسمى النشرة اإلشرافية .6

كىي ما يقدمو المشرؼ لممعمـ مف نشرات تساعد عمى تطكيره، كرفع مستكاه الميني كالتعميمي، 
طالعو عمى كؿ ما ىك جديد في مجاؿ عممو، كتخصصو  .كا 

 :  القراءات الموجية .7

 كىي الكتب كالمراجع التي ليا عالقة بالمنياج، كيتـ تكجيو المعمـ لالستفادة منيا لتنميتو مينيان 
.  كثقافيان، كرفع كفاياتو المعرفية في مجاؿ تخصصو، كتطكير اتجاىاتو التربكية

 

: األساليب اإلشرافية الجماعية وتشمل 2-1-3-5-2
 : تبادل الزيارات .1

كتتـ بيف المعمميف في المدرسة كالمدارس األخرل، لالستفادة مف خبرات بعضيـ البعض، 
. كتعطي المعمـ القدرة عمى تقييـ ذاتو، كزيادة الثقة بنفسو كما تبث ركح التعاكف بيف المدارس

 : االجتماعات والمقاءات .2

رشاده كمساعدتو عمى تطكير كتحسيف أدائو، كتنفيذ  كىي التي تيدؼ إلى تكجيو المعمـ، كا 
 .المياـ المطمكبة منو بشكؿ يحقؽ اليدؼ التعميمي

 
 : الدروس التطبيقية .3



كىك نشاط عممي ييدؼ إلى تكضيح فكرة، أك طريقة، أك كسيمة تعميمية، يرغب المشرؼ 
 . التربكم في استخداميا مف قبؿ المعمميف

 : المشاغل التربوية التدريبية .4

كىك نشاط تعاكني عممي لمجمكعة مف المعمميف، ييدؼ إلى دراسة مشكمة تربكية ميمة كىك 
 ....العمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المناسبة باستخداـ أساليب متعددة، حكار، مناقشة، كغيرىا

 :الندوات .5

كتككف بعرض نشاط مف قبؿ مختصيف، كخبراء، كمناقشتو بشكؿ مكضكعي، كبحكارات ىادفة، 
 . كفييا عرض لخبرات مختمفة

 :المؤتمر التربوي .6

ىك نشاط جماعي ىادؼ يتبادؿ فيو كؿ مف المشرفيف، كالمديريف، كالمعمميف، كالخبراء 
. التربكييف خبراتيـ في قضايا، كأمكر تيميـ

 : زيارة المدرسة .7

زيارة يقـك بيا المشرؼ التربكم لتقكيـ فعالية المدرسة فيما يخص الطالب، أك المعمميف، أك 
. المجتمع المحمي في المجاليف اإلدارم، كالفني

 : الدورة التدريبية .8

كتككف عمى شكؿ محاضرة، أك كرشة التربكية، أك حكار مفتكح، أك مقابمة استجكابية، أك دراسة 
. حالة، أك تمثيؿ دكر، أك نقاش جماعي، كأحيانان المزج بيف المعمكمات النظرية كالتطبيؽ العممي

 : المجان .9

لجاف منتخبة لبحث مشركع معيف، أك مشكمة خاصة، أك إصدار قراءات، أك تكجييات حكؿ 
كتضـ أعضاء غير . مكضكعات معينة، حيث تتكصؿ إلى أحكاـ ناجحة حكؿ تمؾ المكضكعات

. المعمميف كأكلياء األمكر أك أحد المسؤكليف أك أعضاء المنظمات المينية كالكطنية في المنطقة
 

 : المنحى التكاممي في اإلشراف .10



ىك استخداـ مجمكعة متكاممة مف األدكات، كاألساليب اإلشرافية تؤدم إلى تفاعؿ بيف المعمـ، 
كساب المعمميف اتجاىات ايجابية نحك اإلشراؼ .  كالمشرؼ بما يحقؽ التغيير المطمكب، كا 

 

: ميام المشرف التربوي 2-1-3-6
 :، ىذه المياـ إلى ثالثة مجاالت ىي(2002)كيصنؼ عبد اليادم 

. كييتـ بتحسيف أداء المعمميف، كرفع كفاياتيـ اإلنتاجية: المجاؿ الفني .1
 .مثؿ متابعة جداكؿ تكزيع كترتيب الدركس: مجاؿ اإلشراؼ اإلدارم عمى المدارس .2

 .مثؿ الخطط السنكية، كالتقارير الالزمة: مجاؿ العمؿ المكتبي .3

 في دراستيما المشار إلييا في عطارم (Wiles & Bondi)كقد حدد كؿ مف كيمز كبكندم 
:   عددان مف مياـ المشرؼ التربكم المتمثمة في(2005)كزميمتاه 

 .تطكير المعمميف كتقكيميـ كمالحظة تدريسيـ .1

 .تنظيـ البرامج التدريبية كعقد المقاءات كاالجتماعات .2

 

 الممارسات اإلشرافية لمدير المدرسة  2-1-3-7

لما كانت اإلدارة المدرسية كاإلشراؼ التربكم جزءان مف اإلدارة التربكية عامة، كالتي ىي أداة 
رئيسة لتحقيؽ أىداؼ العممية التربكية، كألف مدير المدرسة قائد تربكم يقع عميو مسؤكلية تحقيؽ تمؾ 

ألف المدرسة . فقد تزايد االىتماـ بدكر مدير المدرسة الفني كاإلشرافي– األىداؼ بالتنسيؽ مع المعمميف 
الحديثة تتطمب إدارة تربكية قادرة عمى رؤية األبعاد الحقيقية لمعممية التعميمية التعممية، حتى أصبح 

(. 1990الفرح، )ينظر إليو مشرفان مقيمان في مدرستو 
كانطالقان مف أف اإلشراؼ التربكم أحد جكانب اإلدارة التربكية الذم ييعنى بالجانب الفني فييا، 
فإف مدير المدرسة يعتبر مف ىذه الزاكية قائدان تربكيان في مدرستو، فيك ليس إداريان محضان كلكنو أيضا 

تطكير المعمميف كتنميتيـ مينيان، كتحسيف : كليذا فإف مجاؿ عمؿ المدير يتضمف. مشرؼ تربكم مقيـ
نشكاف، )تنفيذ المناىج الدراسية، كرعاية التالميذ، كالبناء المدرسي، كالبيئة المحمية كالمجتمع المحمي 

1992 .)



 كظيفة كميمة مدير المدرسة كقائد تربكم أف ينمي كيطكر البرنامج (1994)كيحدد الفقي 
التدريسي لمدرستو، فيك الرئيس التنفيذم ليذه العمميات التي تحتاج منو إلى اىتماـ خاص كعناية 

فمدير المدرسة لديو الفرص المناسبة لمتفاعؿ مع جميع مككنات العممية التعميمية أكثر مف غيره . فائقة
بالرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ . مف خارج المدرسة مف الفنييف كالمشرفيف مف اإلدارة التعميمية األعمى

اتجاىان بيف بعض المعمميف أنيـ أيعدكا إعدادان جيدان كأف لدل بعضيـ خبرة طكيمة في العمؿ كال يحتاج 
. إلشراؼ مدير المدرسة أك غيره، بؿ كيعتبر البعض منيـ أف في ىذا إىانة غير مباشرة لو كلكفاءتو

غير أف مثؿ ىذا التكجو يعتبر نكعان مف التعالي مف قبؿ بعض المدرسيف الذيف لدييـ مثؿ ىذا 
. الشعكر

، حكؿ دكر مدير المدرسة كمشرؼ (2005)كقد كرد في مذكرة كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية 
تربكم مقيـ، أف اآلراء ككجيات النظر حكؿ دكر المدير اإلشرافي قد تعددت؛ فيناؾ اآلراء المؤيدة 

لمامو بالجكانب المتعمقة  كالمستندة إلى ديمكمة تكاجد المدير في المدرسة كتعرفو عمى قدرات معمميو كا 
بالعممية التعميمية التعمميو كافة، أما النظريات األخرل فقد اعتبرت المدير إداريان كمنظمان في المدرسة 

. كىك غير معد لمقياـ بمياـ المشرؼ التربكم
كعميو فإف مف الضركرم أف يعي مدير المدرسة دكره الحقيقي كمشرؼ مقيـ، مف خالؿ 
. الممارسات اإلشرافية التي يقـك بيا، بحيث يمبي احتياجات معمميو كيقدـ ليـ اإلرشادات الالزمة

كىذا يؤكد دكر المدير كمشرؼ مقيـ بشكؿ متكامؿ مع المشرؼ التربكم الذم يفتح المجاؿ 
كاسعان أماـ مدير المدرسة كيكشؼ لو مف الجكانب التخصصية التي قد يجد المدير صعكبة في حصرىا 

، بأف المدير كمشرؼ مقيـ (2005)كمتابعتيا بمفرده، كأشارت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية 
.  في المدرسة، يمكنو أف يساعد المشرؼ التربكم في التشخيص المبكر لمصعكبات التي تكاجو المعمميف
فالتكجيو الفني الذم يقـك بو مدير المدرسة ىك مكمؿ لما يقـك بو المشرؼ مف تحسيف لعمؿ 
 المدرس كمعالجة نقاط الضعؼ لديو كلرفع كفاءتو المينية إضافة إلى القياـ بالجانب اإلدارم المتمثؿ 

. في تكحيد جيكد العامميف كتنظيـ عمميـ كحؿ مشكالتيـ
فالمشرؼ كالمدير يؤدياف عمالن تعاكنيان لخدمة أىداؼ التربية كيكمؿ كؿ منيما اآلخر غير أف 

(. 1998اليحمدم، )المشرؼ لديو إلماـ بمادة تخصصو كىذا ما ال يتكفر لمدير المدرسة 



ييستنتج مما سبؽ، أنو في الكقت الذم ال يستطيع فيو مدير أية مدرسة أف يككف مممان بجميع 
المكاد الدراسية، إال أنو يمكف أف يككف عامالن ىامان في التطكير كالتجريب كتشجيع المعمميف عمى 
. العمؿ نحك تحسيف العمميات التدريسية كتحديثيا حتى تزيد كفاءة التدريس كتتحسف طريقة أدائو

فالمدير في مكقع ىاـ لدفع عمميات التحسيف كالتطكير في المدرسة،  
، إلى بعض األمكر التي يتطمب تكفرىا في مدير المدرسة كي يقـك (1994)كيشير الفقي 
:  بدكره بشكؿ فاعؿ كىي

. معرفة خصائص تالميذ المرحمة الدراسية .1
. معرفة حاجات التالميذ كحاجات المعمميف كظركفيـ .2
 .اإللماـ بسيككلكجية التعميـ كنظرياتو .3

 .اإللماـ بطرؽ التدريس الحديثة .4

 .اإللماـ بطرؽ ككسائؿ تقكيـ التحصيؿ العممي لمتالميذ .5

 ، تأكيدان عمى ذلؾ ما ذكره كؿ مف(1996)كيبيف الحكامدة 
 (Marks Stoops & King Stoops) أنو يتكجب عمى مدير المدرسة الذم يقـك بتقكيـ أداء المعمـ 

كتقدير عممو كاإلشراؼ عميو أف يتمتع بقدرة عمى التمييز بيف أساليب التدريس القكم كالضعيؼ ليتمكف 
مف كضع تكصيات عقب الزيارة الصفية تؤدم إلى تحسيف التعميـ، كلكي يمارس المدير دكره اإلشرافي 
ينبغي عميو تعريؼ المعمميف بما ىك متكقع منيـ كفؽ معايير التقدير المستخدمة، كالتي يجب أف يمـ 
بيا المدير، فيدؼ التقكيـ ىك تحسيف التعميـ كليس إصدار أحكاـ نيائية عمى المعمـ، كىك ما ييدؼ 

 .إليو اإلشراؼ التربكم عمكمان 

كالمدير الذم ييتـ بتحسيف ممارساتو اإلشرافية عميو أف يكاكب تطكرات المينة كتطكرات 
كعميو فال بد لممدير الذم يسعى إلى تفعيؿ دكره اإلشرافي،  . (2003الخطيب كالخطيب، )المجتمع 
 . خطة إشرافية كاضحة األىداؼ، قابمة لمتطبيؽ، سميمة الخطكاتمف إعداد

مف خالؿ ما كرد حكؿ عمؿ مدير المدرسة اإلشرافي، يمكف تصنيؼ ميامو كمسؤكلياتو 
:  في ثالثة مجاالت(2001)كما يراىا عابديف اإلشرافية 



كأىداؼ . حيث يقكـ المدير بتسييؿ تعٌرؼ المعمـ عمى األىداؼ التربكية العامة: مجاؿ المعمـ .1
. المرحمة التدريسية كأساليب التدريس كالتخطيط، كيقـك بتنمية العالقات اإلنسانية بيف المعمميف

حيث يقـك المدير بتكضيح األىداؼ كتحديدىا مع المعمميف، كتحميؿ : مجاؿ إثراء المنياج كتقكيمو .2
. الكحدات الدراسية إلثراء المنياج كتقكيمو، كاقتراح التعديالت في األىداؼ كاألساليب

 كالتخطيط حيث يقـك المدير بالكقكؼ عمى حاجات التالميذ كالفركؽ الفردية بينيـ،: مجاؿ المتعمـ .3
لمراعاتيا، كدراسة مشكالت التعميـ، كبتكفير الظركؼ كاألجكاء المساعدة عمى التعمـ، كجمع 

 .البيانات عف التالميذ كاالتصاؿ مع أكلياء األمكر

 قد حددكا اإلشراؼ عمى (Fox, Bish & Ruffner)، بأف (2001)كما كيشير عابديف 
اإلدارة، كاإلشراؼ، كالتقكيـ، : عمى أنو أحد ميمات ثالثة يتضمنيا عمؿ مدير المدرسة، كىي المعمميف

كيشيركف إلى أف كاجبات المدير في اإلشراؼ تيتـ أكالن بالمكظفيف، كذلؾ بتحسيف حالة ىيئة المدرسة 
جميعان عف طريؽ التعمـ، كما تشمؿ ىذه الكاجبات أيضا تعٌرؼ حالة التدريس في الصفكؼ عف طريؽ 
المالحظة كعقد االجتماعات كغيرىا، فالتحسيف المستمر لممدرسيف كمتابعتيـ كمعاكنتيـ عمى تحقيؽ 

 .أىداؼ المدرسيف ال يقؿ أىمية عف األمكر اإلدارية المتعمقة بالتخطيط كالتنفيذ كالضبط

كمف خالؿ استعراض آراء بعض التربكييف كالمختصيف حكؿ الميمات الخاصة بمدير المدرسة 
: مف حيث انو مشرؼ تربكم مقيـ، يمكف إيجاز ىذه الميمات في اإلطاريف اآلتييف

: إطار اإلشراؼ عمى التعميـ، حيث يقـك المدير بالميمات التالية .1
 .قيادة المعمـ في إطار برنامج متكامؿ لإلشراؼ التربكم يكصمو إلى تحسيف أدائو التعميمي .أ 

. التخطيط كتصميـ حمقات تدريبية في إطار النمك الميني لممعمميف عمى أسس عممية .ب 
 .استخداـ األساليب التعاكنية في تحميؿ المعمكمات المتصمة بأداء المعمـ .ج 

 تطكير جدكؿ مف الخبرات المنظمة الالزمة الستثارة اىتماـ المعمـ باتجاه النمك الميني .د 

: إطار تنفيذ المنياج الدراسي .2
: كتتمثؿ مجاالت اىتماـ مدير المدرسة فيما يتصؿ بالمناىج الدراسية فيما يأتي

. إثراء المادة الدراسية، كيتـ ذلؾ بقراءات أك أنشطة أك أدكات تقكيـ مناسبة .أ 
. تكظيؼ الكتاب المدرسي، حيث يتابع المدير استخداـ الكتاب المدرسي بفعالية .ب 



 .متابعة استخداـ الكسائؿ التعميمية مف قبؿ المعمميف .ج 

تكظيؼ المكتبة المدرسية لغرس حب اإلطالع عند التالميذ كتشجيع عمؿ البحكث كما إلى  .د 
 .ذلؾ

 .متابعة المدير لتكظيؼ المختبر المدرسي بشكؿ فاعؿ .ق 

التخطيط السميـ لمرحالت المدرسية بحيث تككف ذات أىداؼ تعميمية تربكية إضافة إلى  .ك 
 .اليدؼ الترفييي

 .اإلعداد كالتخطيط الجيد لإلذاعة المدرسية .ز 

 .كضع خطة عمؿ لألنشطة المدرسية بحيث تمبي رغبات التالميذ .ح 

 .التقكيـ التربكم الذم يستخدمو المدير لمراجعة األىداؼ كالبرامج الخاصة بالمدرسة .ط 

فمع كضكح ىذا التصكر حديثان لدكر مدير المدرسة لدل معظـ التربكييف، نادت العديد مف 
الدراسات كاألبحاث التربكية المعاصرة بأف يكلي المسؤكلكف التربكيكف كمديرك المدارس الجانب 

اإلشرافي التربكم مف عمؿ مدير المدرسة العناية الكافية كخاصة ما بتعمؽ بالنمك الميني لممعمميف 
كاقترح بعض ىؤالء التربكييف أف . (1996؛ الحبيب، 1996؛ عمر، 1991؛ زىراف، 1992نشكاف، )

فالكاجبات . (1998اليحمدم، )يكرس مدير المدرسة ثالثة أرباع كقتو لتحسيف عممية التعميـ 
كالمسؤكليات الفنية يجب أف تمثؿ قمة عمؿ مدير المدرسة، كتتمثؿ في اإلشراؼ كالتكجيو كالمتابعة 

 (.1989القكزم، )كالتقكيـ 

كمف ىذا المنطمؽ، كحتى تأتي الممارسات اإلشرافية لمدير المدرسة عمى الكجو األفضؿ، فإف 
عميو أف يككف مممان بمياـ دكره التربكم، كالتي مف أىميا اإللماـ بالفمسفة التربكية، كاألىداؼ العامة 
لمتربية كالتعميـ كالتي تنبثؽ مف فمسفة النظاـ التعميمي لمدكلة، كأف يمـ باألىداؼ الخاصة بالمرحمة 

كأف يمارس كيكجو التدريس داخؿ كخارج الصؼ، كيشرؼ عمى األنشطة المنيجية . الدراسية لممدرسة
. كيشارؾ في المشركعات التي تقاـ لخدمة المجتمع المحمي. كغير المنيجية
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، الصعكبات التي قد تنشأ خالؿ قياـ مدير المدرسة بدكره اإلشرافي، (2001)يناقش عطكم 
: كيفندىا عمى النحك اآلتي

 . اإلشراؼ عمى معمميف مف مختمؼ التخصصات .1

 . عدـ امتالؾ المدير الكقت الكافي لإلشراؼ بسبب كثرة األعباء اإلدارية .2

:        غير أف الباحث يرل أنو ال بد مف معرفة األمكر التالية
 .أف اإلشراؼ يشمؿ التعميـ بكؿ جكانبو كال يقتصر فقط عمى المعمميف .أ 

التخطيط، كأساليب : أف المعمميف يحتاجكف إلى المساعدة في مجاالت عدا التخصص مثؿ .ب 
. التدريس، كالتعامؿ مع الطالب، كتزكيد المعمميف بنتائج األبحاث كالدراسات التربكية كغيرىا

 .أف المدير كمشرؼ ييتـ بالمبادئ كاألساليب التربكية العامة .ج 

 .أف المدير كمشرؼ يساىـ في النمك الميني لممعمـ .د 
 . تكزيع المياـ كاألعباء عمى جميع أعضاء الييئة التدريسية كليس عمى المدير كحده .ق 

تفكيض السمطة إلى عدد مف العامميف في المدرسة لمقياـ باألعماؿ الركتينية ليتسنى لممدير تكفير  .ك 
، حيث يرل أف بإمكاف المدير أف يستعيف (1998)كيؤيد ىذا اليحمدم . كقت لمعمؿ اإلشرافي

بتطبيؽ مبدأ تفكيض السمطة حكؿ بعض األعماؿ اإلدارية إلى مف يراه مناسبان، كمف تسمح لو 
ظركؼ العمؿ بذلؾ، كفي حاؿ المدارس الكبيرة ال بد مف التنسيؽ مع اإلدارة التعميمية بحيث يتـ 

. تكفير العدد المناسب مف األعضاء اإلدارييف بينيـ مساعد لممدير كمنسؽ المدرسة كغيرىما
ال يعتبر اإلشراؼ عمالن فرديان بيف المشرؼ كالمعمـ، بؿ يمكف أف يمارس عف طريؽ االجتماعات  .ز 

جراء البحكث كتبادؿ الخبرات بيف المعمميف  . كالندكات كالحمقات الدراسية، كا 

تعارض دكر المدير مع المشرؼ التربكم في بعض األحياف بسبب اعتقاد بعض المديريف أف  .ح 
 .مياميـ تقتصر عمى تنظيـ العمؿ في المدرسة

تطور اإلشراف التربوي في فمسطين  2-1-3-9
، حيث كاف 1919 نشأ اإلشراؼ التربكم في فمسطيف مع بداية االنتداب البريطاني في العاـ 

ضابط المعارؼ البريطاني عمى رأس الييكؿ التنظيمي يساعده في عممو مفتشاف يمتمكاف الصالحيات 
الكاسعة في الناحيتيف اإلدارية كالفنية لممدارس، أحدىما عربي فمسطيني كميمتو التفتيش عمى المدارس 



العربية سكاء كانت إسالمية أـ مسيحية، كالثاني ييكدم كميمتو التفتيش عمى المدارس الييكدية 
(Sinai, 1977)  .

كلقد ارتبطت العممية التربكية التعميمية في فمسطيف ارتباطان كثيقان بكؿ مف نظامي التربية 
حيث اعتمدت قكانيف التربية كالتعميـ . 1967، كحتى عاـ 1948كالتعميـ األردني كالمصرم بعد عاـ 

.  كاعتمدت القكانيف المصرية في قطاع غزة. األردنية إلى حد كبير في الضفة الغربية
، أف اإلشراؼ التربكم في األردف قد مر بثالث مراحؿ متأثران (2005)كيبيف عطارم كزميمتاه 

: في ذلؾ بتطكر النظاـ التربكم عامة، كىذه المراحؿ ىي
 (1921-1962)مرحمة التفتيش .1

.  كانت الزيارة الصفية ىي األسمكب الرئيسي الذم استخدمو المفتش لمتابعة المعمـ كتقكيمو
 .(1962-1975)مرحمة التكجيو التربكم  .2

غير أف . أصبح ينظر إلى عممية اإلشراؼ عمى أنيا عممية إنسانية ديمقراطية تعاكنية تشخيصية
ممارسات المكجييف التربكييف بقيت متأثرة بمفاىيـ كممارسات التفتيش، األمر الذم أبقى عمى سمبية 

.  اتجاىات المعمميف نحك التكجيو التربكم
 .(1975-1986)مرحمة اإلشراؼ التربكم  .3

"  التربكمالتكجيو"، حيث استبدؿ مصطمح 1975بدأت ىذه المرحمة بعد عقد مؤتمر العقبة عاـ 
كنصت محاضر المؤتمر أف عممية اإلشراؼ التربكم تقـك عمى الدراسة، ". اإلشراؼ التربكم"بمصطمح 

كاالستقصاء، كالتحميؿ، كتبنى عمى احتراـ الذات اإلنسانية، كتعتمد أساليب متنكعة، كتنظر إلى العممية 
مشرؼ المرحمة "ك " باإلشراؼ الشامؿ" كفي بداية الثمانينيات ظير ما يعرؼ . التربكية نظرة شمكلية

كتـ تغيير قسـ اإلشراؼ في المديريات إلى قسـ . كما ظير دكر مدير المدرسة في اإلشراؼ". االبتدائية
. اإلشراؼ كالمناىج كالتدريب
 ، فعمى الرغـ مف التطكر في فمسفة اإلشراؼ التربكم1995 كحتى 1987أما في الفترة ما بيف 

كأساليبو، فقد بقى اإلشراؼ التربكم رىيف حالة مكركثة مف االتجاىات كالممارسات التي ال تنسجـ 
 كعميو فقد ركز القائمكف عمى رسـ السياسة اإلشرافية في. كتطمعات التطكير التربكم



، عمى ضركرة إخضاع المشرفيف لبرامج تدريب نكعية، كفحص جدكل العمؿ (1995-2003) الفترة 
. اإلشرافي، ككذلؾ اعتبار المدرسة كحدة التطكير األساسية

، 1936كفي مصر التي كانت أكؿ بمد عربي يعرؼ نظاـ التفتيش الفني كالمعاصر كذلؾ عاـ 
حيث مر اإلشراؼ التربكم بذات . لـ يختمؼ الكضع كثيران عما ىك في األردف كباقي األقطار العربية

.  المراحؿ مف حيث تطكر المفيـك كاألساليب
: كيمكف القكؿ أف اإلشراؼ التربكم في فمسطيف مر بالمراحؿ اآلتية

. 1919مرحمة التفتيش التي بدأت في عيد االنتداب البريطاني منذ عاـ  .1
، كالذم حضره كبار المسؤكليف (1962)مرحمة التكجيو التي ظيرت إباف مؤتمر أريحا في العاـ  .2

التكجيو " كفيو تـ اعتماد مصطمح . مف كزارة التربية كالتعميـ مف الضفتيف الشرقية كالغربية
 ".التربكم

، كعمى الرغـ مف تأثير (1975)مرحمة اإلشراؼ كالتي بدأت، ككما سبؽ ذكره، عقب مؤتمر العقبة  .3
ىذه المرحمة الكاضح عمى النظاـ التعميمي األردني إال أف رياح التغيير ىذه أثرت عمى النظاـ 

التعميمي الفمسطيني في الضفة الغربية، رغـ سقكطيا في أيدم االحتالؿ اإلسرائيمي إباف حرب عاـ 
 (.1998الشكا، ) (1967)

  قامت المجنة العامة لمعممي مدارس الحككمة بإجراء دراسة حكؿ الكضع(1984)كفي عاـ 
التعميمي في الضفة الغربية في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي، كتطرقت الدراسة أيضا إلى دراسة عممية 

. اإلشراؼ التربكم بكضعيا الحالي، كمدل فعاليتيا في تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ
 ال – مف كجية نظر المعمميف –كقد دلت نتائج ىذه الدراسة عمى أف مفيـك اإلشراؼ التربكم 

يعدك ككنو عممية ركتينية؛ يغمب عمييا الطابع التفتيشي كتصيد أخطاء المعمـ، كأف دكر المشرؼ 
التربكم فييا ال يتعدل القياـ بالزيارات الصفية المفاجئة لمشاىدة أداء المعمـ كتصيد أخطائو، كتسجيؿ 

(. 1985الزاغة، )انتقاداتو 
، كاستالميا زماـ األمكر في الضفة الغربية (1994)كمع قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 

كقطاع غزة، فقد أخذت عمى عاتقيا مسؤكلية النيكض بالعممية التربكية عامة كاإلشرافية خاصة فعممت 
عادة النظر فييا فألكؿ مرة يقـك . عمى تكثيؼ البرامج التدريبية كتقييـ كصياغة المفردات التربكية كا 



 بصياغة الفمسفات التربكية الخاصة بيـ، كلكف دكف معزؿ عف العالـ المحيط؛ فقد عممت فالفمسطينيك
. كزارة التربية كالتعميـ عمى االستفادة مف تجارب اآلخريف مراعية الخصكصية الفمسطينية

 حكؿ تطكر المناىج (1994)كقد أكصى المؤتمر المنعقد في الفندؽ الكطني بالقدس 
الفمسطينية، بضركرة أف ييعنى اإلشراؼ التربكم بالمكقؼ التعميمي، مع التركيز عمى أف مديرم 

المدارس بشكؿ عاـ، كمديرم المدارس الثانكية بشكؿ خاص، بحاجة ماسة لمتدريب لمنمك الميني، 
كركز المؤتمر عمى أىمية . كأنيـ غير معديف بشكؿ كاؼ كقادة تربكييف بقدر ما ىـ معدكف لمعمميف

 (. 1998الشكا،  )التركيز عمى التدريب المستمر لممديريف أثناء الخدمة 
بالرغـ مف الجيكد الحثيثة التي بذلتيا كزارة التربية كالتعميـ لتطكير عممية اإلشراؼ التربكم فقد 

، أف كاقع اإلشراؼ التربكم في فمسطيف، حتى ذلؾ الكقت، اتصؼ بعدـ كجكد (1998)كجد كادم 
معايير تربكية قائمة الختيار المشرؼ التربكم تستند إلى أسس عممية كمكضكعية، كجمكد عممية 

اإلشراؼ التربكم مف حيث المعايير كأساليب التقكيـ كطرؽ التغذية الراجعة المقدمة، كيضيؼ أنو منذ 
. ، لـ يحدث التغيير المطمكب مف أجؿ المحاؽ بالتطكر في عمميتي التعميـ كالتعمـ(1967)

، في مذكرة تكضيحية لنمكذج اإلشراؼ (1997)كقد حددت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية 
:  دكر مدير المدرسة باعتباره مشرفان تربكيان مقيمان، جاء فييا المياـ التاليةالتربكم

. برنامج زيارة المعمميف الصفية .1
 .الزيارات اإلشرافية كتكثيقيا .2

 .سجؿ أياـ العمؿ الدراسية كالدكرات كاالجتماعات .3

 .سجؿ المتابعات التي يطمبيا المشرفكف مف المعمميف .4
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 :  (1975)دراسة مصمح  2-2-1-1

ككاف . ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كاقع اإلشراؼ التربكم في المدارس الحككمية األردنية
مف نتائج ىذه الدراسة أف أبرز ما يقكـ بو مدير المدرسة مشرفان تربكيان مقيمان ىك مساعدة المعمـ عمى 

كأظيرت كذلؾ أف أساليب قياـ مدير المدرسة بزيارات إشرافية متعددة . كضع خطة مرنة يمكف تطبيقيا
تعكد إلى المتابعة كالتأكد مف تقدـ المدرس في عممو، غير أف الكقت الذم يقضو المدير في ىذه 
الزيارات غير كاؼ كال يساعد كثيران عمى تحسيف عمؿ المعمـ كتقكيمو، كما أف ىذه الزيارات غير 

. كافية
  

: (1977)دراسة محمد  2-2-1-2
الحككمية في ىدفت الدراسة إلى تقييـ كاقع الممارسات اإلشرافية لمدير المدرسة اإللزامية 

كقد .  كمعممة معممان (700) مديران كمديرةن ك (120)كتككنت عينة الدراسة مف . األردف كمشرؼ مقيـ
الزيارات الصفية كالدركس التطبيقية : اشتممت االستبانة عمى الفقرات المتعمقة بأساليب إشرافية مثؿ

 .كتطكير المناىج

: كقد ظير مف خالؿ تحميؿ النتائج
الزيارات الصفية المفاجئة لممدير كانت نسبة اإلجابة عمييا مف قبؿ المديريف كالمعمميف عمى  .1

 .كىي نسبة متدنية (%45.7، %44.6)التكالي ىي 

 %(.81، %89)أف تكجيو المدير لممعمـ لتالفي النقص في الكسائؿ التعميمية كانت  .2

 أف نسبة حماسة المعمميف لالجتماعات التي يعقدىا المدير مع المعمميف كانت  .3
%(. 66%-69)متكسطة 

 اختالؼ آراء المعمميف كالمديريف حكؿ إشراؾ المدير لممعمميف في التخطيط لمزيارات الصفية  .4
 .كتشجيعيـ عمى ذلؾ، فكانت مف كجية نظر المديريف مرتفعة كمتدنية مف كجية نظر المعمميف

كجكد أثر لممؤىؿ العممي عمى درجة ممارسة المدير لمسؤكلياتو اإلشرافية فكانت نسبة ممارسة  .5
الفئة دكف الثانكية متكسطة، كحممة الشيادة الثانكية أك الجامعية متدنية بالنسبة لمزيارات الصفية 

 .كمرتفعة بالنسبة لمتكجيو إلى أساليب التقكيـ



 .عدـ كجكد أثر لمتغير سنكات الخدمة لممديريف كالمديرات عمى مستكل ممارساتيـ اإلشرافية .6

 

:  (1983)دراسة المساد  2-2-1-3
ىدفت إلى معرفة خصائص السمكؾ اإلشرافي كعالقتيا باتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ مف 

خالؿ تحديد تمؾ الخصائص كاختبار فرضية كجكد عالقة ارتباطيو بيف اتجاىات المعمميف نحك 
 .اإلشراؼ التربكم مف جية، كخصائص السمكؾ اإلشرافي كخبرة المشرؼ مف جية أخرل

كقد دلت النتائج إلى أف خصائص السمكؾ اإلشرافي تميؿ إلى السمبية بشكؿ عاـ، مما خمؽ 
اتجاىات سمبية لدل المعمميف نحك اإلشراؼ، فقد اتصؼ السمكؾ اإلشرافي بالمباشرة كالشرح كاالستئثار 

أما األسمكب اإلشرافي الذم تميز بالمدح . بالحديث، كما اتصؼ بالالكدية كالنقد كعدـ االستثمار
. كالتشجيع كتقبؿ أفكار المعمميف، فقد اقترف باتجاىات إيجابية لممعمميف نحك اإلشراؼ

 
  (1984)دراسة سميمان  2-2-1-4

لمكقكؼ عمى مدل ممارسة مديرم كمديرات مدارس التعميـ العاـ الفعمية لمسؤكلياتيـ ككاجباتيـ 
كاستخدـ الباحث استبانة حكت عشرة بنكد لتغطية الجكانب الكظيفية الرئيسية . المتنكعة منيا كاإلدارية
 مديران كمديرة مف المراحؿ (360)االستبانة عمى عينة مككنة مف كطبقت ىذه . مف عمؿ مدير المدرسة

 . كثانكيةالتعميمية الثالث؛ ابتدائية كمتكسطة

كأظيرت النتائج أف اإلدارات المدرسية تعمؿ عمى تشجيع المعمميف عمى النمك الميني رغـ 
كما أكد أفراد العينة اىتماميـ بأعماؿ التكجيو كاإلشراؼ الفني، كتفكقت . تفكؽ اإلناث في ىذا الجانب
كأظيرت النتائج أيضا أف انعقاد االجتماعات المدرسية يتـ غالبان في . اإلناث في ىذا الجانب أيضا

ضكء متطمبات العمؿ المدرسي، كليس كفقان لرغبات المدرسيف أك مديرم المدارس إال في حاالت 
. طارئة

 

: (1985)دراسة الزاغة  2-2-1-5
 ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع اإلشراؼ التربكم في مديريات التربية كالتعميـ في الضفة 

كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف المعمميف يركف أف مفيـك اإلشراؼ التربكم في الضفة . الغربية



ما زاؿ قريبان مف المفيكـ التفتيشي القديـ، كما أف دكر المشرؼ التربكم ينحصر  (حتى حينو)الغربية
بشكؿ أساسي في القياـ بالزيارات الصفية المفاجئة سكاء مف قبؿ المشرؼ التربكم أك المدير، كبشكؿ 

 مف المعمميف (78%)كما بينت الدراسة أف . الكسائؿ اإلشرافية األخرل كالندكات كالنشراتأعمى مف 
 الدراسة رأكا أف العممية اإلشرافية في مدارس الضفة الغربية غير فعالة كبحاجة إلى تحسيف، كأف عينة

. ىذا التحسيف يجب أف يشمؿ مدير المدرسة نفسو إللمامو بالمياـ اإلدارية أكثر مف المياـ اإلشرافية
أكصى الباحث بضركرة تبني المفيـك الحديث لإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية بإشراؾ 

. المعمميف في التخطيط كالتحميؿ
 

: (1985)دراسة عقيالن  2-2-1-6
 كمشرؼ فني مقيـ، كالكقكؼ ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر مدير المدرسة اإللزامية في األردف

عمى األعماؿ اإلشرافية التي يقـك بيا مديرك كمديرات المدارس اإللزامية في األردف، كمقدار الزمف 
كما ىدؼ الباحث أيضا إلى . الذم يخصصو ىؤالء المديركف كالمديرات لمقياـ باألعماؿ اإلشرافية

كلتحقيؽ أىداؼ . تحديد الصعكبات كالمعكقات التي تقؼ في طريؽ قياميـ بيذه األعماؿ بفاعمية
مديران كمديرة في مدارس إلزامية مف  (372)الدراسة، أعد الباحث استبانة طبقيا عمى عينة مككنة 

. خمس محافظات
: كتكصؿ الباحث لعدد مف النتائج كاف مف أىميا ما يمي

  يقكمكف بنصؼ المياـ اإلشرافية(82%-99%)أف نسبة كبيرة مف المديريف  .1
 .التي يفترض بيـ القياـ بيا كمشرفيف مقيميف ( مف االستبانة30 ميمة مف أصؿ 15)

 مف األعماؿ اإلشرافية التي ينبغي أف (25%) مف المديريف ال يؤدكف حكالي (30%)أف حكالي  .2
:  منيـ يؤدكف بعض األعماؿ اإلشرافية مثؿ(90%-99%)بينما كانت ىناؾ نسبة . يقكمكا بيا

الزيارات الصفية، مساعدة المعمميف عمى التخطيط الجيد، كتعريؼ المعمميف بكاجباتيـ، كعقد 
 .اجتماعات عامة كفردية لممعمميف 

 .انخفاض نسبة المديريف الذيف يؤدكف أعماالن تتطمب إعدادان إداريان كتأىيالن عمميان عاليان  .3



 (50%)أف الجزء األكبر مف كقت المديريف يصرؼ عمى األعماؿ اإلدارية حيث تستغرؽ حكالي  .4
 .فأكثر مف كقت المدير

 .عدـ كجكد أثر الختالؼ الجنس في ممارسة األعماؿ اإلشرافية .5

كجكد أثر لمتغيرات المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كاإلعداد الميني كاإلدارم لمديرم كمديرات  .6
المدارس اإللزامية في ممارستيـ لألعماؿ اإلشرافية بمدارسيـ كلصالح المديريف األعمى مؤىالن 

 .كاألكثر خبرة

أما فيما يتعمؽ بمعٌكقات قياـ مدير المدرسة اإللزامية في األردف بدكره كمشرؼ فني مقيـ بفاعمية،  .7
 :فقد حدد الباحث عددان مف ىذه المعكقات في ضكء نتائج الدراسة كمف أىميا

 .كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ مدير المدرسة اإللزامية في األردف .1

 .النقص في التأىيؿ العممي كالمسمكي لمدير المدرسة اإللزامية .2

 .ضعؼ العالقة المينية بيف اإلدارة التربكية كاإلدارة المدرسية .3

 

: (1990)دراسة عالية في الفواعرة  2-2-1-7
  (36%)نتائج الدراسة أف  كقد تبيف مف.  مديران ابتدائيان (51) أجريت عمى عينة مككنة مف 

 منيا تتدارس بشكؿ (50%)مف عينة الدراسة ال تناقش مجاالت األىداؼ التربكية مع معممييا، كأف 
 منيا يقكمكف بزيارة (98%)دائـ مع المدرسيف االتجاىات التربكية المعاصرة في طرائؽ التدريس، ك

 منيا تشجع (20%)المعمميف في فصكليـ الدراسية لإلطالع عمى مستكيات أدائيـ، كأف أقؿ مف 
 منيا تساعد المعمميف عمى حؿ مشكالتيـ الكظيفية ك (90%)المعمميف عمى تبادؿ الزيارات بينيـ، ك 

.  منيا تفرد كقتان خاصان لتنشيط معمكمات كميارات المدرسيف القدامى(%52)
 

: (1987)دراسة الرمحي  2-2-1-8
 اإللزامية الحككمية في لكاء طكلكـر  ىدفت لتقييـ الممارسات اإلدارية كالفنية لمدير المدرسة

 الدكريف يمارس بشكؿ أفضؿ؛ ككذلؾ الكشؼ عف أثر اختالؼ الجنس أمبالضفة الغربية، كلمعرفة 
كفي سبيؿ ذلؾ . المدير لدكره اإلدارم كالفنيكالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية عمى تحسيف ممارسات 



 فقرة لمتعبير عف األدكار اإلدارية اشتممت عمى عشرة مجاالت، (74)أعد الباحث استبانة تضمنت 
كنفذت ىذه االستبانة عمى .  فقرة أخرل(46)كسبعة مجاالت أخرل لمتعبير عف الدكر الفني مف خالؿ 

 . معممان كمعممة اختيرت بالطريقة العشكائية الطبقية(264) مديران كمديرة ك (39)عينة مف 

: كقد كانت نتائج الدراسة عمى الصعيديف اإلدارم كالفني كما يمي
اإلدارم أشارت النتائج إلى اتفاؽ المديريف كالمعمميف عمى أف المدير يمارس دكره : الدكر اإلدارم .1

، رغـ أف المديريف قد رأكا (88.4%)بدرجة مرتفعة، حيث بمغ متكسط النسب إلجابات المديريف 
 .أنيـ يمارسكف دكرىـ أفضؿ مما رآه المعممكف

اختمؼ المديركف كالمعممكف في تقييميـ ليذا الدكر؛ فالمديركف رأكا أنفسيـ أنيـ : الدكر الفني .2
كلـ . يمارسكف ىذا الدكر بدرجة مرتفعة، بينما رأل المعممكف أف المديريف يمارسكنو بدرجة متكسطة
. تظير النتائج أثران لممؤىؿ العممي في تحسيف ممارسات المدير لدكره المتكقع منو إداريان كفنيان 

عداده لمقياـ بيذا الدكر بشكؿ أفضؿ . كأكصى الباحث بضركرة تكعية المدير بأىمية دكره الفني كا 
 
: (1987)دراسة قريش  2-2-1-9

المدرسة الثانكية في الضفة الغربية،  ىدفت لمتعرؼ عمى الكفايات الكاجب تكفرىا في مدير
دارية، بيف ما ىك متكفر في  فقرة اشتممت عمى كفايات(55)مستخدمان استبانة مككنة مف   إشرافية كا 

 :مدير المدرسة الثانكية كما ىك مأمكؿ منو، كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية

 .أف إنتاج المديريف المؤىميف المتمتعيف بالكفايات التربكية أفضؿ مف إنتاج غير المؤىميف .1

أف الكفايات اإلدارية كاإلشرافية المطمكب تكافرىا في مدير المدرسة ال يتـ اكتسابيا بالخدمة فقط،  .2
 .بؿ باإلعداد كالتدريب قبؿ كأثناء الخدمة كعمى أسس تربكية حديثة

كقد أكصى الباحث في ضكء ىذه النتائج بأف يتـ إلحاؽ المديريف بدكرات تدريب معدة خصيصان 
.  لذلؾ، كمف أجؿ تحسيف كفاياتيـ اإلدارية كاإلشرافية

 
(:  1989)دراسة الدوجان  2-2-1-10



 أف يمارسيا في محافظة المفرؽ كلكاء جرش كبينت مياـ اإلشراؼ التربكم التي يفترضأجريت 
التخطيط، كالتنظيـ، كالقيادة، : المشرؼ التربكم كمدير المدرسة، مكزعة عمى خمس مجمكعات ىي

 .كالتنسيؽ، كالتقكيـ

كأظيرت النتائج أف المديريف يمارسكف بدرجة مقبكلة ميمات إشرافية أكثر مف المشرفيف 
متابعة إعداد : فكاف مف بيف الميمات اإلشرافية التي يمارسيا المديركف بدرجة عالية. التربكييف

المعمميف لخططيـ، كتكزيع الدركس، كتعريؼ المعمميف بكاجباتيـ، كضعؼ تحصيؿ الطالب كالدكاـ، 
. كاستخداـ الممفات، كالسجالت، كغيرىا

كأكصى الباحث بضركرة تكصيؼ كظيفة كؿ مف المشرؼ التربكم كمدير المدرسة كبياف 
. مياميـ اإلدارية كالفنية بدقة ككضكح

 
:  (1998)دراسة لعيسان في نشوان ونشوان  2-2-1-11

أجريت حكؿ مفيـك اإلشراؼ التربكم كأىدافو كمجاالتو كالميارات الالزمة لمف يقـك بو 
، كأساليبو المستخدمة، تكصؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى (المشرؼ التربكم أك مدير المدرسة)

أف ممارسات مدير المدرسة اإلشرافية تتسـ بالبيركقراطية كتيمؿ العالقات اإلنسانية مع المعمميف، كأف 
كما استنتج الباحث أيضا أف معظـ . المدير يقبؿ الكضع المكجكد كال يحاكؿ التجديد كاالبتكار

القدامى في السف يمارسكف األساليب التقميدية في اإلشراؼ التربكم دكف مراعاة التغيرات  (المكجييف)
. كالتطكر في الطرؽ كاألساليب اإلشرافية

 

:  (1989)دراسة الحاوي  2-2-1-12
 الكقكؼ عمى الصعكبات التي أجريت في مدارس ككالة الغكث في األردف، كحاكلت الباحثة

كىدفت فيما ىدفت إليو إلى معرفة الصعكبات . تكاجو مدير المدرسة في أثناء أدائو لميامو في المدرسة
التي يكاجييا مدير المدرسة أثناء قيامو بميامو اإلشرافية خاصة، كمعرفة أثر الجنس كمستكل المدرسة 

 .عمى تمؾ الصعكبات



كدلت النتائج عمى أف ىناؾ صعكبات رتبتيا الباحثة في منظكمة لإلفادة منيا في تطكير 
برامج اإلشراؼ التربكم، كما بينت الدراسة أف الصعكبات التي تتعمؽ بالمعمميف كالعامميف في المدرسة 

. أكبر كمما كاف مستكل المدرسة أعمى
كما تبيف أيضا أف تقديرات مديرم المدارس لممارساتيـ لمياميـ اإلشرافية كالمفكضة ليـ كانت 

. أعمى مف تقديرات المعمميف ليا في جميع العمميات اإلدارية
. كتبيف كجكد فركؽ تبعان لمتغير الجنس لصالح اإلناث في ممارسة عمميتي التخطيط كالتنسيؽ

كلـ يكف لمتغير مستكل . مع عدـ كجكد فركؽ لمياـ عممية التنظيـ كالقيادة كالرقابة لمتغير الجنس
. المدرسة أثران عمى النتائج

 

: (1989)دراسة العودة  2-2-1-13
 المدرسة االبتدائية في األردف مف ىدفت إلى التعرؼ إلى كاقع الممارسات اإلشرافية لمدير

كجية نظر المعمميف، كبياف أثر المؤىؿ العممي، كالتأىيؿ التربكم كالخبرة اإلدارية، كالجنس، كالعمر 
كأيضا حاكلت الدراسة التعرؼ عمى مدل ممارسة المديريف ليذه الممارسات . عمى ىذه الممارسات

كقد أعد الباحث استبانة احتكت عمى سبعة مجاالت مف مجاالت اإلشراؼ . اإلشرافية كمدل أىميتيا
التخطيط، كاالتصاؿ، : المجاالت ىيالتربكم كمعايير في ضكئيا يقـك الباحث بتقييـ الدراسة، كىذه 

. كالعالقات اإلدارية، كالمجاؿ الفني، كمجاؿ المنياج، كمجاؿ النمك الميني لممعمميف، كمجاؿ التقكيـ
 مديرة مف مديرية عماف (93) مديران ك (37)ككزعت ىذه االستبانة عمى عينة الدراسة المككنة مف 

 . معممان كمعممة(520)الكبرل، ك 

كأشارت نتائج الدراسة إلى أف المعمميف يصفكف الممارسات اإلشرافية لمديرييـ بأنيا تقع بيف 
الدرجة المتكسطة كالدرجة العالية، كأف أىـ المجاالت اإلشرافية التي يكلكنيا جؿ اىتماميـ ىك المجاؿ 

اإلدارم، يميو مجاؿ االتصاؿ، ثـ مجاؿ التقكيـ، كمجاؿ النمك الميني لممعمميف، كمجاؿ المنياج، 
كتبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الممارسات . كالمجاؿ الفني، كآخرىا مجاؿ التخطيط

كتبيف كجكد فركؽ تعزل لمخبرة . اإلشرافية لممديريف تعزل لممؤىؿ العممي، أك الجنس، أك العمر
. اإلدارية



كأكصى الباحث بإجراء دراسات مماثمة لمعرفة كاقع الممارسات اإلشرافية لمديرم المدارس في 
المراحؿ التعميمية األخرل، كعقد دكرات تدريبية لمديرم المدارس االبتدائية لتحسيف ممارساتيـ 

. اإلشرافية
 

(: 1990)دراسة حتاممة  2-2-1-14
أجريت الدراسة لتحديد تصكرات المشرفيف التربكييف كالمعمميف كأكلياء األمكر لممدير الفعاؿ في 

 (540)فقرة عمى عينة مككنة مف  (65)الحككمية في األردف، كذلؾ بتطبيؽ استبانة مف المدارس 
 فقرات االستبانة خمس كفايات تجعؿ كقد تضمنت. شخصان مف المشرفيف كالمعمميف كأكلياء األمكر

الكفايات اإلدارية، : المدير مف كجية نظر الباحث قائدان تربكيان كمشرفان مقيمان في المدرسة كىي
 .كالكفايات اإلنسانية، كالكفايات الفنية، كالكفايات العممية، كالكفايات السمككية

كقد تكصؿ الباحث إلى أف أكثر المجاالت امتالكان لدل مدير المدرسة حسب تصكرات 
المشرفيف كالمعمميف كأكلياء األمكر كاف في المجاالت اإلدارية كاإلنسانية، أما أقؿ ىذه المجاالت 

امتالكان فكانت في المجاالت الفنية، فالعممية، ثـ السمككية عمى التكالي، كىي مجاالت تعتبر كما يراىا 
. الباحث مف المجاالت اإلشرافية اليامة

 
 (: 1990)دراسة الفواعرة  2-2-1-15

نظران ألىمية دكر مدير المدرسة الثانكية كمشرؼ تربكم مقيـ مف كجية نظر المسؤكليف 
كالقائميف عمى عممية التربية كالتعميـ، ارتأل الباحث تنفيذ ىذه الدراسة بيدؼ معرفة مدل تكفر 

الخدمات اإلشرافية التي يقدميا مدير المدرسة الثانكية لمعمميو في مدارس لكاء عجمكف، كذلؾ مف 
خالؿ تقصي مدل تكفير مدير المدرسة الثانكية في لكاء عجمكف لمخدمات اإلشرافية لمعمميو مف كجية 
نظر كؿ مف المعمميف كالمديريف أنفسيـ، كفيما إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف كجيتي نظر الفئتيف حكؿ ىذه 

كما سعى الباحث إلى تحديد المشكالت كالصعكبات التي تكاجو المدير مكضكع الدراسة، لدل . القضية
 .ممارستو لدكره كمشرؼ تربكم مقيـ



 مديران كمديرة (20)كاشتممت عينة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ 
طبقت عمييـ استبانتيف إحداىما لممعمميف كاألخرل لممديريف اشتممتا عمى .  معممان كمعممة(384)ك

. قائمة الخدمات اإلشرافية التي أعدىا الباحث
كتكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا أف العمؿ اإلشرافي الذم يقـك بو مدير 

المدرسة ىك بدرجة متكسطة كمنخفضة عمى مستكل المجاالت الفرعية، كبدرجة منخفضة عمى مستكل 
في حيف رأل المديركف أنيـ يقدمكف خدمة إشرافية . المجاليف الرئيسييف، مف كجية نظر المعمميف

كقد اتفؽ المعممكف كالمديركف عمى تكفر . بدرجة عالية عمى مستكل المجاالت الفرعية كالرئيسية
. الخدمات اإلشرافية مع اختالفيـ في درجة تكفرىا

أما فيما يتعمؽ بالصعكبات التي تكاجو المدير في دكره اإلشرافي، فقد حددت نتائج الدراسة 
كثرة مياـ كأعماؿ مدير المدرسة، كعدـ تأىيمو لمقياـ بدكره اإلشرافي، ككثرة : عددان منيا، كمف أىميا

عدد المعمميف في المدرسة الكاحدة، كتخٌكؼ المعمميف مف عممية اإلشراؼ كعدـ التنسيؽ بيف القائميف 
. عمى العممية اإلشرافية

كفي ضكء ىذه النتائج أكصى الباحث بضركرة تأىيؿ مديرم المدارس كتدريبيـ، مف أجؿ رفع 
كما أكصى بمتابعة أعماؿ . ككصؼ كتحديد مسؤكليات ككاجبات مدير المدرسة. كفاياتيـ اإلشرافية

. كنشاطات مدير المدرسة اإلشرافية كتقكيميا بناءن عمى أسس محددة
 

: (1990)دراسة غنيمات  2-2-1-16

ىدفت إلى تحديد المشكالت اإلدارية كالفنية التي يعاني منيا مديرك كمديرات مدارس المرحمة 
اإللزامية في القرل األردنية النائية، حيث كشفت نتائج الدراسة أف المديريف يعانكف مف مشكالت فنية 

تتعمؽ بمجاالت اإلشراؼ عمى المعمميف كالمناىج، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
المشكالت التي يعاني منيا مديرك المدارس في المرحمة اإللزامية في القرل النائية تعزل لجنس المدير، 

 .أك مؤىمو، أك مستكل دراستو

كأكصى الباحث عمى ضركرة تدريب المديريف عمى مجاالت اإلشراؼ عمى المعمميف كالمناىج 
. كذلؾ بسبب عالقتيا المباشرة بعممية اإلشراؼ التربكم



 
: (1991)دراسة ىميل  2-2-1-17

دراسة كفي سياؽ تحديد المياـ اإلشرافية لمدير المدرسة كمعيقات تنفيذىا أجرل الباحث 
كقد ىدفت .  مقيمان ميدانية بمنطقة الخرج في السعكدية تناكلت دكر مدير المدرسة بكصفو مشرفان تربكيان 

الدراسة إلى تحديد المياـ اإلشرافية التربكية لمديرم المدارس بكصفيـ مشرفيف تربكييف مقيميف، 
كالمعمميف لمياـ مديرم  ( المشرفيفأم)كالتعرؼ عمى مدل إدراؾ كؿ مف مديرم المدارس كالمكجييف 

المدارس اإلشرافية، كما ىدفت إلى تحديد المشكالت التي تعيؽ قياـ مديرم المدارس بمياميـ 
 .اإلشرافية

التعاكف مع المعمميف : كقد استنتج الباحث أف مياـ المدير اإلشرافية تجاه المعمميف تتمثؿ في
لتحسيف مستكيات طالبيـ، كاإلطالع عمى كراسات تحضير الدركس، كمساعدة المعمميف الجدد لمتكيؼ 
مع مينة التدريس، كالتعاكف مع المعمميف لتحسيف مستكل أدائيـ، كتنمية معمكماتيـ، كتكزيع األنشطة 

، كمتابعة مدل عنايتيـ بالكاجبات المنزلية كالتطبيقات ـكاألعماؿ المدرسية طبقان لميكليـ كاستعداداتو
الصفية، كالقياـ بزيارتيـ في الصفكؼ، كعقد اجتماعات تربكية معيـ لمتفاىـ حكؿ البرامج المدرسية، 

شراكيـ في معالجة بعض القضايا التربكية . كا 
أما بالنسبة لعالقة مدير المدرسة بالمكجييف التربكييف، تكصؿ الباحث إلى أف مياـ مدير 

إطالع المعمميف عمى مالحظات المكجييف، كمشاركة المكجييف : المدرسة في ىذا المجاؿ تتمثؿ في
طالع المكجييف عمى مالحظات المدير عف المعمميف بعد زيارتيـ، كمناقشة  في تقكيـ أداء المعمميف، كا 

المكجو التربكم حكؿ مستكل المعمـ عمميان كفنيان، كالحصكؿ عمى النشرات التربكية مف المكجو فيما 
. يتعمؽ بالمادة الدراسية

أما فيما يتعمؽ بمشكالت كمعيقات عمؿ مدير المدرسة اإلشرافي، فقد أظيرت النتائج أف ىذه 
اىتماـ المدير بالجانب اإلدارم أكثر مف الجانب التربكم، كعدـ التكافؽ بيف : المشكالت تتمثؿ في

المدير كأسرة المدرسة، كتعصب المدير لرأيو مع عدـ السماح بمناقشة آراء اآلخريف كسماعيا، كعدـ 
كضع خطة سميمة لسير عممو في المدرسة، كاستئثار المدير بالسمطة، كعدـ اقتناع المدرسيف بآراء 

.  كتكجييات مدير المدرسة حياليـ



 

(: 1991)دراسة بطاح  2-2-1-18
 .ىدفت إلى الكشؼ عف عالقة مدير المدرسة كمشرؼ تربكم مقيـ بالمشرؼ التربكم المختص

كأظيرت نتائج الدراسة أف المديريف المؤىميف تربكيان ليـ عالقات أفضؿ مع المشرفيف التربكييف 
كأف المديريف الذيف تزيد خبرتيـ عف خمس سنكات كانت ليـ عالقات . مف زمالئيـ غير المؤىميف

كقد تشابيت ىذه . أفضؿ مع المشرفيف التربكييف مف زمالئيـ الذيف تقؿ خبراتيـ عف خمس سنكات
. النتائج مع تمؾ التي تتعمؽ بالمشرفيف التربكييف

كىنا أيضا يكصي الباحث بضركرة عقد دكرات تدريبية لممديريف أثناء الخدمة لرفع كفاءاتيـ 
. اإلدارية كالفنية في المدارس التي يعممكف فييا

 
(: 1991)دراسة السريحين  2-2-1-19

 في المدارس األردنية نحك ىدفت الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات معممي المرحمة الثانكية
: اإلشراؼ التربكم، كتحديد العالقة بيف ىذه االتجاىات مف جية، كمتغيرات الدراسة المستقمة كىي

كجنس المعمـ، كمؤىمو العممي، ، (السمكؾ المباشر، كالسمكؾ غير المباشر): السمكؾ اإلشرافي ببعديو
 .كمؤىمو التربكم، كتخصصو، كخبرتو في التعميـ

 معممان كمعممة مف المدارس الثانكية التابعة لمديريات (351)كاختار الباحث عينة عشكائية مف 
األكلى، أداة : كقد طكر الباحث أداتيف. (1990-1991)التربية كالتعميـ في محافظة إربد لمعاـ الدراسي 

: كبينت نتائج الدراسة ما يمي. كصؼ السمكؾ اإلشرافي، كالثانية، أداة قياس اتجاىات المعمميف
أف اتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم تميؿ إلى أف تككف فكؽ المتكسط، حيث بمغت في  .1

 .(33%) كفي المستكل المتكسط (37%)المستكل العالي 

 (49%)أف جميع متغيرات الدراسة المستقمة، كاف ليا تأثير داؿ إحصائيان كتسيـ جميعان في شرح  .2
 .مف التبايف في اتجاىات المعمميف نحك اإلشراؼ التربكم

 مف التبايف في االتجاىات، يميو متغير (47%)أف السمكؾ اإلشرافي غير المباشر، قد ساىـ بشرح  .3
 . فقط مف التبايف في االتجاىات(2%)الجنس، حيث ساىـ بشرح 



. كأكصى الباحث بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ عكامؿ كظيفية أخرل في اتجاىات المعمميف
 

: (1991)دراسة زىران  2-2-1-20
مقيـ، كلتحديد الكفايات كالميارات اإلشرافية الالزمة لمدير المدرسة لمقياـ بدكره كمشرؼ تربكم 

 المعمميف، :أجرل الباحث دراسة اشتممت عمى بعض المجاالت مف عمؿ مدير المدرسة، كىي
غير أنيا ركزت عمى المجاؿ األكؿ ألىميتو فالنجاح فيو يقكد إلى النجاح . كالمتعمميف، كالبيئة المحمية
كبعد قياـ الباحث بمسح الدراسات السابقة المتعمقة بيذه المجاالت، تكصؿ . في المجاليف الثاني كالثالث

أف دكر مدير المدرسة يعتبر أساسيان في تحسيف العممية التعميمية : إلى عدد مف التصكرات مف أىميا
كتطكيرىا عمى الصعيديف اإلدارم كالفني، كأف ىناؾ مجاالت أساسية لمدكر اإلشرافي لمدير المدرسة، 

التخطيط لمتعميـ، كالنمك الميني لممعمميف، كاالختبارات، كالعالقة مع المجتمع المحمي، كأف : مف أىميا
كظيفة مدير المدرسة تتطمب أف يتمتع المدير بعدد مف الكفايات كالميارات، مثؿ كفاية التخطيط 

كأف ىناؾ ثالثة أساليب يمكف . المدرسي، كالكفاية اإلدارية، كالكفاية الفنية، ككفاية التغيير كالتطكير
الزيارات الصفية، كتبادؿ : استخداميا في ىذا الصدد، كىي

.  الزيارات بيف المعمميف، كالقياـ بالبحكث التعاكنية
 

(: 1992)دراسة الشالش  2-2-1-21
 يمارسيا مديرك المدارس الثانكية كتحديد ىدفت إلى التعرؼ عمى الميمات اإلدارية كالفنية التي

كقد استخدـ . درجة أىميتيا كمعرفة مدل تأثير الخبرة اإلدارية كالمؤىؿ العممي عمى أداء تمؾ المياـ
 مف مكجيي (88) مديران ك (59)المديريف بمغت الباحث استبانة كأداة لمدراسة كطبقت عمى عينة مف 

 مف (7)ك. المكاد الدراسية في المدارس الثانكية الحككمية كاألىمية التابعة لمنطقة الرياض التعميمية
 .مكجيي اإلدارة المدرسية

: كقد تكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج كاف مف أبرزىا
أف متابعة االلتزاـ بالسمكؾ العاـ داخؿ المدرسة، كمتابعة تنفيذ التعميمات ذات العالقة بالعمؿ  .1

المدرسي كمتابعة إعداد الجداكؿ المدرسية كاف مف أكثر المياـ اإلدارية ممارسة، كأىمية مف قبؿ 



أما أقؿ ىذه المياـ ممارسة فيي االىتماـ بالتربية الصحية لمتالميذ، ككتابة تقرير شامؿ . المديريف
 .يكضح كاقع المدرسة كالذم يعتبر أيضا أقؿ المياـ أىمية في نظر المديريف

ممارسة كأىمية مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية ىي متابعة  (اإلشرافية)أف أكثر المياـ الفنية  .2
لجاف االختبارات، كاإلشراؼ عمى تكزيع المعمميف لممناىج الدراسية كمتابعة تنفيذ التعميمات 

الخاصة بالمناىج المدرسية، كأقؿ المياـ الفنية ممارسة كأىمية ىي المشاركة في تقكيـ المناىج 
 .الدراسية كتشجيع المعمميف عمى البحث العممي التربكم، كتحسيف تنفيذ المناىج

كقد أتضح مف نتائج الدراسة عدـ كجكد عالقة بيف المؤىؿ العممي كالخبرة كتحديد مديرم المدارس  .3
 .الثانكية لدرجة أىمية كممارسة مياميـ

 

: (1992)دراسة أحمد  2-2-1-22
 ما ىك جديد كيكصي الباحث بضركرة عمؿ دكرات تدريبية لممديريف كالمديرات تركز عمى كؿ 

في الجانب المعرفي كالجانب الميارم، كذلؾ في ضكء نتائج دراستو التي ىدفت عمى التعرؼ عمى 
كما ىدؼ . العكامؿ المؤثرة عمى الممارسات اإلشرافية التي ينبغي أف يقـك بيا مديرك ىذه المدارس

الباحث التعرؼ عمى أثر كؿ مف الجنس، كالمؤىؿ الدراسي، كمدة الخبرة، كنكعية برامج التدريب عمى 
 .الممارسات اإلشرافية لمديرم المدارس

كأظيرت النتائج أنو ال يكجد أثر لمتغير الجنس في مدل ممارسة مديرم المدارس لألنشطة 
اإلشرافية في المدرسة، كأف ىناؾ أثر لمتغير المؤىؿ في تمكف المديريف كالمديرات مف ممارسة بعض 
المجاالت مف عمميـ مثؿ المجاالت اإلدارية، غير أنو لـ يظير أثر ليذا المتغير في تمكف المديريف 

أما بالنسبة لمتغير مستكل الخبرة فقد . مف الممارسات اإلشرافية الخاصة بالسمككيات اإلدارية اليكمية
كاف لو أثر في ممارسات المديريف في مجاؿ السمككيات اإلدارية اليكمية، كاإلدارية ككؿ، كلصالح 

. كلـ يكف لو أثر في مجالي القكاعد التنظيمية كالمبادئ اإلدارية الصحيحة. المديريف األكثر خبرة
كما أشارت النتائج إلى أف التدريب لو أثر عمى تمكف المديريف كالمديرات مف الممارسات 

المتعمقة بمجاؿ المبادئ اإلدارية الصحيحة، كلصالح المديريف المدربيف، كلـ يظير لو أثر في مجاؿ 
.  ممارسة العممية اإلشرافية ككؿ



 
 (1998):دراسة أحمد في اليحمدي  2-2-1-23

 المدرسة كالتي تدخؿ ضمف تكصؿ الباحث إلى أف أىـ مجاالت العمؿ المميزة ألداء مدير
حيث قاـ الباحث بدراسة ىدفت إلى . ( التربكمأم)أسباب نجاحو ىك مجاؿ أعماؿ اإلشراؼ الفني 

معرفة الخبرات المميزة أك البارزة لمديرم المدارس كاألكفاء بمحافظة اإلسكندرية في جميكرية مصر 
العربية، كمعرفة أىـ األعماؿ ليـ داخؿ كخارج المدرسة، كالتعرؼ عمى احتياجاتيـ، كعمى بعض 

السمبيات التي يعتقدكف أنيا تعكؽ رفع مستكل كفاءتيـ، ثـ كضع دليؿ عمؿ كأسمكب أك منيج لإلدارة 
 .المدرسية الناجحة، ككسيمة لرفع مستكل األداء

كقد قسمت مجاالت األعماؿ اإلشرافية المتعمقة بالمدير، كبحسب نتائج الدراسة، إلى عدة 
: جكانب كاف أىميا

 .مساعدة المعمميف في معرفة طرؽ التدريس الجديدة كؿ حسب تخصصو .1

 .القياـ بزيارات أسبكعية بغية المالحظة كاإلشراؼ .2

 .عمؿ دركس نمكذجية أماـ المعمميف .3

كضمف محكر األعماؿ اإلدارية كاإلشرافية كاف مف أىـ نتائج الدراسة أف عمى المدير أف ينسؽ 
كيكازف بيف النكاحي اإلدارية كالفنية، كأف يعطي كقتان كافيان لمتالميذ كأعضاء ىيئة التدريس، ككقتان أقؿ 

. لمنكاحي اإلدارية األخرل
 

 :(1992)دراسة قواسمة  2-2-1-24

ىدفت إلى تحديد درجة رضا المعمميف كالمعممات عف الممارسات اإلدارية كالفنية لمديرم 
المدارس الثانكية األكاديمية الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ لعماف الكبرل مف خالؿ دراسة المجاؿ 

 .اإلدارم كالمجاؿ الفني

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل الرضا لممعمميف كالمعممات عف ممارسات مديرم 
كذلؾ . كمديرات المدارس الثانكية األكاديمية الحككمية في المجاؿ اإلدارم، أعمى منو في المجاؿ الفني

 الحسابية لرضا المعمميف كالمعممات عف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات



كعدـ كجكد فركؽ ذات . ممارسات مديرم كمديرات المدارس الثانكية في المجاؿ اإلدارم لصالح الذككر
. داللة إحصائية في المجاؿ الفني ككذلؾ عدـ كجكد أثر يعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة

 
: (1993)دراسة الحوراني  2-2-1-25

 لمديرم كمديرات المدارس الثانكية ىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع الممارسات اإلشرافية الفنية 
كما ىدفت إلى بياف أثر . األكاديمية الحككمية في مديريتي عماف مف كجية نظر المعمميف كالمديريف

 . الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية

مجاؿ التخطيط، : كقد أعد الباحث استبانة ضمنيا ثمانية مجاالت محددة لإلشراؼ الفني كىي
كالمنياج، كاألساليب اإلشرافية الفردية كالجماعية، كالتعاكف مع المجتمع المحمي، كطرؽ كأساليب 

عمى عينة مككنة كطبقت ىذه االستبانة . التدريس، كالمعمـ كالنمك الميني، كالطمبة، كأخيران مجاؿ التقكيـ
.  معممان كمعممة(400) مديرة، ك(55) مديران ك (45)مف 

: كقد حاكلت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية
ما كاقع الممارسات اإلشرافية التي يمارسيا المديركف كالمديرات في المنطقة المذككرة كما يراىا  .1

 .المديركف كالمعممكف؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الممارسات اإلشرافية الفنية لممديريف كالمديرات تعزل  .2
 .لمجنس، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة اإلدارية؟

ككاف مف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف المديريف كالمعمميف كصفكا كاقع 
كقد تبيف كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية في مجاؿ كاحد كىك مجاؿ . الممارسات بأنيا ممارسات مقبكلة

التخطيط يعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
اإلحصائية في مجاؿ كاحد كىك المنياج تعزل لمخبرة اإلدارية كلصالح مف تزيد خبرتيـ عمى عشر 

. كلـ يظير أثر لمتغير المؤىؿ العممي. سنكات
كأخيران أكصى الباحث بإجراء دراسة مماثمة لمعرفة كاقع الممارسات اإلشرافية الفنية عمى 

كما أكصى بإجراء دراسة لمكشؼ عف أسباب الفركؽ بيف المديريف كالمديرات . مستكل مديريات أخرل
. في المجاالت اإلشرافية الفنية تعزل لمتغير الخبرة اإلدارية كالجنس



 
: (1994)دراسة محمد عبد الرحمن  2-2-1-26

أشارت نتائج الدراسة إلى أف مديرم المدارس ما زالكا يمعبكف دكرىـ التقميدم في اإلشراؼ كىك 
 .التفتيش، كما أف المديريف كانكا متييبيف مف تكسيع مجاالت اإلشراؼ التربكم

كقد أجريت ىذه الدراسة عمى المدارس األساسية التابعة لككالة الغكث الدكلية في منطقة 
الخميؿ التعميمية في الضفة الغربية بيدؼ معرفة دكر المشرؼ التربكم مف كجية نظر المشرفيف 

 فئة : فردان مكزعيف عمى الفئات التالية(48)كتككنت عينة الدراسة مف . التربكييف كالمعمميف كالمديريف
المشرفيف التربكييف كبمغ عددىـ ثمانية أفراد، كفئة المديريف كالمديرات كبمغ عددىـ عشرة مديريف 

. كمديرات، كفئة المعمميف كالمعممات كبمغ عددىـ ثالثيف معممان كمعممة
الشؤكف : كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث استبانة تناكلت عشرة مجاالت إشرافية كىي

اإلدارية، كالمنياج، كطرائؽ التعميـ، كالنمك الميني لممعمميف، كأسس االتصاالت مع المعمميف، 
كالعالقات اإليجابية داخؿ المدرسة، كالبيئة المدرسية، كعالقة المدرسة بالبيئة المحمية، كشؤكف الطالب 

. كنشاطاتيـ، كالتقكيـ
 

: (1996)دراسة عمر  2-2-1-27
التي تكاجو مدير  ( اإلشراؼ التربكمأم)ىدفت إلى استكشاؼ معكقات عمميات التكجيو الفني 

كما ىدؼ الباحث تحديد أثر كؿ مف . المدرسة في مرحمة التعميـ األساسي، بكصفو مشرفاي تربكيان مقيمان 
مستكل خبرة المدير كتأىيمو، كعدد المعمميف، كاختالؼ تخصصاتيـ، كالكقت، كطبيعة المنيج في 

كما حاكؿ . مرحمة التعميـ األساسي عمى كجكد تمؾ المشكالت كمدل أثرىا عمى العممية التربكية
الباحث تحديد مف ىك المسؤكؿ عف عممية اإلشراؼ التربكم داخؿ المدرسة، كمستكل العالقة بيف مدير 

 .المدرسة كالمشرؼ التربكم المختص

 جميكرية  مديران كمديرة بمحافظة الدكيـ في(20)كقد أعد الباحث استبانة طبقيا عمى عينة مف 
. كاستخدـ الباحث، إضافة إلى االستبانة، المقابمة كالتقرير. السكداف

:  كتكصؿ الباحث لعدد مف النتائج مف أىميا



 .أف كثرة عدد المعمميف الذيف يكجييـ المدير تعيؽ فاعمية دكره التكجييي .1

أف ضعؼ كفاءة بعض المعمميف ككثرة األعباء الممقاة عمييـ، كقمة التدريب تعيؽ قياـ المدير بدكره  .2
 .التكجييي

تفاكت التزاـ المعممات بتكجييات المدير تبعان لتفاكت المديريف أنفسيـ في المستكل األكاديمي،  .3
 .كقدرتيـ عمى التكجيو الفني كاإلقناع كالتكاصؿ مع المعمميف

كقد ذكر . تكامؿ دكر المشرؼ المختص كالمدير كمكجو فني مقيـ، ككجكد تفاىـ كتعاكف بينيما .4
الباحث أنو بيذه النتيجة ثبت عكس ما افترض ىك كجكده مسبقان مف أف تداخؿ األدكار بيف المدير 
كمكجو مقيـ كالمكجو الفني المختص قد يؤدم إلى تناقض بينيما مما يؤدم إلى الحد مف فعالية 

 .( اإلشرافية التربكيةأم)الممارسات التكجييية 

 .أف تأىيؿ المديريف في مجاؿ التكجيو الفني يقمؿ مف صعكبة المشكالت التي تكاجييـ .5

 
: (1998)دراسة الشوا  2-2-1-28

أجريت لمعرفة األنماط اإلشرافية التي يمارسيا مديرك المدارس األساسية كالثانكية الحككمية 
 مف (20%) معممان كمعممة كىك ما يعادؿ (460)كتككنت عينة الدراسة مف . مف كجية نظر المعمميف

 .مجتمع الدراسة المككف مف جميع معممي المدارس األساسية كالثانكية في منطقة محافظة نابمس

: كبعد تحميؿ النتائج، أظيرت الدراسة ما يمي
( 4.21=متكسط)احتؿ النمط الديمقراطي المرتبة األكلى، حيث كانت درجة الممارسة فيو كبيرة جدان  .1

، أما النمطيف (4.16=متكسط)كاحتؿ النمط التعاكني المرتبة الثانية كبدرجة ممارسة كبيرة جداي 
عمى  (2.41=، متكسط2.99=متكسط)الدبمكماسي كالسمبي فقط حصال عمى درجة ممارسة متكسطة 

كقد حصؿ النمط الديكتاتكرم عمى المرتبة األخيرة، حيث كانت درجة الممارسة فيو قميمة . الترتيب
 .، كفؽ مقياس ليكرت الخماسي(1.99=متكسط)

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس األنماط اإلشرافية لمتغيرات الجنس، كالمرحمة  .2
 .الدراسية، كمكاف العمؿ، كالتخصص، كالمؤىؿ العممي، كالخبرة



كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى النمط الديكتاتكرم بيف المعمميف كالمعممات لصالح  .3
ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في النمط السمبي بيف معممي المرحمة األساسية . المعمميف

كالثانكية كلصالح معممي المرحمة الثانكية الذيف كانكا أكثر سمبية في التعامؿ مع ىذا النكع مف 
كما ظير أثر لمتغير سنكات الخبرة في النمط السمبي كلصالح أصحاب الخبرة األطكؿ . األنماط

 .كالذيف كانكا أكثر سمبية مف غيرىـ حكؿ النمط اإلشرافي

كما أكصى بإجراء . كأكصى الباحث بضركرة تدريب المديريف لتعزيز أدكارىـ كمشرفيف مقيميف
. دراسات مماثمة عمى مستكل الكطف ككؿ لتحسيف نظاـ اإلشراؼ التربكم

 
: (1998)دراسة أبو عودة  2-2-1-29

 لمديرم المدارس الثانكية في لكاء غزة في أجريت لمعرفة كاقع الممارسات اإلدارية كالفنية
فمسطيف، كىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى كاقع الممارسات اإلدارية كالفنية في ضكء متغيرات كؿ 

 .نكع المدرسة، كالجنس، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة:  مف

 (247) مديران كمديرة، ك(49)كتألفت عينة الدراسة مف جميع المديريف كالمديرات البالغ عددىـ 
 فقرة (86) مف المجتمع األصمي كما أعد الباحث استبانة مككنة مف (17%)معممان كمعممة بنسبة 

. مكزعة عمى ستة مجاالت إشرافية
: ككاف مف أبرز نتائج الدراسة

يقدر المديركف كالمعممكف معان درجة الممارسات اإلدارية كالفنية لمديرم المدارس الثانكية بأنيا  .1
متكسطة الممارسة في كؿ مجاؿ عمى حدة كفي مجمكع المجاالت ككؿ؛ حيث بمغت النسبة 

 .(68.15%)المئكية العامة 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كاقع الممارسات كما يقدرىا المديركف تعزل إلى متغيرات  .2
بينما كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كما يقدرىا المعممكف تعزل لمجنس باستثناء . الدراسة

كما ظير أثر لمتغير المؤىؿ . مجاؿ الشؤكف التنظيمية كالمالية، حيث كجد فرؽ لصالح المعممات
 .كلـ يظير أثر لمتغير سنكات الخدمة. في مجالي الشؤكف التنظيمية كالمنياج كالبرنامج التربكم



كفي ضكء نتائج الدراسة أكصى الباحث بضركرة اختيار مديرم المدارس الثانكية ممف حصمكا 
دارتيا .  كضركرة تدريب ىؤالء المديريف عبر برامج أكثر تطبيقية. عمى دراسات عميا في التربية كا 

 
: (1998)دراسة اليحمدي  2-2-1-30

مدل ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية في سمطنة عماف "أجريت ىذه الدراسة بعنكاف 
 اإلشرافية التربكية لمديرم ىذه بيدؼ التعرؼ عمى كاقع الممارسات" لدكرىـ كمشرفيف تربكييف مقيميف

المدارس كالمتعمقة بعممية النمك الميني لممعمميف، كالتي تمثؿ دكرىـ كمشرفيف تربكييف مقيميف 
بمدارسيـ، كالكقكؼ عمى أثر كؿ مف الخبرة اإلدارية لمديرم المدارس، كحجـ المدرسة، كمدل اكتماؿ 

الييئة اإلدارية بيا، عمى مدل ممارسة مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية لمياـ دكرىـ كمشرفيف 
ككذلؾ الكقكؼ عمى أثر الخبرة التدريسية لممعمميف العامميف في ىذه المدارس عمى . تربكييف مقيميف

 .تصكرىـ لمدل ممارسة مديرم مدارسيـ ليذا الدكر

: كقد كانت أبرز نتائج الدراسة ما يمي
 :أف أكثر المياـ اإلشرافية التربكية ممارسة مف قبؿ مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية ىي .1

 .القياـ بزيارات صفية لممعمميف بقصد تقكيميـ كتحسيف أدائيـ. 1

بداء المالحظات بشأنيا. 2  .متابعة عممية تحضير المعمميف لدركسيـ، كا 

 .اإلشراؼ عمى تطبيؽ االختبارات المدرسية كتسييؿ إجراءاتيا. 3

 .تبصير المعمـ بجكانب القصكر في أدائو كمساعدتو في التغمب عمييا. 4

 .تكزيع المعمميف عمى لجاف األنشطة المدرسية بشكؿ يناسب تخصصاتيـ كقدراتيـ. 5

 .متابعة لجاف األنشطة المدرسية مف خالؿ تقديـ التسييالت كالكسائؿ التي يحتاجيا. 6

 .متابعة مدل التزاـ المعمميف بأخالقيات مينة التعميـ. 7

 :أف أقؿ المياـ اإلشرافية التربكية ممارسة مف قبؿ مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية ىي .2

 .تكجيو المعمميف لإلفادة مف البرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية التي تتصؿ بمينتيـ التربكية .1

 .تكجيو المعمميف إلى مراجع تربكية معينة تساعدىـ عمى النمك الميني .2

 .مساعدة المعمميف عمى تحميؿ كحدات دراسية مقررة بغرض تحسيف عممية تدريسيا .3



دعكة بعض المختصيف التربكييف خالؿ العاـ الدراسي إللقاء محاضرات، أك طرح قضايا  .4
 .تربكية تيـ المعمميف كالطمبة

المساىمة في إجراء البحكث اإلجرائية التربكية لحؿ بعض المشكالت التي تطرأ في  .5
 .المدرسة

التعاكف مع مشرفي المكاد الدراسية لعقد ندكات ككرش تربكية لبحث قضايا تتعمؽ بتطكير  .6
 .العممية التربكية بالمدرسة

 .تدريب المعمميف عمى كيفية إعداد كاستخداـ الكسائؿ التعميمية .7

 .تكجيو المعمميف في كيفية اإلسياـ في تقكيـ المناىج الدراسية كتطكيرىا .8

التنسيؽ مع المشرفيف التربكييف لممكاد الدراسية لتخطيط كتنفيذ دركس تكضيحية يسترشد بيا  .9
 .المعممكف

كأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل ممارسة مديرم  .3
الخبرة : المدارس اإلعدادية كالثانكية لمياـ دكرىـ كمشرفيف تربكييف مقيميف تيعزل لممتغيرات التالية

 .اإلدارية لمديرم المدارس، كحجـ المدرسة، كمدل اكتماؿ الييئة اإلدارية بالمدرسة

بينما أظيرت النتائج أف لمتغير الخبرة التدريسية لممعمميف أثران عمى تصكرىـ لمدل ممارسة 
مديرم مدارسيـ لمياـ دكرىـ كمشرفيف تربكييف مقيميف؛ فقد رأل المعممكف األكثر خبرة أف مديرم 

كقد اتفؽ . المدارس يمارسكف دكرىـ اإلشرافي عمى نحك أفضؿ مما رآه المعممكف األقؿ خبرة تدريسية
. المعممكف كالمديركف عمكمان بشأف مدل ممارسة المديريف لدكرىـ كمشرفيف تربكييف مقيميف

كفي ضكء نتائج ىذه الدراسة أكصى الباحث بحث الجيات التربكية عمى مساعدة المديريف 
عمى التزكد بالخبرات كالميارات التي تمكنيـ مف تطبيؽ مياـ كأساليب اإلشراؼ التربكم الحديث، 

كتخفيؼ األعباء اإلدارية كالخدمية الممقاة عمى عاتؽ المدير، كتكفير العناصر اإلدارية المؤىمة كالكافية 
كما . لمساعدة المدير عمى أداء ميامو في ىذه الجكانب، ليتمكف مف القياـ بمياـ دكره اإلشرافي التربكم

أكصى الباحث بضركرة تحسيف أداء المديريف لممياـ اإلشرافية التي أشارت نتائج الدراسة إلى تدني 
. مستكل ممارستيـ ليا

 



: (1999)دراسة مطر  2-2-1-31
 كمديرات مدارس ككالة الغكث في ىدفت إلى معرفة كاقع الممارسات اإلشرافية الفنية لمديرم

منطقة الخميؿ التعميمية، كما يراىا المديركف كالمديرات كمعممك كمعممات الصؼ، ككذلؾ بياف أثر 
الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية عمى ىذه الممارسات في ضكء معايير محددة لمجاالت 

مجاؿ التخطيط، مجاؿ : كقد تضمنت ىذه المعايير سبعة مجاالت إشرافية ىي. اإلشراؼ الفنية
 المنياج، مجاؿ األساليب اإلشرافية الفردية كالجماعية، مجاؿ طرؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية،

 .مجاؿ المعمـ كالنمك الميني، مجاؿ الطالب، كمجاؿ التقكيـ

 مديران كمديرة، كمف (24)كقد تألفت عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة كامالن، كالذم تككف مف 
 معممان كمعممة مف الذيف مضى عمى تعيينيـ سنة عمى األقؿ كيعممكف جميع المكاد الدراسية (110)

 ممارسة إشرافية في (55)كاشتممت االستبانة عمى . (1-4)المقررة لمصفكؼ األساسية األكلى مف 
. المجاالت السبعة

: كأشارت النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة إلى ما يمي
أف المديريف كالمديرات يقكمكف بالممارسات اإلشرافية بدرجة عالية، مف كجية نظرىـ كذلؾ في  .1

 .جميع المجاالت

أف المديريف كالمديرات يقكمكف بالممارسات اإلشرافية بدرجة متكسطة، مف كجية نظر معممي  .2
 .كمعممات الصؼ، كذلؾ في ستة مجاالت إشرافية كبدرجة عالية في مجاؿ الطالب

 .لـ يظير أثر لمتغيرم الجنس كالمؤىؿ العممي عمى الممارسات اإلشرافية .3

 سنكات (10)عدـ كجكد أثر كبير لمتغير الخبرة اإلدارية، رغـ ظيكر أثر لصالح مف ليـ خبرة  .4
 .فأكثر عمى الممارسات اإلشرافية

كقد أكصى الباحث عمى أىمية التركيز عمى رفع كفايات المديريف كالمديرات لإلشراؼ في 
. التقكيـ، كالتخطيط، كالمنياج: مجاالت
 

(: 2000)دراسة عدوان  2-2-1-32



، في ضكء بعض النماذج اىدفت إلى كصؼ كاقع اإلشراؼ التربكم في مدينة القدس كضكاحيو
كاألساليب اإلشرافية الحديثة، باختالؼ الجيات المشرفة عمى التعميـ فييا، لممراحؿ األساسية كالثانكية، 

.  مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف التربكييف
معممان كمعممة، كذلؾ تـ  (361)شممت عينة البحث جميع المشرفيف التربكييف كالبالغ عددىـ 

مركزان كىـ مف القائميف بأعماؿ المشرؼ التربكم في مدارس  (18)اختيار عينة مف المركزيف كعددىـ 
. المعارؼ كبمدية القدس

كقد أظيرت نتائج الدراسة أف استجابات المشرفيف عمى ممارسة جميع مجاالت اإلشراؼ عالية 
في حيف جاء الترتيب التنازلي حسب قيمة المتكسطات الحسابية لمجاالت اإلشراؼ عمى مقياس 

أىداؼ اإلشراؼ التربكم، كمياـ المشرؼ : الممارسة في الكاقع مف كجية نظر المعمميف كما يمي
التربكم، كالمشرؼ كالمنياج، كاىتمامات المشرؼ، كاإلشراؼ كالتقكيـ، أسس االتصاؿ بيف المعمـ 

.  كالمشرؼ، كأساليب اإلشراؼ، كالمشرؼ كالبحث التربكم كأخيران مفيكـ اإلشراؼ
 

 (2004)دراسة عودة  2-2-1-33
ىدفت الباحثة التعرؼ إلى كاقع ممارسة مديرم المدارس الحككمية في محافظة بيت لحـ 

 .لبعض المياـ القيادية الفعالة كعالقتيا بالرضا الكظيفي لممعمميف

 معممان كمعممة، كقد طبقت عمى ىذه (294) مديران كمديرة، ك (42)كتككنت عينة الدراسة مف 
.  فقرة لقياس المجاالت مكضكع البحث(65)العينة استبانة مف 

أظيرت نتائج الدراسة أف درجة الرضا الكظيفي لممعمميف في المدارس الحككمية في بيت لحـ 
كانت متكسطة، كاف ىناؾ عالقة طردية بيف مستكل ىذا الرضا كممارسة المديريف لممياـ القيادية 

. (الرضا كالممارسة)الفعالة؛ حيث كجد معامؿ ارتباط مكجب بيف المتغيريف 
كما تبيف أف ممارسة المديريف لممياـ القيادية كانت عالية مف كجيتي نظر المديريف 

  بيف متكسطات(α=0.05)كما أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة . كالمعمميف
. تقديرات المعمميف لمستكل رضاىـ الكظيفي تعزم لمتغيرم المؤىؿ العممي كلصالح حممة درجة الدبمكـ



كقد أكصت الدراسة بتعزيز طرؽ تدريب مديرم المدارس، لما ليا مف أثر فٌعاؿ عمى مستكل 
الرضا الكظيفي لممعمميف، كذلؾ عف طريؽ ندكات ككرشات عمؿ خاصة، تزيد مف ثقة المدير بنفسو 

. كثقة زمالئو، كتؤدم إلى التميز في العمؿ
 
 

 

الدراسات األجنبية . 2
: (Young & Heichberger, 1975) دراسة يونغ وىيشبرغر 2-2-2-1

ىدفت إلى الكقكؼ عمى رأم المعمميف في عممية اإلشراؼ التربكم التي يقـك بيا مدير 
 .كقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف معممي المدارس االبتدائية. المدرسة

 مف المعمميف شعركا بأىمية اإلشراؼ كالتقييـ مف قبؿ (82%)كقد أظيرت نتائج الدراسة أف 
 منيـ عبركا عف اىتماميـ بالمشاركة في عممية اإلشراؼ كالتقييـ كطالبكا (78%)مدير المدرسة، ك 

 منيـ رأكا أف (57%)بضركرة أف تستعمؿ النتائج لتحميؿ عمؿ المعمـ ك إصالح نقاط ضعفو، ك
. التركيز في عممية التقييـ يجب أف تككف عمى المتعمـ ال عمى المعمـ كحده

كما تبيف أيضان أف نسبة الكقت الذم يفترض بمدير المدرسة أف يقضيو في عممية اإلشراؼ 
.  مف كقتو(25%) إلى (35 %)التربكم تتراكح بيف 

 
: (Brown, 1980)دراسة براون  2-2-2-2

ىدفت إلى استقصاء المياـ التي يمارسيا مدير المدرسة االبتدائية الحككمية ىناؾ، كالتحقؽ 
. كأييا تالقي تركيزان في عمؿ مدير المدرسة. مف حجميا كترتيبيا كتحديد اتجاىات المعمميف نحكىا

تطكير :  كأظيرت نتائج ىذه الدراسة أف أكثر المياـ التي تحظى باىتماـ مدير المدرسة ىي
التعميـ كالمنياج، كاإلشراؼ عمى الطالب كالعالقة بيف المجتمع كالمدرسة، أما المجاالت التي لـ تحظ 

اإلشراؼ عمى المعمميف، كاألعماؿ اإلدارية كالمالية، كاألثاث المدرسي : باىتماـ مدير المدرسة فيي
. كالخدمات



 كما تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة أف المعمميف يركف أف المديريف يركزكف في أعماليـ عمى 
. الطالب أكثر مف أم مجاؿ آخر

 
 : (Strachan, 1981)دراسة ستراكان  2-2-2-3

 كاألنماط اإلكمينيكية عمى أداء المعمميف لمعرفة أثر كؿ مف األنماط اإلشرافية التقميدية أجريت
كقد بينت النتائج أف غالبية المعمميف في أستراليا يميمكف إلى نمط اإلشراؼ اإلكمينيكي الذم . الصفي

يقـك عمى استخداـ المالحظات التي تظير في الغرفة الصفية، كتزكيدىـ بالتغذية الراجعة حكؿ أدائيـ 
كما تبيف أف ىذا النمط مف اإلشراؼ يبني . الصفي، بشرط أف يتـ ذلؾ في جك كدم بعيد عف الرىبة

. نكعان مف الصداقة كاالحتراـ المتبادؿ ما بيف المشرؼ كالمعمـ
 

:  (Anthony, 1982)دراسة أنتوني  2-2-2-4
حيث تبيف مف خالؿ النتائج أف .  المعمـ عف عمموأجريت لمعرفة العكامؿ التي تؤثر في رضا

بداعو في مينتو يتمثؿ في العالقات اإلنسانية البناءة  أكثر العكامؿ أىمية في رضا المعمـ عف عممو كا 
. كيرل الباحث أف مثؿ ىذه العالقات تزيد مف إنتاجية كرضا المعمـ. التي تربط بيف المعمـ كالمدير

كيكصي بالتالي بضركرة تكافر بيئة تتميز بنكع مف األسمكب اإلنساني الذم يؤدم إلى تدعيـ شخصية 
.  المعمـ، كيخمؽ لديو ركح التحدم الفعمي لمختمؼ الميمات كالمسؤكليات التي تقع عمى عاتقو

 
: (Geering, 1982)دراسة جيرنج  2-2-2-5

ىدفت الدراسة إلى مقارنة تصكرات المسؤكليف كالمعمميف في كالية منيسكتا األمريكية لتقكيـ 
 (196)كتككنت عينة الدراسة مف . المدارس في مدارس الكاليةالسمكؾ كالكفايات التي يحتاجيا مديرك 

 (12)منطقة تعميمية، كاستخدمت استبانة مككنة مف قسميف رئيسييف، أشتمؿ القسـ األكؿ منيا عمى 
 فقرة أخرل حكؿ الكفايات الفنية (12)فقرة عبرت عف السمكؾ اإلدارم لمدير المدرسة، كضـ الثاني 

الضركرية لمدير المدرسة، كمف أىميا كفايات التنمية المينية لممعمميف، كالتطكير كالبحث العممي، 
. كالمناىج الدراسية



كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد تبايف بدرجة عالية بيف تصكرات المعمميف كالمسؤكليف حكؿ 
التنمية المينية لممعمميف، بينما : أىمية الكفايات الالزمة لمدير المدرسة فيما يتعمؽ بالكفايات الفنية مثؿ

. حصمت كفايات أخرل معظميا إدارية كخدماتية عمى أىمية كبيرة لدل فئات الدراسة
 

: (Page & Fred, 1984)بيج وفريد  2-2-2-6
كفيما يتعمؽ بالجكانب التي يكاجو المديركف فييا صعكبة في التطبيؽ الميداني في إدارتيـ 

لممدارس أجريت الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى كاقع قدرات مديرم المدارس العامة بكالية جكرجيا 
كتحديد مدل إدراؾ .  كالتدريب اإلدارم ليـ قبؿ الخدمةماألمريكية، كمدل فعالية اإلعداد األكاديـ

المديريف لمجاالت الصعكبة المتعمقة بمسؤكلياتيـ المينية، كمدل إدراكيـ لمالءمة اإلعداد األكاديمي 
. لعمميـ الميداني، كنظرتيـ لمتطمبات ىذا العمؿ ليككف دكرىـ فعاالن في مدارسيـ

دارمو كسمككيو تتعمؽ بأدكار مدير (20)كقد أعد الباحثاف استبانة اشتممت عمى   مجاؿ فنيو كا 
 مدير كأخصائي إدارم مف حممة (500)كطبقت ىذه االستبانة عمى عينة مككنة مف . المدرسة

. الدكتكراه في اإلدارة المدرسية
كأظيرت نتائج الدراسة أف اإلعداد اإلدارم الذم تمقاه المديركف كاف كافيان في عدد مف 

المجاالت؛ فقد حصؿ عدد مف المجاالت الفنية عمى تقديرات عالية، كىذه المجاالت تتعمؽ بالتخطيط 
بينما . المدرسي، كمالحظة العممية التعميمية، كتنفيذ السياسة التربكية، كالتقكيـ الذاتي، كتقكيـ المعمميف

كما أظيرت النتائج اتفاؽ المشاركيف . رأل المديركف أف اإلعداد في المجاالت اإلدارية لـ يكف كافيان 
عمى أف مجالي تقكيـ المعمميف، كالتقكيـ الذاتي مجاالف ىاماف جدان، كأنو يجب العناية بيما كجعميما 

. في األكلكية عمى بقية المجاالت
 

:  (Hempill, 1985)دراسة ىمبل  2-2-2-8
أجريت الستقصاء العالقة بيف تصكرات المعمميف لمسمكؾ القيادم لمدير المدرسة باعتباره 

كقد اختار الباحث عينة مف . مشرفان مقيمان كبيف تصكراتيـ لممالحظة البعدية لممؤتمر اإلشرافي



 مدرسة مف المدارس العميا المدارة ذاتيان ممف يدرسكف مباحث الرياضيات، كالمغة (54)المعمميف مف 
.  معممان (216)اإلنجميزية، كالعمـك كالمكاد االجتماعية، كبمغ عدد أفراد ىذه العينة العشكائية 

أظيرت نتائج الدراسة أف العالقة بيف تصكرات المعمميف لمناخ المالحظة البعدية لممؤتمر 
اإلشرافي تتأثر بالجنس كسنكات الخبرة لصالح المعمميف األكبر سنان كاألكثر خبرة، كما تبيف أف ىناؾ 

ارتباطان بيف عمر المعمميف كبيف تصكراتيـ التجاىات المديريف أثناء المالحظة البعدية لممؤتمر 
. اإلشرافي، فقد كانت التصكرات أكثر سمبية كمما تناقص عمر المعمميف

 
:  (Chacko, 1987)دراسة تشاكو  2-2-2-9

 مديران في الكاليات المتحدة لمعرفة مدل تأثير أسمكب (250)مككنة مف أجريت عمى عينة 
القيادة اإلشرافي عمى أىداؼ كحاجات المؤسسة التعميمية، كفي نكع العالقة القائمة بيف المعمميف 

 كجكد عالقة إيجابية بيف األسمكب الديمقراطي الذم يمارسو كقد أسفرت نتائج الدراسة عف. كالمديريف
كما بينت أف األسمكب اإلدارم المتبع لو تأثيره في . مدير المدرسة كمدل تحقيقو ألىداؼ المؤسسة
. العالقات الشخصية المكجكدة بيف المعمميف

 

 :(Pigford, 1987)دراسة بجفورد  2-2-2-10

قامت الباحثة بتطكير آلية غير تقميدية لإلشراؼ عمى المعمميف كتقييميـ؛ حيث كاف دكرىا 
مساعدة كتشجيع المعمميف عمى بمكغ األىداؼ المكضكعة لتحسيف أداء الطمبة، كىك المعيار الذم عمى 

كذلؾ مف خالؿ الزيارات الصفية لممعمميف، كتنظيـ الزيارات المتبادلة - أساسو تتـ عممية تقييـ المعمـ
. بينيـ

كقد قامت الباحثة بتطبيؽ ىذه الدراسة في مدرستيا، كتبرز أىمية ىذه الدراسة مف جانبيف، 
أكليما أف معايير التقكيـ التي تكضع عمى أساسيا تقادير المعمميف تككف كاضحة ليـ، كتعتمد عمى 

كثانييما أف دكر مديرة المدرسة التقكيمي . األىداؼ المدرسية المكضكعة بالتعاكف بيف المعمميف كالمديرة
. اعتمد عمى متابعة نشاطات المعمميف التعميمية

 
: (Medly & Coker, 1987)دراسة مدلي وكوكر  2-2-2-11



ىدفت لمعرفة أحكاـ المديريف عمى فعالية المعمميف كقد تبيف أنو ال يكجد سكل ارتباط بسيط 
بيف فعالية المعمميف كقدرات الطمبة، كىذا يعني كما تشير الدراسة أف أحكاـ المديريف كالمشرفيف غير 
دقيقة في قياس فعالية المعمميف، كأف أفضؿ إجراء لتقكيـ أداء المعمـ ىك تسجيؿ تفاعمو الصفي مف 

. قبؿ مشاىديف مدربيف عمى ذلؾ
كقد استخرجت الدراسة معامؿ االرتباط بيف أحكاـ المديريف كبيف أداء المعمميف في األدكار 

قياـ المعمـ بتقديـ خبرات تعميمية تؤدم إلى زيادة المعرفة األساسية عند الطمبة، كتزكيدىـ : التالية
بالخبرات التي تؤدم إلى الفيـ الذاتي، كككف المعمـ زميالن في مينتو لممعمميف اآلخريف كالمشرفيف 

. كالمديريف
 

: (Mangiery & Arun, 1988)دراسة مانجيري وآرون  2-2-2-12
 عمى المعمميف، كالتنمية المينية لممعمميف إلى أف التقكيـ كاإلشراؼ التربكم كؿ منيما كتكصؿ

كردت ىذه النتيجة في . ىي متطمبات أكثر أىمية لمقيادة المدرسية مف كجية نظر مديرم المدارس
دراسة مسحية لمديرم المدارس في الكاليات المتحدة األمريكية لمكقكؼ عمى مدل إدراؾ مديرم 
. المدارس لألبعاد القيادية األكثر أىمية كاألبعاد القيادية األقؿ أىمية لمتطمبات القيادة المدرسية

 متطمبان قياديان، كطمبا مف المديريف المستيدفيف (17)كقد استخدـ الباحثاف استبانة احتكت عمى 
.  مديران (111)ترتيب ىذه المتطمبات كفؽ أىميتيا لدييـ؛ كقد أجاب عمى االستبانة 

كبينت النتائج أيضا أف الجكانب المتعمقة بالمشاكؿ الشخصية لمطالب، كالمحافظة عمى النظاـ 
. المدرسي اعتبرت أقؿ أىمية، مف كجية نظر المديريف، مف المجاالت الفنية

 
: (Corn, 1988)دراسة كورن  2-2-2-13

أجرل الباحث ىذه الدراسة في " مدير المدرسة االبتدائية في الضكاحي كمشرؼ تربكم" بعنكاف 
كمية المعمميف في جامعة ككلكمبيا بيدؼ تحميؿ دكر مديرم المدارس في ضاحية بيجف الشمالية في 

. نيكجرسي، كمشرفيف تربكييف



أظيرت نتائج الدراسة إدراؾ المديريف ألعماليـ، كأف المعمميف يركف أف مديرييـ متعاكنكف في 
كما ظيرت رغبة المديريف في العمؿ عمى تحسيف مؤىالتيـ . تحسيف الممارسات التربكية في مدارسيـ

. المينية، كالميارات المتعمقة بمسؤكلياتيـ اإلشرافية بصكرة مستمرة
كأظيرت النتائج كذلؾ أف الخبرات السابقة، كاالتجاىات الحالية فيما يتعمؽ باإلشراؼ التربكم 
في المدارس االبتدائية تمثؿ ظركفان لبذؿ الجيكد لتحسيف اإلشراؼ التربكم، كمساعدة المعمميف مف قبؿ 

. مديرييـ، كفي نفس الكقت أظيرت الرغبة في استمرار ىذه الجيكد
 

 (Greeden, 1988)دراسة لجريدن  2-2-2-14
عبر معممك المرحمة االبتدائية عف قبكليـ لمديرم المدارس كمشرفيف تربكييف في التعميـ أكثر 

مف قبكليـ لممشرفيف التربكييف، حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ كالمقارنة بيف اإلدراؾ كالتكقعات 
. المثالية لمديرم كمعممي المدارس االبتدائية حكؿ دكر المدرسة اإلشرافي في التعميـ

أجابكا عمى استبانة مككنة .  معممان (263) مديران ك(192)كقد اختار الباحث عينة مككنة مف 
لممقارنة بيف اإلدراؾ الحالي كالتكقعات المثالية حكؿ دكر  (ت)كاستخدـ الباحث اختبار .  فقرة(24)مف 

. كما أظيرت النتائج عدـ تكافؽ اإلدراؾ الحالي لممديريف كالمعمميف. المدير اإلشرافي
 

 (Chance, 1988)دراسة تشانس  2-2-2-15
استنتج الباحث أف مديرم كمديرات المدارس الثانكية الريفية في الكاليات المتحدة األمريكية قد 

حيث ىدؼ إلى معرفة خصائص . أكلكا اىتمامان قميالن بأعضاء الييئة التدريسية كحاجاتيـ الفردية
التقرير الذاتي، كذلؾ عمى عينة مف مديرم المدارس الثانكية كأسمكبيـ القيادم، مف خالؿ استخداـ 

.  مديران (462)
كقد استنتج الباحث أيضا أف المديريف يصرفكف أكقاتان كبيرة في اإلدارة العامة، بينما يقضكف 

.  فقط مف الكقت عمى متابعة أعماؿ تتصؿ بالعممية التعميمية(%60.35)
كلـ تظير نتائج الدراسة فركقان دالة بيف الذككر كاإلناث، ككذلؾ بيف مستكيات الخبرة عمى 

. معدؿ الكقت الذم يصرفو المديركف عمى األنشطة العامة أك عمى نمط األسمكب القيادم المتبع



 
 :(1990)كما جاء في الفكاعرة  (Hunter)دراسة ىنتر  2-2-2-16

 الجنكبية لمعرفة دكر مدير المدرسة كمشرؼ تربكم مقيـ أجريت في إحدل كاليات أمريكا
 مف المعمميف ال يعتبركف اإلشراؼ (36%)أف  مف كجية نظر المعمميف، حيث دلت نتائجيا عمى 

 منيـ ال يعتقدكف أف عمميـ يقدر (42%)الذم يقكـ بو المديركف في مدارسيـ إشرافان بناءن ك مكجيان، ك 
 منيـ يعتقدكف أف ىيئة اإلدارة كاإلشراؼ ال (39%)مف األشخاص الذيف يقكمكف باإلدارة كاإلشراؼ، ك 
. تساعد كتعاكف عمى إدارة كاجباتيـ داخؿ الفصكؿ

 
 :(1990)الكارد في الفكاعرة  Cobbدراسة  2-2-2-17

لتحديد النتائج المترتبة عمى عدـ ممارسة مدير المدرسة لدكره كمشرؼ تربكم مقيـ، قاـ 
 اإلشرافي يؤدم إلى انصراؼ معممي بدراسة في كاشنطف، بينت نتائجيا أف إىماؿ المدير لدكره الباحث

المدرسة عف االىتماـ بعممية اإلشراؼ التربكم في جميع أبعادىا كأىدافيا، كما يؤدم إلى ميؿ التالميذ 
. في المدرسة إلى الفكضى كالتخريب كعدـ تحمؿ المسؤكلية

 
:  (Kelly, 1992)دراسة كيمي  2-2-2-18

كلمتحقؽ مف استخداـ المديريف ألساليب إشرافية متنكعة تراعي الفركؽ الفردية بيف المعمميف، 
". أساليب اإلشراؼ التربكم لمديرم المدارس" أجرل الباحث دراسة بعنكاف 

كتمت معالجة النتائج في ضكء .  مديران (122)كطبقت الدراسة عمى عينة عشكائية مف 
. متغيرات الجنس كمستكل المدرسة، كسنكات الخبرة

 (94%)كبينت نتائج الدراسة أف أسمكب اإلشراؼ السائد ىك األسمكب الديمقراطي لما نسبتو 
 مف المديريف كاف يجب عمييـ زيادة (99%)كأف نسبة . مف المديريف ككاف أسمكبان داعمان أك مساعدان 

حصيمتيـ مف األساليب اإلشرافية، كما كأف المديريف لـ يستطيعكا تشخيص حاجات اإلشراؼ الفردم 
عند المعمميف، كأنيـ لـ يقدمكا التغذية الراجعة كالالزمة في أثناء ممارستيـ التربكية، كأخيران أظيرت 



النتائج عدـ تحسف مستكل الطمبة التحصيمي عف طريؽ زيادة قدرة المعمميف مف خالؿ القيادة اإلدارية 
. لمديرم المدارس

كفي ضكء تمؾ النتائج أكصى الباحث بضركرة االستمرار في برامج التطكير الميني لمديرم 
. المدارس لما ليا مف آثار إيجابية في تحسيف األساليب اإلشرافية كتقكية أداء المعمميف

: (Quingey, 1993)دراسة كواينجي  2-2-2-19
كقد . كقد بحثت في الكفايات اإلشرافية لممشرفيف المختصيف، كالمديريف، كالمعمميف المختصيف

تـ جمع المعمكمات حكؿ الدراسة عف طريؽ استبانة مرسمة بالبريد احتكت عمى فقرات تتعمؽ بالكفايات 
. اإلشرافية لفئة البحث

كقد أكد الباحث في ضكء نتائج الدراسة عمى أىمية الدكر الذم يمعبو مدير المدرسة في تقديـ 
الخدمات اإلشرافية عمى صعيد المدرسة، ككذلؾ مجاؿ تطكير المعمميف مينيان، باإلضافة إلى تأكيده 

. عمى أىمية دكره كمشرؼ مقيـ في معرفة القكانيف كالتنظيمات كعالقة المؤسسة التربكية بالمجتمع
 

: (Berry, 1993)دراسة بيري  2-2-2-20
مقارنة بيف األساليب اإلشرافية التي يمارسيا مديرك كمديرات "أجرل الباحث دراسة بعنكاف 

كقد أظيرت النتائج أف تركيز المديريف الذككر عمى تقييـ ". المدارس مف كجية نظر المعمميف كالمديريف
الطمبة كاف أكثر مف تركيز المعممات، كأف المديرات كف أكثر تركيزان عمى جك الزمالة مف المديريف فيما 

كأف المديرات أكثر قدرة عمى االحتفاظ بالعالقات الشخصية البناءة مع . يتعمؽ بالعالقات اإلنسانية
المعممات كالطالبات، مقارنة بالمديريف، كما كبينت نتائج الدراسة أف المعممات أكثر تقبالن القتراحات 

. (أنا)بدالن مف الضمير  (نحف)مديراتيف ألف المديرات يستخدمف الضمير 
 

 :(1998)الكارد في الشكا  Armstrongدراسة  2-2-2-20
 المدرسة لإلشراؼ التطكرم كأثره عمى كفاءة أجريت لمعرفة تصكرات المعمـ الستخداـ مدير

األكلى : أجرل الباحث دراستو عمى مجمكعتيف مف المعمميف. المعمـ كرضاه كركحو المعنكية كالتزامو
 سؤاالن (16) فقرة ك (62)كقد أعد استبانة مككنة مف مجمكعة تجريبية، كالثانية مجمكعة ضابطة، 



 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى أسمكب شخصيان، كتبيف مف معطيات نتائج الدراسة عدـ
. اإلشرافي التطكيرم

كما . كأكد الباحث عمى ضركرة تدريب المديريف عمى أداء المياـ اإلشرافية قبؿ الخدمة كأثنائيا
كأكد الباحث عمى ضركرة تكفير الرغبة لدييـ في الحصكؿ عمى تدريب يحسف مف أدائيـ اإلشرافي، 

 ما أريد لو النجاح في أداء إذاكضركرة امتالؾ المدير المشرؼ الحد المقبكؿ مف الكفايات اإلشرافية 
دارم في المدرسة . ميمتو كمشرؼ مقيـ كا 

 
: (Carter, 1996)دراسة كارتر  2-2-2-22

أجريت بيدؼ التعرؼ كالمقارنة بيف تصكرات معممي الصفكؼ االبتدائية كمديرم المدارس 
كقد طبقت الدراسة عمى عينة . االبتدائية حكؿ أثر أنشطة كأعماؿ المديريف عمى تطكير أداء المعمميف

مف معممي الصفكؼ االبتدائية كمديرم المدارس االبتدائية العامة بمنطقة سكرامنتك بالكاليات المتحدة 
حيث بينت الدراسة اختالؼ آراء المعمميف حكؿ أثر األعماؿ التي يقـك بيا مدير المدرسة . األمريكية

عمى أداء كفعالية المعمـ، غير أنيـ اتفقكا عمى أنيـ يقيمكف أعماؿ المدير كأنشطتو التي تيدؼ إلى 
تنظيـ المدرسة كدعـ المعمميف حيث لـ يظير أثر لمتغير سنكات الخبرة عمى ىذا االستنتاج، كاتفؽ كؿ 

مف المديريف كالمعمميف حكؿ تأثير سمكؾ المدير كأنشطتو عمى المعمـ، كظير أف لعدد سنكات خبرة 
. المعمـ أثر كاضح في كيفية تصكره حكؿ أثر أنشطة المدير عمى فعالية كأداء المعمـ

أظيرت الدراسة أيضا أف لدل المعمميف ميارات كقدرات كميكؿ متنكعة، يجب عمى مدير 
كما أف المعمميف يحبذكف أنشطة المدير . المدرسة أخذىا في االعتبار إذا أراد التعامؿ مع شؤكف أحدىـ

المساندة ليـ، كال يحبذكف تدخالت المدير في المكاقؼ التعميمية داخؿ الصؼ كالسيما إذا كانت تتسـ 
بينما أظيرت النتائج عدـ كجكد أثر لمتغير الجنس كمستكل الصؼ عمى . بإصدار األكامر كالتعميمات

كيفية تصكر المعمـ، أظيرت أيضا أف لمتغير سنكات الخبرة أثره كاضحه عمى ذلؾ التصكر، فالمعممكف 
. األقؿ خبرة يحبذكف أعماؿ كأنشطة المدير المتنكعة أكثر مف المعمميف ذكم الخبرات الطكيمة

جراء  كفي ضكء نتائج الدراسة أكصى الباحث بضركرة الحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات، كا 
المزيد مف البحكث حكؿ مدل تأثير تدخؿ المدير في التدريس داخؿ الصفكؼ، كما أكصت 



.  أف يعمؿ المديركف الحالٌيكف عمى زيادة معارفيـ حكؿ كيفية تأثير المدير عمى المعمـ داخؿ الصؼ
 

:  (Ulriksen, 1996)دراسة ألركسن  2-2-2-23
 ىدفت إلى تحميؿ الرضا أك عدـ الرضا عف الكظيفة لدل معممي كمعممات القكقاز 

. ، كمقارنة إدراؾ المديريف مع إدراؾ المعمميف(12-7)لمصفكؼ 
كقد تكصؿ الباحث مف خالؿ النتائج إلى أف عكامؿ الرضا مف كجية نظر المعمميف تمثمت 

في العمؿ نفسو، كالتحصيؿ العممي، كالمسؤكلية، كالتقدير، كاحتمالية النمك الميني، كما أدرؾ المديركف 
غير أنيـ لـ . أف التقدير كاإلنجازات كالعمؿ نفسو قد ساىمت في شعكر المعمميف بالرضا عف العمؿ

. يدرككا أف رضا المعمـ عف العمؿ يتأثر إيجابيان بسمكؾ المدير
 
: (Gentry, 2002)دراسة جنتري  2-2-2-24

، تحرت ىذه "القضايا التي يكاجييا مديرك المدارس الثانكية في اإلشراؼ التربكم: "كىي بعنكاف
الدراسة تصكرات أربعة مف مديرم المدارس الثانكية لمفيـك عممية اإلشراؼ التربكم كلممناخ الذم يعزز 

ىذه العممية، كما يعترض ىؤالء المديريف لدل قياميـ باإلشراؼ عمى معممييـ كطبيعة المدرسة 
.  الثانكية

كقد اختبر الباحث عممية اإلشراؼ التربكم فيما يتعمؽ بخصكصية كطبيعة المدرسة الثانكية، 
فتكصؿ مف خالؿ النتائج إلى أف مديرم ىذه المدارس لـ يستطيعكا أف يبينكا بكضكح مفيـك اإلشراؼ 

أما عف العكامؿ التي عززت ". تقييـ"التربكم؛ فبدالن مف ذلؾ قامكا بتعريؼ اإلشراؼ التربكم عمى انو 
. عممية اإلشراؼ فقد اشتممت عمى الثقة كاألسمكب اإلدارم

 
 (Papadopoulos, 2003)دراسة بابدوبولس  2-2-2-25

ىدفت لمعرفة الرضا الكظيفي لمعممي المدارس االبتدائية في جزر مارينا الشمالية في الكاليات 
حيث بحثت ىذه الدراسة في الرضا الكظيفي العاـ لممعمميف كمدل تأثير ثمانية . المتحدة األمريكية

. متغيرات عمى نتائج الدراسة



كما . كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ست مدارس حككمية، كتـ تحديد ثمانية فرضيات لمدراسة
كقد ". استبانة مينيسكتا لمرضا الكظيفي: " اعتمد مقياس ليكرت كالذم صمـ في جامعة مينيسكتا بعنكاف

كتككنت مف . صممت االستبانة لقياس الرضا الكظيفي لمفرد لعشريف مجاؿو مختمؼو حكؿ بيئة العمؿ
. مئة فقرة، تحدد كؿ كاحدة منيا حاجة مف حاجات العمؿ

. كقد غطت العينة مجاالت يعتقد أف ليا تأثيراي عمى الرضا الكظيفي لممعمـ
كأظيرت النتائج أف الرضا الكظيفي العاـ يتأثر بمتغيرات األىداؼ المستقبمية، كالترقية، كزمالء 

. العمؿ، كسياسات المؤسسة كممارساتيا، كاإلشراؼ التربكم، كظركؼ العمؿ
الخبرة كلـ تظير نتائج دالة إحصائيان حكؿ العالقة بيف الرضا الكظيفي العاـ كمتغير سنكات 

 إلى (31.00)كتبيف أف المتكسط الحسابي لمرضا الكظيفي العاـ قد تراكح ما بيف  (المعمـ المبتدئ)
، بمعنى أف المعمميف ليسكا غير راضيف تمامان عف عمميـ، كما أنيـ ليسكا راضيف تمامان (88.00)

. كذلؾ
كقد أكصى الباحث بإجراء المزيد مف الدراسات في المستقبؿ مع أخذ نتائج ىذه الدراسة في 

. االعتبار لزيادة الكعي كالفيـ لمكضكع الرضا الكظيفي لممعمميف
 

: التعليق على الدراسات السابقة 2-3

كبعد استعراض فصؿ الدراسات السابقة العربية، كاألجنبية، كالتي استخدـ معظميا المنيج 
الكصفي لبياف كاقع الممارسات اإلشرافية لمديرم المدارس كالثانكية باستخداـ أدكات قياس كاستبانة، 
كغيرىا، تبيف أف معظميا تناكؿ مجاالت كأدكار مدير المدرسة، الفنية، كاإلدارية، مع التركيز عمى 

الجانب اإلشرافي، المتمثؿ في الزيارة الصفية، كالتخطيط، كاالجتماعات، كالمقاءات، كمتابعة األعماؿ 
. الكتابية لممعمميف، كتعريفيـ بكاجباتيـ، كمياميـ

 كقد بينت نتائجيا أف أىـ جكانب الدكر اإلشرافي لمدير المدرسة ىك العمؿ عمى مساعدة 
 أف يككف مدير المدرسة قادران كمؤىالن تأىيالن يتناسب مع حجـ لالمعمميف عمى التنمية المينية، كعؿ

مكقعو كمسؤكلياتو، كقد أكصت معظـ الدراسات عمى ضركرة أف يتمقى المدير اإلعداد المسبؽ كالتأىيؿ 



المناسب، إضافة إلى تقديـ الدكرات كالبرامج التدريبية أثناء الخدمة، بيدؼ تجديد خبرات المديريف 
. كتنمية مياراتيـ

 كمع ذلؾ أظيرت بعض الدراسات التي تناكلت أعماؿ المدير ك تكزيع كقتو عمى ىذه األعماؿ 
أف األعماؿ الكتابية ك اإلدارية ىي التي تأتي عمى رأس اىتمامات مديرم المدارس، أما مجاالت النمك 

دارة شؤكنيـ كتطكير المنياج فقد حصمت عمى درجة متكسطة درجة تحققيا  في الميني لممعمميف كا 
.  بصكرة إجمالية

 كما أف بعض الدراسات أظيرت أنو يكجد تفاكت كاضح لدل المعمميف حكؿ دكر المدير الفني 
كممارستو لميامو اإلشرافية بيف الرضا كعدـ الرضا فمنيـ مف رأل ال تكجد فركؽ داللة ذات إحصائية 
نما تعزل لمخبرة فقط، كغيرىـ رأل أف المؤىؿ العممي لو دكر في قدرة  لمتغير الجنس كالعمر كالمؤىؿ كا 

. مدير المدرسة عمى القياـ بيذا الدكر بشكؿ مقبكؿ
كيالحظ مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة أيضان أف بعض ىذه الدراسات قد أشارت  

نتائجيا إلى أف تقييـ مديرم المدارس ألنفسيـ لـ يكف مكضكعيان، إذ أنيـ بالغكا في الحكـ عمى 
ممارساتيـ في أغمب المجاالت بكصفيا ممارسات متميزة، فقد رأل معظـ المديريف أنيـ يمارسكف 

دكرىـ بدرجة مرتفعة، مما أثر سمبيان عمى نتائج تمؾ الدراسات مف الناحية العممية ك الكاقعية كخاصة 
  كدراسة(Page & Fred)تمؾ التي اقتصرت عينتيا عمى فئة مديرم المدارس مثؿ دراسة 

 (Mangiery & Arun, 1988) كىك مف األمكر التي   كغيرىا(1999)، كمطر (1987) كالرمحي
دعت الباحث ألف تككف عينة ىذه الدراسة معتمدة عمى فئة المعمميف تفاديان ليذا الجانب السمبي، ألف 

. المعمميف ىـ الفئة األكثر تعايشان مع كاقع الممارسات اإلشرافية لمديرم المدارس
 مما سبؽ يتبيف أف عالقة ىذه الدراسة بالدراسات السابقة التي تـ التعرض ليا في ىذا الفصؿ 

عالقة عضكية كثيقة؛ فقد تناكلت تمؾ الدراسات مجاالت كعناصر معينة مف مجاالت عمؿ مدير 
المدرسة اإلدارية كالفنية، إال أف ىذه الدراسة اختمفت عف تمؾ الدراسات في أنيا تقصت كاقع اإلشراؼ 

التربكم الفني الممارس مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية تحديدان كليس مف قبؿ المشرؼ التربكم 
. المختص كذلؾ مف كجية نظر معممي ىذه المدارس
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الفصل الثالث 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

المقدمة  3-1
 تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدراسة كعينتيا، كاألداة المستخدمة ككيفية بنائيا كتطكيرىا، 

كما يتناكؿ إجراءات التحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا، ككضكح إجراءات تطبيؽ الدراسة كالمعالجات 
. اإلحصائية التي تـ استخدميا في تحميؿ البيانات كاستخالص النتائج

 
منيج الدراسة  3-2

.  اعتمد الباحث المنيج الكصفي لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة الكصفية الميدانية
 
مجتمع الدراسة  3-3

 تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية الحككمية كمعمماتيا في محافظة 
 معممان كمعممة، كالمكزعيف عمى مديريتي (1269) 2006/2005الخميؿ، كالبالغ عددىـ لمعاـ الدراسي 

 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرم المديرية (3-1)كيبيف الجدكؿ . الخميؿ كجنكب الخميؿ
. كالجنس

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري المديرية والجنس : 1-3جدول

المجموع اإلناث الذكور المديرية 

 الخميؿ
 

347 394 741 

 جنكب الخميؿ
 

290 238 528 

 المجمكع
 

637 632 1269 

 
عينة الدراسة  3-4

. (20%) معممان كمعممة، ممثًّمة لمجتمع الدراسة بنسبة (260) تككنت عينة الدراسة مف 
اختير أفراد العينة بالطريقة الطبقية العشكائية، كبمغ عدد االستبانات المكزعة عمى جميع أفراد  كقد     



 مف عينة (87.7%) بنسبة أم؛ (228) استبانة، كبمغ عدد االستبانات المعادة (260)عينة الدراسة 
. خصائص العينة الديمغرافية (2-3)الدراسة، كيبيف الجدكؿ 

خصائص العينة الديمغرافية : 2-3جدول 

القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المستوى المتغير 

 54.8 125 ذكر المعمم جنس
0 

 45.2 103أنثى 

 53.6 120الخميل المديرية 
4 

 46.4 104جنوب الخميل 

 سنوات خبرة

المعمم 

 22.3 50 سنوات 5أقل من 

4 
 34.8 78 سنوات 5-10

 15.6 35 سنة 10-15

 27.2 61 سنة 15أكثر من 

 المؤىل العممي

لممعمم 

 12.1 27أقل من بكالوريوس 

 78.4 174 فقط بكالوريوس 6

 9.5 21أعمى من بكالوريوس 

 51.1 115أدبي  المعمم تخصص
3 

 48.9 110عممي 

المؤىل العممي 

لممدير 

 23.1 52أقل من بكالوريوس 
 54.7 123 فقط بكالوريوس 3

 22.2 50أعمى من بكالوريوس 

الخبرة سنوات 

اإلدارية 

 22 48 سنوات 5أقل من 
 27.9 63 سنوات 5-10 2

 50.1 115 سنة 10أكثر من 

 

أداة الدراسة  3-5
باالعتماد عمى مراجعة األدب التربكم النظرم  (االستبانة)قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة 

المتعمؽ بمكضكع الدراسة، ككذلؾ االستعانة كاالسترشاد باستبانات الباحثيف المستخدمة في الدراسات 
كما . (1989)، كالعكدة (1989)، كدكجاف (1999)، كمطر (1990)السابقة كبخاصة دراسة الفكاعرة 

استفاد الباحث مف خبرة عدد مف أساتذة التربية في كمية التربية بجامعة القدس، كبعض المختصيف في 



اإلدارة المدرسية كاإلشراؼ التربكم العامميف في كزارة التربية كالتعميـ، إضافة إلى خبرة الباحث في 
فقرة  (50)مجاؿ التدريس كاإلشراؼ اإلدارم كالميداني، كتككنت األستبانة في صكرتيا األكلية مف 

(. 1)ممحؽ. مكزعة عمى ثمانية مجاالت
 

 صدق األداة  3-5-1
 فقرة، كلمتأكد مف (50)بعد أف تـ بناء فقرات االستبانة في صكرتيا األكلية كالتي بمغت 

صدقيا، مف حيث مناسبة الفقرات لقياس ما كضعت لقياسو، كمدل انتمائيا لمكضكع الدراسة 
كمجاالتيا، ككذلؾ كضكح صياغتيا المغكية كمدل قابميتيا لمقياس، تـ عرضيا عمى لجنة مف 

المحكميف، ممف يعممكف في مجاؿ اإلشراؼ التربكم، كالتدريس، كاإلدارة المدرسية كأعضاء ىيئة 
. القدس، كالقدس المفتكحة، كالخميؿ: تدريس في جامعات

كقد تـ األخذ بآراء المحكميف كمقترحاتيـ، حيث تـ في ضكء مالحظاتيـ تعديؿ بعض الفقرات 
ضافة أخرل، بحيث أصبحت االستبانة في صيغتيا  كاستبداؿ فقرات أخرل، كحذؼ بعض الفقرات، كا 

(. 2) فقرة، ممحؽ (45)النيائية مككنة مف 
:  كاشتممت االستبانة عمى جزأيف

 اشتمؿ عمى معمكمات عامة  عف أفراد عينة الدراسة، تمثؿ المتغيرات المستقمة :الجزء األول

الجنس، كالمديرية، كالخبرة في التدريس، كالمؤىؿ العممي، كالتخصص، كالخبرة اإلدارية : لمدراسة، كىي
. لممدير

:  فقرة مكزعة عمى ستة مجاالت ىي(45) اشتمؿ عمى :الجزء الثاني

(. 7 ػ1: )فقرات (7)التخطيط ممثالي بػ  .1
(. 16 ػ 8)فقرة (9)المنياج المدرسي ممثالن بػ  .2
(. 21 ػ17:)فقرات (5)النمك الميني كالتدريب ممثالن بػ  .3
(. 28 ػ 22:)فقرات (7)الزيارة الصفية ممثالي بػ  .4
(. 36 ػ 29: )فقرات (8)العالقات اإلنسانية ممثالن بػ  .5
(. 45 ػ 37: )فقرات (9)التقكيـ ممثالن بػ  .6



دـ تدريج ليكرت الخماسي لقياس درجة الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات  كقد استخي
: نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ؛ حيث تأخذ إجابات أفراد عينة الدراسة القيـ التالية

درجة : درجتيف، كقميمة جدان :  درجات، قميمة(3):  درجات، متكسطة(4):  درجات، كبيرة(5)كبيرة جدان 
. كاحدة

 
 ثبات األداة  3-5-2

 (كركنباخ الفا)تـ استخداـ طريقة االتساؽ الداخمي لحساب معامالت ثبات االستبانة، 
(Cronbach Alpha) كىي قيمة عالية كصالحة (0.95)، حيث بمغ معامؿ الثبات لممجاؿ الكمي 

 قيـ معامالت الثبات (3-3)كيبيف جدكؿ . ألغراض البحث العممي كتعطي الباحث الثقة بتطبيقيا
. لمجاالت أداة الدراسة

معامالت الثبات لمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفا  : 3-3 جدول

قيمة ألفا عدد الفقرات المجال 
 0.81 7التخطيط 

 0.84 9المنياج المدرسي 
 0.77 5النمو  الميني والتدريب 

 0.86 7الزيارات الصفية 
 0.91 8العالقات اإلنسانية 

 0.88 9التقويم 
 0.95 45الدرجة الكمية 

أف معامالت الثبات حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا تراكحت بيف  (3-3)يتبيف مف الجدكؿ 
لمجاالت األداة الفرعية، في حيف بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا عمى الدرجة الكمية  (0.77)ك (0.91)
. ، كىي معامالت ثبات مرتفعة(0.95)

 
متغيرات الدراسة  3-6
: المتغيرات المستقمة: أكالن 

 .الخميؿ، كجنكب الخميؿ: المديرية، كليا مستكياف .1



 .(ذكر، كأنثى)جنس المعمـ  .2

  سنكات، مف(5-10) سنكات، مف (5)أقؿ مف : خبرة المعمـ كليا أربعة مستكيات .3

 .( سنة(15) سنة، أكثر مف (15-10) 

أقؿ مف بكالكريكس، بكالكريكس فقط، أعمى مف )كلو ثالثة مستكيات : المؤىؿ العممي لممعمـ .4
 .(بكالكريكس

 .عممي، كأدبي: تخصص المعمـ كلو مستكياف .5

أقؿ مف بكالكريكس، بكالكريكس فقط، أعمى مف )مؤىؿ المدير كلو ثالثة مستكيات  .6
 .(بكالكريكس

 سنكات، أكثر (5-10) سنكات، مف (5)أقؿ مف )خبرة المدير اإلدارية كليا ثالثة مستكيات  .7
 .( سنة(10)مف 

:  المتغير التابع: ثانيان 
كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة 

. الخميؿ
 

إجراءات الدراسة  3-7
كما ىك الشأف في الدراسات التربكية المماثمة، كانت ىناؾ مجمكعة مف الخطكات كاإلجراءات 

: التي اتبعت إلنجاز الدراسة، كذلؾ عمى النحك التالي
 .حصر مجتمع الدراسة، ثـ اختيار عينة الدراسة .1

 .تكزيع االستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة .2

 استبانة، كبذلؾ بمغت نسبة (260) استبانة مف أصؿ (228)جمع االستبانات، حيث استرجع منيا  .3
 .(87.7%)االستبانات المسترجعة 

دخاليا إلى الحاسب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية  .4 جمع البيانات كتبكيبيا كترميزىا كا 
 .الستخراج النتائج



كلمتعرؼ إلى تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف، كفؽ قيمة المتكسط 
: الحسابي، تـ اعتماد المقياس اآلتي

+ 3)إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية أك المجاؿ أك الفقرة أعمى مف : درجة مرتفعة .1
.   (انحراؼ معيارم كاحد

 .( انحراؼ معيارم كاحد±3)إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي محصكرة بيف : درجة متكسطة .2

 .(انحراؼ معيارم كاحد- 3)إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي اقؿ مف: درجة منخفضة .3

 

المعالجة اإلحصائية  3-8
لقد تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامؿ 

 ، كتحميؿ التبايف "t-test" "ت"الثبات كركنباخ ألفا، كأجرل اختبار 
 (Scheeffe Test)، كاختبار شيفيو One Way Analysis of Variance (ANOVA) األحادم 

 كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز . لممقارنات البعديو
   Statistical Package for Social Science (SPSS).اإلحصائية
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 الفصل الرابع

نتائج الدراسة 

 نتائج أسئمة الدراسة 4-1

  نتيجة السؤال األول 4-1-1
ما واقع الممارسات اإلشرافية لممديرين من وجيات نظر معممي المرحمة الثانوية في محافظة 

الخميل؟ 
   لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لفقرات 

 أداة الدراسة كمجاالتيا، ككذلؾ الدرجة الكمية لألداة، كذلؾ كما ىك مبيف في 
(. 2-4، 1-4)الجدكليف 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع الممارسات اإلشرافية لممديرين عمى : 1-4جدول

مجاالت أداة الدراسة 

الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال 
 مرتفعة 560. 4.16 الزيارات الصفية                 

 مرتفعة 500. 4.10 التخطيط                          

 مرتفعة 540. 4.06 التقويم                           

 مرتفعة 700. 4.04 العالقات اإلنسانية                

 مرتفعة 540. 4.00 النمو الميني والتدريب           

 مرتفعة 480. 3.95المنياج المدرسي 

 مرتفعة 460. 4.05الدرجة الكمية 
 

 
أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف  (4-1)يتضح مف الجدكؿ 

، ككذلؾ مجاالت الدراسة جميعيا، حيث (الدرجة الكمية )، عمى المجاؿ الكمي(مرتفعة)كانت بدرجة 
، ككانت أعمى قيمة لممتكسط (0.46)، كانحراؼ معيارم (4.05)كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية 

، تالىا في المقاـ الثاني التخطيط، بمتكسط (4.16)الحسابي ىي لمجاؿ الزيارات الصفية، كمقدارىا 
(. 3.95)، أما أقميا فكانت لممجاؿ المتعمؽ بالمنياج المدرسي، بمتكسط حسابي (4.10)حسابي 



أف كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف  (4-2)كيالحظ مف خالؿ القيـ الكاردة في الجدكؿ 
كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ كاف بدرجة مرتفعة، باستثناء فقرتيف متكسط 

فقرة مف فقرات األداة  (32)، كما نالحظ أف قيـ المتكسطات الحسابية لػ (3.68)ك (3.75)حسابيما 
كفؽ مقياس ليكرت الخماسي، في حيف كانت قيـ المتكسطات الحسابية لباقي  (4)كانت أعمى مف 
، كتمثمت ابرز الممارسات اإلشرافية لممديريف (3.68)كأعمى مف  (4)اقؿ مف  (13)الفقرات كعددىا 
، كانحراؼ معيارم (4.28)لمزيارات الصفية، بمتكسط حسابي " يضع خططا: "مف خالؿ الفقرات

، كانحراؼ (4.24)، كبمتكسط حسابي "يشجع عمى المشاركة في النشاطات المختمفة" ، ك (0.76)
، كانحراؼ معيارم (4.24)، بمتكسط حسابي "يعزز أداء المعمميف مكضكعية"، ك (0.73)معيارم

في حيف تمثمت أدنى مظاىر الممارسات اإلشرافية، ككما عبر عنيا أفراد عينة الدراسة مف . (0.69)
، (3.68)، بمتكسط حسابي "المساعدة في تقييـ الكتاب المدرسي " الفقرة : المعمميف، في الفقرات اآلتية

، "المساعدة في تطكير محتكل الكتاب المدرسي بأنشطة كفعاليات مختمفة"، ك(0.73)كانحراؼ معيارم 
المساىمة في كضع الخطط المناسبة لذكم "، ك (0.67)، كانحراؼ معيارم (3.75)بمتكسط حسابي

(. 0.87)، كانحراؼ معيارم (3.81)، بمتكسط حسابي "االحتياجات الخاصة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسات : 2-4جدول 

. اإلشرافية لممديرين عمى فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليا
المتوسط الفقرة الترتيب 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري   0.76 4.28 .يضع خططا لمزيارات الصفية  .1

 0.73 4.24 .يشجع عمى المشاركة في النشاطات المختمفة  .2

 0.69 4.24 .يعزز أداء المعممين بموضوعية  .3

 0.73 4.23 .يقوم المدير بزيارات صفية بقصد تحسين أداء المعممين  .4

 0.78 4.23 .يطمع أولياء أمور الطمبة عمى نتائج أبنائيم أول بأول  .5

 0.72 4.23 .يتابع تنفيذ الخطط العالجية مع المعممين  .6

 0.69 4.21 .يعمل عمى تنمية اتجاىات المعممين االيجابية نحو الزيارة الصفية  .7

 0.73 4.20 .يسيل عمى المعممين حضور الندوات والمشاغل التربوية المتعمقة بإنتاج الوسائل التعميمية  .8

 0.74 4.20 .يقدم تغذية راجعة بناءة بعد الزيارة الصفية  .9

 0.68 4.18  يتعاون المدير مع المعممين في التخطيط لتنفيذ المناىج الدراسية  .10

 0.75 4.16 .يرشد المدرسين إلى أسس التحضير السميمة  .11

 0.79 4.15 .يشجع عمى التواصل الفعال بين المعممين  .12

 0.74 4.14 .(مطموبة مخطط ليا، مفاجئة،)ينفذ زيارات صفية متنوعة   .13

 0.75 4.13 . توجييية لتوعية الطمبةاً خططُيعد   .14



 0.66 4.13 .يمتمك مدير المدرسة ميارات اإلشراف التربوي  .15

 0.86 4.12 .ينظم زيارات صفية تبادلية بين المعممين  .16

 0.81 4.11 .يحرص عمى بناء فريق عمل متعاون في المدرسة  .17

 0.72 4.09 .يخطط لمنشاطات التدريبية الخاصة بالمعممين  .18

 0.73 4.08 .(تقويمي، تكويني تشخيصي،)يدعم فكرة االختبارات بأنواعيا المختمفة   .19

 0.88 4.08 .يحرص المدير عمى توفير األجواء النفسية المريحة في المدرسة  .20

 0.91 4.08 .يعمل عمى رفع الروح المعنوية لممعممين  .21

 0.81 4.07 .يستخدم المدير في اإلشراف أساليب إشرافية متنوعة  .22

 0.68 4.06 .يقوم أداء المجالس والمجان في ضوء األىداف التي وضعت من اجميا  .23

 0.85 4.05 .يساعد المعممين الجدد عمى التكيف مع مينة التدريس  .24

 0.70 4.05 .يتابع تطبيق االختبارات المدرسية  .25

 0.74 4.05 .يناقش نتائج اختبار الطمبة باىتمام  .26

 0.74 4.05 . عمى خطط المعممينإطالعويقدم تغذية راجعة بناءة بعد   .27

 0.82 4.05 .يعمل عمى توثيق صمة المعممين بالمجتمع المحمي  .28

 0.76 4.04 .يشجع عمى إنتاج الوسائل التعميمية المناسبة  .29

 0.64 4.04 .يشجع المعممين عمى متابعة التطوير الميني الذاتي  .30

 0.70 4.04 .يشجع المعممين عمى المشاركة في برامج النمو الميني والتدريب  .31

 0.71 4.03 .يرشد المعمم إلى وضع معايير سميمة لتقويم تحصيل الطمبة  .32

 0.68 3.99 .يقترح أساليب تعميم مختمفة تتناسب مع تخصص المعمم ومستوى الطمبة  .33

 0.93 3.96 .ييتم بظروف المعمم اإلنسانية  .34

 0.80 3.96 يساعد في عممية تحميل نتائج االختبارات التي يتم تطبيقيا  .35

 0.74 3.94 .يحدد االحتياجات التدريبية لممعممين بيدف رفعيا لممسئولين  .36

 0.66 3.93 .يتابع اثر التدريب عمى أداء المعممين  .37

 0.75 3.92 .يساعد في التغمب عمى الصعوبات التي قد تواجو المعمم أثناء تنفيذ المنياج  .38

 0.88 3.89 .ينظم لقاءات غير رسمية بين العاممين في المدرسة بقصد تطوير العالقات الشخصية بينيم  .39

 0.81 3.86 .يرصد نقاط القوة والضعف في تنفيذ المنياج  .40

 0.82 3.84 .يساعد في بناء اختبارات ذات مواصفات جيدة  .41

 0.69 3.82 .يوجو المعممين إلى مصادر متنوعة تيدف إلى إثراء المنياج المدرسي  .42
 0.87 3.81 .يسيم في وضع الخطط المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة  .43

 0.67 3.75 .يساعد في تطوير محتوى الكتاب المدرسي بأنشطة وفعاليات مناسبة  .44

 0.73 3.68 .يساعد في تقييم الكتاب المدرسي  .45
 0.46 4.05ية ـــة الكلــــالدرج            

 
 

 نتيجة السؤال الثاني  4-1-2



ىؿ تختمؼ كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات   
المديرية، كالجنس، كالخبرة، كالمؤىؿ العممي :  اإلشرافية لممديريف باختالؼ متغيرات الدراسة

كالتخصص لممعمـ، كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية لممدير؟ 
: كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ سبع فرضيات فيما يأتي عرض لنتائج فحصيا

 
: نتيجة فحص الفرضية األولى 4-1-2-1

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α =0.05) فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل دال تكج
مف معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى متغير 

. المديرية
( 4-3)، كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ (ت)كلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار

لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات  (ت )نتائج اختبار: 3-4جدول 

 ةاإلشرافية لممديرين حسب متغير المديري

المتوسط العدد المديرية المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجات 
مستوى قيمة ت الحرية 

الداللة 

التخطيط 
 119 0.53 4.05 120الخميل 

-2.008 0.064 
 103 0.45 4.19 104جنوب الخميل 

المنياج المدرسي 
 119 0.50 3.91 120الخميل 

-1.250 0.213 
 103 0.45 3.99 104جنوب الخميل 

النمو الميني والتدريب 
 119 0.54 3.96 120الخميل 

-1.562 0.120 
 103 0.54 4.07 104جنوب الخميل 

الزيارات الصفية 
 119 0.60 4.10 120الخميل 

-1.923 0.056 
 103 0.49 4.24 104جنوب الخميل 

العالقات اإلنسانية 
 119 0.72 3.93 120الخميل 

-2.779 .006 
 103 0.66 4.19 104جنوب الخميل 

التقويم 
 119 0.59 3.97 120الخميل 

-2.913 0.004 
 103 0.45 4.17 104جنوب الخميل 

الدرجة الكمية 
 119 0.50 3.99 120الخميل 

-2.533 0.012 
 103 0.40 4.14 104جنوب الخميل 



 أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (4-3)تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ
(α =0.05)  ،بيف درجة الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى متغير المديرية، عمى الدرجة الكمية

، ككانت ىذه الفركؽ (0.05)> كمجالي العالقات اإلنسانية، كالتقكيـ، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
لصالح مديرية جنكب الخميؿ، حيث كانت تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع الممارسات اإلشرافية 

. لدل معممي مديرية الخميؿ (3.99)مقابؿ  (4.14)لمديرييا عمى الدرجة الكمية 
بيف  (0.05)انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (ت)كأشارت نتائج اختبار 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى المديرية في مجاالت الدراسة 
المتعمقة بالتخطيط، كالمنياج المدرسي، كالزيارات الصفية كالنمك الميني كالتدريب، حيث كانت الداللة 

. كبالتالي ترفض الفرضية الصفرية األكلى (.0.05)< اإلحصائية 
 

: نتيجة فحص الفرضية الثانية 4-1-2-2
بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير جنس 
. المعمـ

كذلؾ كما ىك  ،) t- test )، (ت  )كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية تـ استخداـ اختبار
(. 4-4)مبيف في الجداكؿ 

 

لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات  (ت)نتائج اختبار : 4-4جدول 

اإلشرافية لممديرين حسب متغير جنس المعمم 

المتوسط العدد الجنس المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجات 
مستوى قيمة ت الحرية 

الداللة 

 124 0.46 4.11 125ذكر التخطيط 
0.254 0.799 

 102 0.55 4.09 103أنثى 

 124 0.49 3.93 125ذكر المنياج المدرسي 
-0.516 0.606 

 102 0.45 3.96 103أنثى 
النمو الميني 
والتدريب 

 124 0.51 4.03 125ذكر 
1.140 0.256 

 102 0.56 3.95 103أنثى 



 124 0.55 4.14 124ذكر الزيارات الصفية 
-0.463 0.644 

 102 0.56 4.18 103أنثى 
العالقات 
اإلنسانية 

 124 0.65 4.11 125ذكر 
1.541 0.125 

 102 0.73 3.96 103أنثى 

 124 0.52 4.03 125ذكر التقويم 
-0.506 0.614 

 102 0.55 4.07 103أنثى 

 124 0.46 4.06 125ذكر الدرجة الكمية 
0.274 0.784 

 102 46.  4.04 103أنثى 

 أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (4-4)تشير النتائج في الجدكؿ 
(α =0.05)  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل

إلى متغير جنس المعمـ، في جميع مجاالت الدراسة، كعمى الدرجة الكمية، حيث كانت الداللة 
. تقبؿ الفرضية الصفرية الثانية كبالتالي. 0.05<اإلحصائية 
 

: نتيجة فحص الفرضية الثالثة 4-1-2-3
بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير سنكات 
 .خبرة المعمـ

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة  (4-5)كيبيف الجدكؿ رقـ 
. الدراسة لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف حسب متغير سنكات الخبرة لممعمـ

 
 
 
 
 
 
 



المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع : 5-4جدول 

الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير سنوات الخبرة لممعمم 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال 

 
التخطيط 

 0.54 4.03 50 سنوات  فمادون 5

 0.48 4.12 78 سنوات 5-10

 0.56 3.86 35 سنة 10-15

 0.41 4.28 61 سنة فما فوق 15

المنياج المدرسي 
 0.38 3.85 50 سنوات  فمادون 5

 0.48 3.97 78 سنوات 5-10

 0.55 3.74 35 سنة 10-15

 0.46 4.10 61 سنة فما فوق 15

النمو الميني والتدريب 
 0.51 3.80 50 سنوات  فمادون 5

 0.57 3.98 78 سنوات 5-10

 0.50 3.90 35 سنة 10-15

 0.48 4.21 61 سنة فما فوق 15

الزيارات الصفية 
 0.56 4.03 50 سنوات  فمادون 5

 0.52 4.15 78 سنوات 5-10

 0.71 4.04 35 سنة 10-15

 0.47 4.32 61 سنة فما فوق 15

العالقات اإلنسانية 
 0.70 3.87 50 سنوات  فمادون 5

 0.75 3.95 78 سنوات 5-10

 0.68 3.95 35 سنة 10-15

 0.54 4.36 61 سنة فما فوق 15

التقويم 
 0.45 4.02 50 سنوات  فمادون 5

 0.56 4.00 77 سنوات 5-10

 0.67 3.89 35 سنة 10-15

 0.45 4.26 60 سنة فما فوق 15

الدرجة الكمية 
 0.40 3.94 50 سنوات  فمادون 5

 0.47 4.03 78 سنوات 5-10

 0.53 3.88 35 سنة 10-15

 0.40 4.26 61 سنة فما فوق 15

 
حكؿ تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع الممارسات  (4-5)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 

اإلشرافية لممديريف أف ىناؾ فركقان بيف قيـ المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، سكاء 
عمى الدرجة الكمية أك المجاالت الفرعية، كلمتحقؽ فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان قاـ الباحث 

 (.4-6)باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم، الجدكؿ 



أف الفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف  (4-6)تشير القيـ الكاردة في الجدكؿ 
في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف حسب متغير سنكات الخبرة لممعمـ ىي فركؽ 

الدرجة )، في جميع مجاالت الدراسة، ككذلؾ المجاؿ الكمي(0.05)دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 
 .كبالتالي ترفض الفرضية الصفرية الثالثة. (0.05)> ، حيث كانت الداللة اإلحصائية (الكمية

نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع : 6-4جدول 

. الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير سنوات الخبرة لممعمم

مجموع مصدر التباين المجال 
متوسط درجات الحرية المربعات 

المربعات 
قيمة ف 
مستوى الداللة المحسوبة 

التخطيط 
 1.412 3 4.237بين المجموعات 

5.856 

 

0.001 

 
 0.241 220 53.051داخل المجموعات 

  223 57.288المجموع 

المنياج 
المدرسي 

 1.121 3 3.363بين المجموعات 

5.158 

 

0.002 

 
 0.217 220 47.818داخل المجموعات 

  223 51.181المجموع 

النمو الميني 
والتدريب 

 1.641 3 4.923بين المجموعات 

5.952 

 

0.001 

 
 276. 220 60.659داخل المجموعات 

  223 65.582المجموع 

الزيارات 
الصفية 

 1.008 3 3.024بين المجموعات 

3.332 

 

0.020 

 
 0.302 220 66.549داخل المجموعات 

  223 69.573المجموع 

العالقات 
اإلنسانية 

 2.962 3 8.886بين المجموعات 

6.475 

 

0.000 

 
 0.457 220 100.638داخل المجموعات 

  223 109.524المجموع 

التقويم 
 1.343 3 4.029بين المجموعات 

4.808 

 

0.003 

 
 0.279 218 60.899داخل المجموعات 

  221 64.929المجموع 

الدرجة الكمية 
 1.392 3 4.175بين المجموعات 

6.946 

 

0.000 

 
 0.200 220 44.078داخل المجموعات 

  223 48.253المجموع 

كإليجاد مصدر الفركؽ بيف المتكسطات تـ استخراج نتائج اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية 
 (.4-7)البعدية، كذلؾ كما ىك كاضح مف الجدكؿ 

نتائج اختبار شيفيو لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافية لممديرين : 7-4جدول 

حسب متغير سنوات الخبرة لممعمم 



 سنة 15أكثر من  سنة 15-10 سنوات 10-5 سنوات 5اقل من المقارنات المجال 

التخطيط 
- - - -  سنوات 5اقل من 

- - - -  سنوات 5-10
-* 0.428- - -  سنة 10-15

 * 0.428- -  سنة 15أكثر من 

المنياج 

الدراسي 

- - - -  سنوات 5اقل من 
- - - -  سنوات 5-10

-* 0.345- - -  سنة 10-15
 * 0.345   سنة 15أكثر من 

التدريب 

والنمو 

الميني 

-* 0.386- - -  سنوات 5اقل من 
- - - -  سنوات 5-10

 - - -  سنة 10-15
- - - * 0.386 سنة 15أكثر من 

الزيارات 

الصفية 

-* 0.318- - -  سنوات 5اقل من 
- - - -  سنوات 5-10

- - - -  سنة 10-15
- - - * 0.318 سنة 15أكثر من 

العالقات 

اإلنسانية 

-* 0.498- - -  سنوات 5اقل من 
-* 4.172- - -  سنوات 5-10

- - - -  سنة 10-15
- - * 4.172* 0.498 سنة 15أكثر من 

التقويم 
- - - -  سنوات 5اقل من 

* 2.620- - -  سنوات 5-10
-* 0.391- - -  سنة 10-15

- * 0.391* -0.620-  سنة 15أكثر من 

الدرجة 

الكمية 

-* 0.290- - -  سنوات 5اقل من 
-* 0.226- - -  سنوات 5-10

-* 0.358- - -  سنة 10-15
- * 0.358* 0.226* 0.290 سنة 15أكثر من 

تشير نتائج اختبار شيفيو الكاردة في الجدكؿ أف الفركؽ كانت لصالح فئة المعمميف الذيف 
أم أف تقديرات ىذه الفئة، لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف، . سنة (15)سنكات خبرتيـ أعمى مف 

 .أعمى مف تقديرات الفئات األخرل، كبداللة إحصائية

: نتيجة فحص الفرضية الرابعة 4-1-2-4



بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

. لممعمـ
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 
مجاالت أداة الدراسة، كالدرجة الكمية، حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ، كذلؾ كما ىك مبيف في 

(. 4-8)الجداكؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع : 8-4جدول 

الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير المؤىل العممي لممعمم 

المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال 
االنحراف 
المعياري 

 
التخطيط 

 0.40 4.03 27اقل من بكالوريوس 

 0.52 4.13 174بكالوريوس 

 0.49 3.98 21أعمى من بكالوريوس 

المنياج المدرسي 
 0.48 4.02 27 اقل من بكالوريوس

 0.45 3.96 174بكالوريوس 

 0.65 3.78 21أعمى من بكالوريوس 

النمو الميني والتدريب 
 0.51 3.93 27 اقل من بكالوريوس

 0.54 4.02 174بكالوريوس 

 0.61 3.93 21أعمى من بكالوريوس 

الزيارات الصفية 
 0.48 4.23 27 اقل من بكالوريوس

 0.55 4.19 174بكالوريوس 

 0.70 3.84 21أعمى من بكالوريوس 

العالقات اإلنسانية 
 0.74 3.94 27 اقل من بكالوريوس

 0.69 4.07 174بكالوريوس 

 0.76 3.92 21أعمى من بكالوريوس 

التقويم 
 0.53 4.00 27 اقل من بكالوريوس

 0.52 4.11 174بكالوريوس 

 0.69 3.74 21أعمى من بكالوريوس 

الدرجة الكمية 
 0.43 4.04 27 اقل من بكالوريوس

 0.45 4.08 174بكالوريوس 

 0.59 3.85 21أعمى من بكالوريوس 

 



أف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لكاقع  (8-4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
الممارسات اإلشرافية لممديريف حسب متغير المؤىؿ العممي لممعمـ، كانت متفاكتة، فعمى الدرجة الكمية 

، كىك أعمى متكسط (4.08)" بكالكريكس"مثال، بمغ المتكسط الحسابي لتقديرات فئة المؤىؿ العممي 
أعمى مف " لفئة مؤىؿ  (3.85)حسابي في ىذه الدرجة، في حيف كاف أقؿ متكسط، كلنفس الدرجة، ىك 

كلمتعرؼ فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات، حسب متغير المؤىؿ العممي، ذات داللة . بكالكريكس
، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم، كذلؾ كما ىك مبيف في (α =0.05)إحصائية عند مستكل 

 (.9-4)الجدكؿ 
نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع : 9-4جدول 

الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير المؤىل العممي 

مجموع مصدر التباين المجال 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

التخطيط 
 0.308 2 0.616بين المجموعات 

1.194 

 

0.305 

 
 0.258 219 56.520داخل المجموعات 

  221 57.137المجموع 

المنياج المدرسي 
 0.380 2 0.761بين المجموعات 

1.668 

 

0.191 

 
 0.228 219 49.956داخل المجموعات 

  221 50.717المجموع 

النمو الميني 
والتدريب 

 0.150 2 0.300بين المجموعات 

.507 

 

0.603 

 
 0.295 219 64.694داخل المجموعات 

  221 64.994المجموع 

الزيارات 
الصفية 

 1.160 2 2.319بين المجموعات 

3.783 

 

0.024 

 
 0.307 218 66.829داخل المجموعات 

  220 69.148المجموع 

العالقات اإلنسانية 
 0.363 2 0.726بين المجموعات 

.741 

 

0.478 

 
 0.490 219 107.341داخل المجموعات 

  221 108.067المجموع 

التقويم 
 1.288 2 2.577بين المجموعات 

4.479 

 

0.012 

 
 0.288 217 62.422داخل المجموعات 

  219 64.999المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.489 2 0.977بين المجموعات 

2.287 

 

0.104 

 
 0.214 219 46.790داخل المجموعات 

  221 47.767المجموع 

 



أف الفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد عينة  (9-4)تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ 
، عمى (α =0.05)الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي، ىي فركؽ غير دالة إحصائيا عند مستكل 
كاستخدـ الباحث . الدرجة الكمية كمجاالت الدراسة الفرعية، باستثناء مجالي الزيارات الصفية، كالتقكيـ

-4)اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرؼ عمى مصدر الفركؽ بيف المتكسطات، كما يبيف الجدكؿ 
10 .)

نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغير : 10-4جدول 

المؤىل العممي لممعمم 

المقارنات المجال 
المتوسط 
الحسابي 

أقل من 
بكالوريوس 

بكالوريوس فقط 
أعمى من 
بكالوريوس 

الزيارات 
الصفية 

- - -  4.23اقل من بكالوريوس 
-* 0.339- -  4.19 فقط بكالوريوس

- * 0.339-  3.84أعمى من بكالوريوس 

التقويم 
- - -  4.00اقل من بكالوريوس 

* 0.365 -  4.11 فقط بكالوريوس
- -* 0.365-  3.74أعمى من بكالوريوس 

 α  =0.05 دالة إحصائية عند مستوى الداللة* 

تشير نتائج اختبار شيفو لمجاؿ الزيارات الصفية أف الفركؽ كانت بيف فئة أفراد العينة مف 
، كلصالح الفئة األكلى، ككذلؾ "أعمى مف بكالكريكس"، ك"بكالكريكس فقط"المعمميف ذكم المؤىميف 

أظيرت نتائج اختبار شيفو، فيما يتعمؽ بمجاؿ التقكيـ، أف الفركؽ كانت لصالح فئة المؤىؿ العممي 
يقدركف درجة  (البكالكريكس فقط)، بمعنى أف أفراد عينة الدراسة مف حممة "البكالكريكس فقط"

 .الممارسات اإلشرافية لممديريف أكثر مف زمالئيـ اآلخريف
 

: نتيجة فحص الفرضية الخامسة 4-1-2-5
بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير تخصص 
. المعمـ



(. 11-4)، كذلؾ كما ىك مبيف في الجداكؿ (ت)تـ استخداـ اختبار 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الممارسات اإلشرافية لممديرين  (ت)نتائج اختبار : 11-4جدول 

حسب متغير تخصص المعمم 

العدد التخصص المجال 
المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

درجات 

الحرية 
قيمة ت 

مستوى 

الداللة 

التخطيط 
 114 0.47 4.09 115أدبي 

-0.805 0.422 
 109 0.46 4.11 110عممي 

المنياج 
المدرسي 

 114 0.47 3.94 115أدبي 
-0.218 0.828 

 109 0.46 3.97 110عممي 

النمو الميني 
والتدريب 

 114 0.54 4.01 115أدبي 
0.277 0.782 

 109 0.53 4.00 110عممي 

الزيارات 
الصفية 

 114 0.53 4.14 115أدبي 
1.091 0.277 

 109 0.55 4.17 110عممي 

العالقات 
اإلنسانية 

 114 0.66 4.05 115أدبي 
0.559 0.577 

 109 0.75 4.04 110عممي 

التقويم 
 114 0.50 4.05 115أدبي 

-0.606 0.545 
 109 0.61 4.07 110عممي 

الدرجة الكمية 
 114 0.45 4.06 115أدبي 

0.131 0.896 
 109 0.48 4.04 110عممي 

 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  (11-4)الكاردة في الجدكؿ  (ت)تشير نتائج اختبار 
بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية  (α =0.05)عند المستكل 

لممديريف تعزل إلى متغير تخصص المعمـ، في جميع مجاالت الدراسة، كعمى الدرجة الكمية، حيث 
.   كبالتالي تقبؿ الفرضية الصفرية الخامسة0.05<كانت الداللة اإلحصائية 

 
: نتيجة فحص الفرضية السادسة 4-1-2-6

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
. المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لممدير



تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف 
حكؿ درجة الممارسات اإلشرافية لممديريف حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير، كما ىك مبيف في 

(. 12-4)الجدكؿ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة من : 12-4جدول 

المعممين لواقع الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير المؤىل العممي لممدير 

المؤىل العممي لممدير المجال  
عدد 

 نالمستجيبي
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التخطيط 
 0.46 4.12 52دبموم 

 0.56 4.07 123بكالوريوس فقط 

 0.53 4.11 50أعمى من بكالوريوس 

المنياج 
المدرسي 

 0.52 3.95 52دبموم 

 540. 3.93 123بكالوريوس فقط 
 410. 3.98 50أعمى من بكالوريوس 

النمو 
الميني 
والتدريب 

 590. 3.98 52دبموم 

 660. 3.99 123بكالوريوس فقط 

 450. 4.04 50أعمى من بكالوريوس 

الزيارات 
الصفية 

 480. 4.15 52دبموم 

 620. 4.11 123بكالوريوس فقط 

 470. 4.17 50أعمى من بكالوريوس 

العالقات 
اإلنسانية 

 600. 4.03 52دبموم 

 810. 4.04 123بكالوريوس 

 470. 4.06 50أعمى من بكالوريوس 

التقويم 
 410. 4.08 52دبموم 

 520. 4.07 123بكالوريوس فقط 

 630. 4.02 50أعمى من بكالوريوس 

الدرجة 
الكمية 

 380. 4.03 52دبموم 

 520. 4.04 123بكالوريوس فقط 

 410. 4.06 50أعمى من بكالوريوس 



أف ىناؾ فركقان بيف متكسطات  (4-12)تشير قيـ المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ 
درجة الممارسات اإلشرافية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير مف كجيات نظر معممي المرحمة 

الثانكية، كلمعرفة فيما إذا كانت الفركؽ بيف ىذه المتكسطات فركقا ذات داللة إحصائية، تـ استخداـ 
(. 13-4)تحميؿ التبايف األحادم، كذلؾ كما ىك مبيف في الجدكؿ 

نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة : 13-4جدول 

لواقع الممارسات اإلشرافية حسب متغير المؤىل العممي لممدير  

مصدر التباين المجال  
مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
مستوى 
الداللة 

التخطيط 
 1960. 2 3910.بين المجموعات 

1.200 

 

.3030 
 

 1620. 222 37.562داخل المجموعات 

  224 37.953المجموع 

المنياج 
المدرسي 

 0.058 2 1170.بين المجموعات 

0.380 

 

.6840 

 
 1510. 222 34.276داخل المجموعات 

  224 34.393المجموع 

النمو الميني 
والتدريب 

 0.046 2 0.092بين المجموعات 

.2000 

 

.8190 

 
 0.227 222 50.651داخل المجموعات 

  224 50.744المجموع 

الزيارات 
الصفية 

 5820. 2 1.163بين المجموعات 

0.277 

 

.7580 

 
 2100. 222 44.451داخل المجموعات 

  224 45.614المجموع 

العالقات 
اإلنسانية 

 0.089 2 1780.بين المجموعات 

.2810 

 

.7550 

 
 3110. 222 70.183داخل المجموعات 

  224 70.361المجموع 

التقويم 
 2230. 2 4470.بين المجموعات 

1.231 

 

.2940 

 
 1800. 222 39.725داخل المجموعات 

  224 40.171المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.076 2 1540.بين المجموعات 

.5800 

 

.5610 

 
 1300. 222 30.738داخل المجموعات 

  142 30.892المجموع 

أف الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد  (13-4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
عينة الدراسة حكؿ كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير غير دالة 



، سكاء عمى الدرجة الكمية، أك المجاالت الفرعية ألداة الدراسة، حيث (0.05)إحصائيا عند المستكل 
. كبالتالي تقبؿ الفرضية الصفرية السادسة، (0.05)<كانت الداللة اإلحصائية 

 

: نتيجة فحص الفرضية السابعة 4-1-2-7
بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير الخبرة 
. اإلدارية لممدير

تـ إيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف 
حكؿ كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف حسب متغير سنكات الخبرة اإلدارية لممدير، كما ىك مبيف في 

(. 14-4)الجدكؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع : 14-4جدول 

الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد المستجيبين سنوات الخبرة اإلدارية لممدير المجال  

 
التخطيط 

 460. 4.01 48    سنوات5أقل من 

 540. 4.05 63 سنوات 5-10

 500. 4.12 115 سنوات 10أكثر من 

المنياج المدرسي 
 550. 3.94 48    سنوات5أقل من 

 460. 3.93 63 سنوات 5-10

 480. 3.98 115 سنوات 10أكثر من 

النمو الميني والتدريب 
 670. 3.99 48    سنوات5أقل من 

 620. 3.98 63 سنوات 5-10

 560. 4.01 115 سنوات 10أكثر من 

الزيارات الصفية 
 660. 4.16 48    سنوات5أقل من 

 590. 4.15 63 سنوات 5-10

 520. 4.17 115 سنوات 10أكثر من 

العالقات اإلنسانية 
 620. 4.04 48    سنوات5أقل من 

 720. 4.01 63 سنوات 5-10

 710. 4.05 115 سنوات 10أكثر من 

التقويم 
 520. 4.07 48    سنوات5أقل من 

 480. 4.08 63 سنوات 5-10

 570. 4.01 115 سنوات 10أكثر من 

الدرجة الكمية 

 550. 4.04 48    سنوات5أقل من 

 550. 4.05 63 سنوات 5-10

 470. 4.07 115 سنوات 10أكثر من 

 460. 4.05 226المجموع 

 



نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع : 15-4جدول 

الممارسات اإلشرافية لممديرين حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير 

مجموع مصدر التباين المجال  
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

مستوى قيمة ف 
الداللة 

التخطيط 
 0.015 2 0.030بين المجموعات 

.1000 

 

.9050 
 

 1480. 223 33.849داخل المجموعات 

  225 33.852المجموع 

المنياج 
المدرسي 

 0.026 2 0.052بين المجموعات 

.1800 

 

.8350 

 
 1400. 223 33.142داخل المجموعات 

  225 33.194المجموع 

النمو الميني 
والتدريب 

 0.046 2 0.092بين المجموعات 

.2800 

 

.7560 

 
 1600. 223 36.786داخل المجموعات 

  225 36.878المجموع 

الزيارات 
الصفية 

 2280. 2 0.455بين المجموعات 

.2601 

 

.2860 

 
 1800. 223 41.713داخل المجموعات 

  225 42.168المجموع 

العالقات 
اإلنسانية 

 2110. 2 0.422بين المجموعات 

.6000 

 

.5490 

 
 3500. 223 79.862داخل المجموعات 

  225 80.284المجموع 

التقويم 
 0.011 2 0.023بين المجموعات 

.0600 
 

.9420 

 
 1710. 223 40.408داخل المجموعات 

  225 40.431المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.008 2 0.015بين المجموعات 

0.060 

 

.9420 

 
 1300. 223 29.955داخل المجموعات 

  225 29.971المجموع 

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (15-4)تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى  (0.05)

 الخبرة اإلدارية لممدير، سكاء عمى الدرجة الكمية، أك المجاالت الفرعية، حيث كانت تمتغير سنكا
. ، كبالتالي تقبؿ الفرضية الصفرية السابعة(0.05)< الداللة اإلحصائية 

 



 
   

   

   

   

انفصم اخلبمس 
  

منبلشت اننتبئج وانتىصٍبث 
    

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنسؤال األول  
 

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنسؤال انثبنً  
 

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت األوىل 
  

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت انثبنٍت  
 

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت انثبنثت 
  

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت انرابعت  
 

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت اخلبمست  
 

 

   

منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت انسبدست  
 
  

 

   

 منبلشت اننتبئج املتعهمت ببنفرضٍت انسببعت 
 

 

   

 انتىصٍبث 
 

 

  
 

 

  
 

 



الفصل الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 
 تضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة، كتفسيرىا، كفؽ أسئمتيا كفرضيتيا، ككذلؾ في ضكء 

التحميالت الكاردة في اإلطار النظرم لمدراسة، كنتائج الدراسات التربكية السابقة ذات العالقة بالمشكمة، 
. كما كيتضمف بعض التكصيات ذات العالقة بنتائج الدراسة
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ما كاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة 
الخميؿ؟ 

تقديرات المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف في محافظة  أظيرت نتائج الدراسة أف
، كانحراؼ معيارم يساكم (4.05)، كبمتكسط حسابي لمدرجة الكمية مقداره "مرتفعة"الخميؿ كاف بدرجة 

، بمعنى أف معظـ معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ يقدركف كاقع الممارسات (0.46)
.  اإلشرافية لممديريف بدرجة مرتفعة

كقد تعزل ىذه النتيجة إلى أف مديرم المدارس يمارسكف عممية اإلشراؼ التربكم كفؽ معايير 
تربكية عممية كاضحة كمحددة، األمر الذم يبرر القكؿ أف عممية اإلشراؼ تتسـ بالشمكلية، 
كلعؿ . كالمكضكعية، كالدقة ككف مدير المدرسة دائـ اإلطالع عمى عمؿ المعمـ كيالحظ كافة جكانبو

مرد ذلؾ إلى الػتأىيؿ الذم اكتسبو مديرك المدارس نتاجان لمدكرات التدريبية التي تمقكنيا حكؿ مجاالت 
القياس كالتقكيـ، كالقيادة المدرسية كالثقافة : اإلدارة التربكية، كالقيادة، كاإلشراؼ التربكم، مثؿ دكرات

المدرسية، كالدكرات التنظيمية، كالمناىج المدرسية، كمدير المدرسة مشرفان مقيمان، كالدكرات التدريبية في 
مجاؿ العالقات اإلنسانية، كالتي تحث عمى الحكار المكضكعي، كاالحتراـ المتبادؿ، كبناء جسكر الثقة 
بيف الرؤساء كالمرؤكسيف، غيرىا مف الدكرات التدريبية، إضافة إلى النشرات التربكية التي تكزع عمى 

.  المدارس بصكرة دكرية
كقد يعزل السبب أيضان إلى أف تقييـ أداء المدير مف قبؿ المسؤكليف كما يترتب عميو مف تحديد 

لتقدير أدائو السنكم عمى المستكل الفني، يتحدد بشكؿ أساسي بمدل ممارستو لدكره اإلشرافي بشكؿ 



فاعؿ كسميـ؛ فكؿ مدير يسعى إلى التطكر كالنمك الميني كالحصكؿ عمى التقييـ المرغكب ال بد لو مف 
أداء دكره عمى الكجو األكمؿ كالعمؿ عمى تطكير ذاتو كاكتساب الخبرة كالميارة كالمعرفة حكؿ فف 

. اإلشراؼ التربكم
كيالحظ أف الممارسات اإلشرافية المتعمقة بمجاؿ الزيارة الصفية قد احتمت متكسطات حسابية 
مرتفعة، كقد يعكد ذلؾ إلى ككنيا ممارسات سيمة التطبيؽ، شائعة االستخداـ بيف مديرم المدارس، 

كما تعتبر ىذه الزيارات مف الكاجبات األساسية المنكطة بمدير . كفي كثير مف األحياف بشكؿ ركتيني
المدرسة، كالتي يتكجب عميو رفع تقارير إشرافية حكليا لممديرية، كبشكؿ مستمر، كتؤخذ ىذه الزيارات 

.  باالعتبار لدل تقييـ أداء المدير مف قبؿ الجيات المشرفة المختصة
كما تيعزل ىذه النتيجة إلى أف الزيارات الصفية التي يقكـ بيا مدير المدرسة تبنى عمى أساس 
مف العالقة اإلنسانية بيف المدير كمعمميو كتكفر زيارات المدير لممعمـ خالؿ العاـ الدراسي نكعان مف 

، كأف حكـ المدير عمى أدائو لف يتقرر مف خالؿ زيارة كاحدة كما يحدث مع المشرؼ ةالطمأنيف
. التربكم

عمى درجات أقؿ؛ حيث كاف " المنياج المدرسي"ك " كقد حصؿ مجاال النمك الميني كالتدريب
كيدؿ ذلؾ عمى . (3.95)، كلمجاؿ المنياج (4.00)المتكسط الحسابي لمجاؿ النمك الميني كالتدريب 

أف المعمميف يصفكف ممارسات مديرم مدارسيـ لمعظـ البنكد المتعمقة بيذيف المجاليف بأنيا تتـ بدرجة 
.  أقؿ مف المياـ المتعمقة بمجاالت الدراسة األخرل

كقد يعكد ذلؾ إلى أف معظـ الممارسات اإلشرافية الخاصة بيذيف المجاليف ترتبط بشكؿ أكبر 
بعمؿ المشرؼ المختص كقد تعزل تحديدان بالنسبة لمجاؿ المنياج المدرسي إلى القفزة السريعة التي 
كاكبت عممية إعداد كتغيير المناىج الدراسية،  فقد ال يككف المدير مممان بالمنياج الجديد مف كافة 

إضافة إلى . جكانبو، كما كاف الحاؿ بالنسبة لممنياج القديـ الذم اعتاد عميو كؿ مف المعمـ كالمدير
. تطكر ىذه المناىج بشكؿ تخصصي كاضح

كالتي أشارت نتائجيا إلى أف  (1989)كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة العكدة 
. المعمميف يصفكف الممارسات اإلشرافية لمديرييـ بأنيا تقع بيف الدرجة المتكسطة كالدرجة العالية

كالتي كاف مف أبرز نتائجيا أف ما يقـك بو مدير المدرسة كمشرؼ تربكم مقيـ  (1975)كدراسة مصمح 
التي  (1998)ىك كضع خطط مرنو، كالزيارات الصفية المتعددة، كما تتفؽ مع دراسة اليحمدم 



تكصمت إلى أف أكثر المياـ اإلشرافية التربكية ممارسة مف قبؿ مديرم المدارس اإلعدادية كالثانكية 
القياـ بالزيارات الصفية كمتابعة تحضير الدركس كتطبيؽ االختبارات المدرسية، كتبصير المعمـ : ىي

كأف أقؿ المياـ . بجكانب القصكر في أدائو كمتابعة لجاف األنشطة، كمتابعة االلتزاـ بأخالقيات المينة
تكجيو المعمميف لإلفادة مف البرامج اإلذاعية كالتمفزيكنية التي : اإلشرافية ممارسة مف قبؿ المديريف ىي

تتصؿ بمينتيـ، كتكجيو المعمميف إلى مراجع تربكية معينة تساعدىـ عمى النمك الميني، كمساعدة 
. المعمميف عمى تحميؿ المنياج، كالمساىمة في إجراء البحكث اإلجرائية التربكية

 التي أظيرت أف عددان مف المجاالت (Page& Fred, 1984)كتتفؽ أيضا مع نتائج دراسة 
الفنية لعمؿ المدير قد حصمت عمى تقديرات عالية، كىذه المجاالت تتعمؽ بالتخطيط المدرسي، 

التي عبر المعممكف  (Greeder, 1988)كمالحظة العممية التعميمية، كتنفيذ السياسة التربكية، كدراسة
مف خالليا عف قبكليـ لمديرم المدارس كمشرفيف تربكييف مقيميف أكثر مف قبكليـ لممشرفيف التربكييف 

. المختصيف
، التي أشارت نتائجيا إلى أف (1985)كقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الزاغة 

مفيكـ اإلشراؼ التربكم في الضفة الغربية ما يزاؿ قريبان مف مفيكـ التفتيش القديـ، كما أف دكر 
المشرؼ التربكم ينحصر بشكؿ أساسي في القياـ بالزيارات الصفية المفاجئة سكاء مف قبؿ المشرؼ 

التي أشارت إلى أف المعمميف يركف  (1987)كما اختمفت مع نتائج دراسة الرمحي . التربكم أك المدير
كدراسة عمياف في نشكاف . أف المديريف يمارسكف دكرىـ الفني بدرجة متكسطة، كاإلدارم بدرجة مرتفعة

التي بينت أف ممارسات مدير المدرسة اإلشرافية تتسـ بالبيركقراطية، كتيمؿ العالقات  (1998)كنشكاف 
التي أشارت إلى أف المديريف كالمعمميف يقدركف معان  (1998)اإلنسانية مع المعمميف، كدراسة أبك عكدة 

درجة الممارسات اإلدارية كالفنية لمديرم المدارس الثانكية بأنيا متكسطة الممارسة في كؿ مجاؿ عمى 
التي أشارت إلى  (1994)كما تختمؼ مع دراسة محمد عبد الرحمف . حدة كفي مجمكع المجاالت ككؿ

أف مديرم المدارس ما زالكا يمعبكف دكرىـ التقميدم في اإلشراؼ كىك التفتيش، كما أف المديريف كانكا 
. متييبيف مف تكسيع مجاالت اإلشراؼ التربكم
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ىؿ تختمؼ كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات 
الجنس كالمديرية كالخبرة كالمؤىؿ العممي كالتخصص :  اإلشرافية لممديريف باختالؼ متغيرات الدراسة

. لممعمـ، كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية لممدير؟
: كسكؼ تتـ مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني مف خالؿ فرضيات الدراسة اآلتية

 
:  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى 5-2-1

بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
. الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير المديرية

بيف  (0.05)أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل ألفا  (ت)أشارت نتائج اختبار 
تقديرات المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى متغير المديرية، عمى الدرجة الكمية، 

كلقد كانت ىذه . (0.05)> كمجالي العالقات اإلنسانية، كالتقكيـ، حيث كانت الداللة اإلحصائية 
. الفركؽ لصالح مديرية جنكب الخميؿ

كقد تعزل ىذه النتيجة إلى حداثة مديرية التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ، كاستحداث الكثير 
مف المدارس فييا، كتعييف مديريف جدد كفقان لمعايير عممية كتربكية مدركسة، كالتحاؽ ىؤالء المديريف 
بدكرات تأىيمية حتى قبؿ تسمميـ مياـ عمميـ، كتكثيؼ المقاءات التكجييية التربكية كالدكرات التنظيمية 

كتنظـ . التي تيدؼ إلى إعدادىـ إعدادان يتالءـ مع مياـ دكرىـ خاصة عمى المستكل الفني مف عمميـ
كذلؾ الزيارات التبادلية ما بيف مديرم المدارس حيث يتـ خالليا تبادؿ الخبرات كالتغذية الراجعة 
فقد . بإشراؼ قسـ الميداف التربكم في المديرية، بيدؼ تحسيف كرفع كفاءة المديريف خاصة الجدد منيـ
تككف ىذه الزيارات كالمقاءات، ككذلؾ تجاكب العامميف في الميداف التربكم كتعاكنيـ مع مديرم 

المدارس، قد ساىمت في تعزيز االنتماء كالعمؿ بركح الفريؽ لدل المديريف، كىك ما ساعد عمى قياميـ 
. بدكرىـ اإلشرافي، مف خالؿ الممارسات اإلشرافية، بدرجة أعمى مف زمالئيـ في مديرية الخميؿ

: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية 5-2-2



بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير جنس 

. المعمـ
 أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (ت)أشارت نتائج اختبار 

 (α =0.05)  بيف تقديرات المعمميف لمممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة
الثانكية في محافظة الخميؿ تعزل إلى متغير الجنس، في جميع مجاالت الدراسة كعمى الدرجة الكمية، 

فالمياـ . مما يعني عدـ التمييز بيف الجنسيف في عممية اإلشراؼ التربكم مف قبؿ مديرم المدارس
كما أف برامج التدريب كالتأىيؿ التربكم تقدـ لمجميع كفقان . المنكطة بالمعمـ كالمعممة ىي كاحدة

كقد تعزل ىذه النتيجة أيضان إلى طبيعة العالقات اإلنسانية كالتربكية بيف . لمحاجات المينية البحتة
مديرم المدارس كمعممييـ، كالنظرة إلى عممية اإلشراؼ التربكم عمى أنيا عممية إنسانية ىادفة يسعى 
. الجميع مف خالليا إلى تحسيف العممية التعميمية بغض النظر عف جنس مف يقكـ عمى ىذه العممية
كقد يعزل ذلؾ أيضا إلى الثقافة المكحدة التي تمت صياغتيا عبر التكاصؿ بيف عناصر الميداف 

. التربكم مف معمميف كمعممات كمديريف كمديرات كمشرفيف كمشرفات
، التي أظيرت عدـ كجكد أثر لمتغير الجنس (1998)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشكا 

، التي بينت نتائجيا (Carter, 1996)عمى األنماط اإلشرافية التي يمارسيا مدير المدرسة، كدراسة 
عدـ كجكد أثر لمتغير الجنس عمى كيفية تصكر المعمميف ألثر أنشطة كأعماؿ المديريف عمى تطكير 

. أداء المعمميف
، التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة (1993)كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحكراني 

إحصائية في مجاؿ التخطيط يعزل لمتغير الجنس مف كجية نظر المعمميف حكؿ كاقع الممارسات 
التي أشارت إلى أف  (1998)اإلشرافية الفنية لمديرم المدارس كلصالح اإلناث، كدراسة أبك عكدة 

ككذلؾ دراسة . ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كما يقدرىا المعممكف تعزل لمجنس كلصالح المعممات
(Hempill, 1985) التي أظيرت كجكد أثر لمجنس عمى تصكرات المعمميف لمسمكؾ القيادم لمدير 

 التي أظيرت كجكد أثر لمتغير الجنس عمى (Berry, 1993)المدرسة باعتباره مشرفان مقيمان، كدراسة 
. نتائج الدراسة عمكمان 



 
: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة 5-2-3

بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير سنكات 

 .خبرة المعمـ
أشارت نتائج تحميؿ التبايف األحادم إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

 إلىبيف درجة الممارسات اإلشرافية لممديريف مف كجيات نظر معممي المرحمة الثانكية تعزل  (0.05)
كقد كانت الفركؽ . متغير سنكات خبرة المعمـ، عمى الدرجة الكمية، ككذلؾ مجاالت الدراسة الفرعية

. سنة (15)لصالح المعمميف الذيف تزيد سنكات خبرتيـ عف 
كقد يعكد ذلؾ إلى إدراؾ المعمميف، ذكم الخبرات الطكيمة، لمفيـك اإلشراؼ التربكم الحديث 

كتطكر ىذا المفيكـ، الذم أصبح مف أىـ اكلكيات عمؿ مدير المدرسة؛ فمـ يعد مقتصران عمى المشرؼ 
كىك األمر الذم قد ال يدركو المعممكف ذكك الخبرات القصيرة كالذيف ربما ال يعني . التربكم المختص

كما يصفكنو أحيانان، فالمعممكف " المفتش"ليـ اإلشراؼ التربكم أكثر مف فكرة الزيارات المفاجئة مف قبؿ 
ذكك الخبرات الطكيمة في ميداف التربية كالتعميـ، قد كاكبكا تطكر عممية اإلشراؼ التربكم بمراحميا 

المختمفة، كآلياتيا كأىدافيا، إلى أف تبمكرت لدييـ صكرة أكضح حكؿ ىذه العممية، كبالتالي أصبحت 
لدييـ القدرة عمى تقييـ ىذه العممية بمكضكعية كمينية، انطالقان مف الخبرة التي قادت إلى فيـ سميـ 

.  لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف
كقد يعزل ذلؾ أيضا إلى العالقات اإلنسانية التي تنشأ بيف مديرم المدارس كالمعمميف ذكم 

الخبرات الطكيمة عبر سنكات الزمالة الطكيمة، كما يسكد ىذه العالقات مف حسف معاممة كاحتراـ متبادؿ 
كقد ييعزل ذلؾ لما تجمع لدل المعمميف     األكثر خبرة . كتفيـ ككعي ألدكار كمسؤكليات كال الطرفيف

مف معارؼ كميارات اكتسبكىا مف المشاغؿ كالنشرات التربكية التي تمقكىا أثناء خدمتيـ، كمف 
.  احتكاكيـ األكثر بمدير المدرسة كبالمشرفيف التربكييف المختصيف

بينما قد ال يككف لدل المعمـ األقؿ خبرة ذلؾ التصكر الكاضح لكاقع الممارسات اإلشرافية 
لممديريف، كاألىداؼ التي يسعى المدير إلى تحقيقيا مف خالؿ ىذه الممارسات التي يقـك بيا تجاه 



فالمعمـ األقؿ خبرة، ال سيما الجدد منيـ، قد ال يتصكر إال عددان محددان مف . تنمية المعمميف مينيان 
الممارسات اإلشرافية التي يفترض أف يقـك بيا مدير المدرسة، كبغرض تقكيـ أدائو فقط، كالزيارات 

الخ، بينما يرل أف بقية المياـ التي يمارسيا ... الصفية، كاإلشراؼ عمى االختبارات، كتكزيع المياـ
نما ىي مياـ المشرؼ التربكم المختص، أك ال يرل  مدير المدرسة ال تدخؿ في مجاؿ عممو كمدير، كا 

. أنيا تسيـ في النمك الميني لديو أك ال يعي أثرىا إال إذا قضى فترة أطكؿ في مينة التعميـ
حيث أظيرت كجكد  (1998)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرل، كدراسة اليحمدم 

أثر لمتغير الخبرة التدريسية لممعمميف عمى تصكرىـ لمدل ممارسة مديرم مدارسيـ لمياـ دكرىـ 
كمشرفيف تربكييف مقيميف؛ فقد رأل المعممكف األكثر خبرة أف مديرم المدارس يمارسكف دكرىـ اإلشرافي 

 التي أظيرت (Hempill, 1985)عمى نحك أفضؿ مما رآه المعممكف األقؿ خبرة تدريسية، كدراسة 
كجكد أثر لمتغير سنكات الخبرة كلصالح المعمميف األكبر سنان كاألكثر خدمة عمى تصكر المعمميف 

 التي بينت كجكد أثر (Carter, 1996)كدراسة . لمسمكؾ القيادم لمدير المدرسة كمشرؼ تربكم مقيـ
غير أنيا تختمؼ . لخبرة المعمـ في كيفية تصكره حكؿ أثر أنشطة المدير عمى فعالية كأداء المعمـ

، التي أشارت إلى عدـ كجكد أثر لمتغير سنكات الخبرة لممعمـ عمى (1992)كنتائج دراسة قكاسمة 
التي بينت عدـ  (1998)كدراسة أبك عكدة . تحديد درجة رضاه عف ممارسات المدير في المجاؿ الفني

كجكد أثر لسنكات خدمة المعمـ حكؿ كاقع ممارسات مديرم المدارس في مجاالت الشؤكف التنظيمية 
 التي لـ تظير نتائج دالة إحصائية (Papadopoulos, 2003)كدراسة . كالمنياج كالبرنامج التربكم

.  حكؿ العالقة بيف الرضا العاـ كمتغير سنكات الخبرة
 

: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 5-2-4
بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 
. لممعمـ

أشارت نتائج تحميؿ التبايف األحادم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
بيف درجة الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لممعمـ عمى الدرجة الكمية،  (0.05)



كمجاالت الدراسة المتعمقة بالتخطيط، كالمنياج المدرسي، كالنمك الميني كالتدريب، كالعالقات 
اإلنسانية، في حيف أشارت نتائج التبايف األحادم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجالي 

. الدراسة المتعمقيف بالزيارة الصفية، كالتقكيـ، لصالح حممة البكالكريكس فقط
كقد تعكد ىذه النتيجة إلى أف مجاالت التخطيط، كالمنياج المدرسي، كالنمك الميني كالتدريب، 

كالعالقات اإلنسانية ىي مجاالت إشراؼ عامة تطبؽ عمى جميع معممي المدرسة بنفس اآللية 
كالمعايير؛ فالتخطيط كاحد كمتابعة المدير لممنياج تككف بآلية مكحدة، كما يقـك بو مف مياـ في مجاؿ 
النمك الميني لممعمميف ينفذ عمى جميع المعمميف بغض النظر عف مؤىالتيـ العممية؛ حيث يشتمؿ ىذا 

المجاؿ عمى مياـ مثؿ المشاركة في برامج التدريب كاستخداـ البحكث، كاالشتراؾ في صنع القرار، 
كمتابعة أثر التدريب كغيرىا مف المياـ التي تنفذ بشكؿ جماعي كضمف الفريؽ الكاحد، أك بتنسيب مف 

. مديرية التربية كالتعميـ عمى اختالؼ مؤىالت المعمميف
كقد ييعزل ذلؾ إلى مكضكعية التغذية الراجعة كالمتابعة التي يقدميا المديركف إلى المعمميف في 

.  ىذه المجاالت كفؽ خطط تربكية معينة عمى اختالؼ مؤىالتيـ
أما بخصكص مجالي الزيارة الصفية كالتقكيـ، فيي مجاالت تشتمؿ عمى مياـ خاصة بكؿ 

معمـ عمى حدة؛ فالزيارة اإلشرافية التي يقـك بيا مدير المدرسة لممعمـ، كما يسبقيا كيتبعيا مف إجراءات 
كخصكصيات تتفاكت مف معمـ إلى آخر تبعاي لحاجات ىذا المعمـ كقدراتو كمؤىمو العممي، كالذم يؤثر 

. ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمجاؿ التقكيـ. عمى ىذه القدرات كالحاجات
كتتفؽ ىذه النتيجة حكؿ مجاالت التخطيط، كالمنياج المدرسي، كالنمك الميني كالتدريب، 

كالتي أظيرت عدـ كجكد  (1992)كالعالقات اإلنسانية مع نتائج بعض الدراسات مثؿ دراسة قكاسمة 
أثر لمتغير المؤىؿ العممي عمى تحديد درجة رضا المعمميف عف ممارسات مديرم المدارس في المجاؿ 

التي بينت عدـ كجكد أثر لمتغير المؤىؿ العممي عمى األنماط اإلشرافية  (1998)كدراسة الشكا . الفني
التي أشارت إلى عدـ  (1999)كدراسة مطر . التي يمارسيا مديرك المدارس مف كجية نظر المعمميف

. كجكد أثر لمتغير المؤىؿ العممي عمى الممارسات اإلشرافية الفنية لمديرم المدارس



حيث ظير أثر لمتغير المؤىؿ  (1998)كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة أبك عكدة 
العممي في مجاالت الشؤكف التنظيمية كالمنياج كالبرنامج التربكم مف ممارسات مديرم المدارس ككما 

. يقدرىا المعممكف
التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  (2004)كتختمؼ أيضا مع نتائج دراسة عكدة 

متكسطات تقديرات المعمميف لمستكل رضاىـ عف ممارسات مديرم المدارس تعزل لمتغير المؤىؿ 
. العممي كلصالح حممة درجة الدبمكـ

 
: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة 5-2-5

بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير تخصص 

. المعمـ
= α)أشارت نتائج تحميؿ التبايف األحادم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

بيف درجة الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى متغير تخصص المعمـ في جميع مجاالت  (0.05
.  الدراسة، ككذلؾ الدرجة الكمية

كقد ييعزل ذلؾ إلى أف المعمميف في المدارس الثانكية يتمقكف المتابعة كاإلشراؼ مف قبؿ مدير 
كقد تعكد . المدرسة بشكؿ تربكم جعؿ تقديرىـ لممارسات اإلشرافية مرتفعان عمى اختالؼ تخصصاتيـ

ىذه النتيجة إلى تركيز مديرم المدارس أثناء قياميـ بممارساتيـ اإلشرافية ، كخاصة الصفية منيا، 
عداد كتفعيؿ الكسائؿ : عمى الجكانب الميارية كالمسمكية لممعمـ، مثؿ إدارة الصؼ، كأساليب التدريس، كا 

التعميمية، كمراعاة الفركؽ الفردية، كتفعيؿ التقكيـ بأنكاعو، كغيرىا مف الميارات العامة كالمشتركة كالتي 
حيث يقكـ المدير أحيانان بمناقشة ىذه . يتكقع مف المعمـ اإللماـ بيا كتنفيذىا أثناء عممية التدريس

. الميارات في اجتماعات عامة لمييئة التدريسية بجميع تخصصاتيـ
أما فيما يتعمؽ بالنكاحي التخصصية كما تشممو مف خصكصية المادة التعميمية، فقد يقـك 

المدير بالتنسيؽ مع المشرؼ المختص لمعالجة ما قد يممسو المدير مف خمؿ في ىذا المجاؿ مف خالؿ 
متابعتو ألداء المعمـ كلنتائج الطالب كالمالحظات العامة حكلو؛ كذلؾ انطالقان مف كعي مدير المدرسة 



دراكو لتكامؿ دكره كمشرؼ تربكم مقيـ في المدرسة مع دكر المشرؼ المختص، لتحقيؽ أىداؼ  كا 
. العممية اإلشرافية خصكصان كالعممية التعميمية التعممية عمكمان 

حكؿ كجكد أثر لمتغير التخصص عمى  (1998)كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشكا 
( 2004)كدراسة العكاكدة . األنماط اإلشرافية التي يمارسيا مديرك المدارس مف كجية نظر المعمميف

التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة رضا معممي المرحمة الثانكية عف 
. تقكيـ المشرؼ التربكم كمدير المدرسة تعزل لمتغير تخصص المعمـ

 
: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة 5-2-6

بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي 

. لممدير
= α)أشارت نتائج تحميؿ التبايف األحادم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى  (0.05
. متغير المؤىؿ العممي لممدير، عمى الدرجة الكمية، كجميع مجاالت الدراسة

كقد تعزل ىذه النتيجة إلى أف التأىيؿ الذم تتطمبو عممية اإلشراؼ التربكم التي يقـك بيا 
المدير تعتمد أساسان عمى فيـ المدير لحيثيات كآليات ىذه العممية كعمى الخبرات كالميارات التي 

يكتسبيا مف خالؿ الدكرات التدريبية كالنشرات التربكية ككرش العمؿ التي يحضرىا المديركف كالتي 
. تؤىميـ لمقياـ بدكرىـ الفني اإلشرافي، تمؾ الدكرات التي تقدـ لممديريف عمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية
كما أف الزيارات التبادلية بيف مديرم المدارس قد ساىمت في نقؿ الخبرات التربكية كالمعرفة 
في مجاؿ اإلشراؼ التربكم، ما عكس تقاربان في كجيات النظر كآليات العمؿ لدل معظـ المديريف، 
كلغة مشتركة بيف جميع عناصر الميداف التربكم مف معمميف كمديرم مدارس كمشرفيف تربكييف 
كمشرفيف إدارييف بمختمؼ مؤىالتيـ، مما ساعد عمى كضكح الرؤل لدل المعمميف كخفؼ ما قد 

يتعرضكف لو مف إرباؾ، كبالتالي عبر المعممكف عف تقديراتيـ لمممارسات االشرافية لممديريف بغض 
. النظر عف مؤىالتيـ العممية



، كدراسة (1992)، كدراسة الشالش (2004)كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عكدة 
، حكؿ عدـ كجكد أثر لمتغير (1999)، كدراسة مطر (1998)، كدراسة أبك عكدة (1993)حكراني 

. المؤىؿ العممي لممدير عمى الممارسات اإلشرافية الفنية
، كالتي أشارت (1987)كقريش  (1985)، كعقيالف (1977)كاختمفت مع نتائج دراسة محمد 

. إلى كجكد أثر لمتغير المؤىؿ العممي لمدير المدرسة عمى درجة ممارسة المدير لمسؤكلياتو اإلشرافية

 
:   السابعةةمناقشة النتائج المتعمقة بالفرضي 5-2-7

بيف تقديرات أفراد عينة  (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
الدراسة مف المعمميف في محافظة الخميؿ لكاقع الممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل لمتغير الخبرة 

. اإلدارية لممدير
 أشارت نتائج تحميؿ التبايف األحادم إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات 

أفراد عينة الدراسة مف المعمميف لمممارسات اإلشرافية لممديريف تعزل إلى سنكات الخبرة اإلدارية لممدير، 
. عمى الدرجة الكمية، كمجاالت الدراسة الفرعية

 إلى أف مديرم المدارس يكتسبكف ميارات الممارسات اإلشرافية عبر البرامج ة كتعزل ىذه النتيج
التدريبية المنظمة ككرشات العمؿ المتكاصمة، ككذلؾ الزيارات الميدانية مف قبؿ اإلدارة التربكية مف 

دارييف، كتكحيد الثقافة التربكية كالمغة المشتركة بيف جميع ىذه العناصر فأصبح المديركف . مشرفيف كا 
يتمتعكف بكفايات إشرافية تـ اكتسابيا ليس بالخبرة فقط، بؿ باإلعداد كالتدريب قبؿ كأثناء الخدمة كعمى 

كقد يعكد السبب أيضا إلى حرص المديريف الجدد عمى بياف قدراتيـ اإلشرافية، . أسس تربكية حديثة
كاثبات كفاءتيـ في ىذا المجاؿ، مما دفعيـ إلى مضاىاة  زمالئيـ مف أصحاب الخبرات اإلدارية 

.  المرتفعة
، (Carter,1996)، ك(1992)، كالشالش (1977) كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة محمد 

(Chance,1988) حكؿ عدـ كجكد اثر لمتغير الخبرة اإلدارية  (1999)، كمطر (1998)، كأبك عكدة
. لممدير عمى ممارسات المدير اإلشرافية 



حكؿ ممارسات المدير  (1989)، كدراسة العكدة (1985) كاختمفت مع نتائج دراسة عقيالف 
، حكؿ كجكد اثر لمتغير الخبرة اإلدارية في مجاؿ المنياج (1993)اإلشرافية، ككذلؾ دراسة حكراني 

. المدرسي
 
: التوصيات 5-3
: في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يكصي الباحث باآلتي  

التنسيؽ بيف مديرم المدارس كأقساـ الميداف كاإلشراؼ التربكم في مجاؿ الممارسات  .1
 .اإلشرافية مف حيث كضكح التكجييات كالتعميمات كاإلرشادات

تدعيـ العالقة بيف مديرم المدارس مف جية كالمشرفيف التربكييف مف جية أخرل بما يحقؽ  .2
 .التكامؿ بيف دكرييما

 .في دعـ مدير المدرسة لمقياـ بدكره كمشرؼ مقيـ" اإلشراؼ العاـ"تفعيؿ دكر  .3

تدريب المديريف عمى آليات إجراء البحكث اإلجرائية لتكجيو المعمميف إلى كيفية  .4
 .استخداميا

رشادىـ  .5 عقد دكرات لمديرم المدارس حكؿ المنياج الجديد لتعريفيـ بأىدافو كآليات تنفيذه كا 
 .إلى آليات عممية دقيقة لتحميؿ المناىج الدراسية كتكظيفيا لخدمة العممية التعميمية

تبادؿ الزيارات ما بيف مديرم المدارس في مديرية جنكب الخميؿ كمديرية الخميؿ لإلفادة  .6
مف الخبرات كالتجارب المتعمقة بعممية اإلشراؼ التربكم كخصكصان في مجاالت النمك 

 .الميني كالتدريب كالعالقات اإلنسانية كالتقكيـ

تدريب مديرم المدارس كالمعمميف عمى استخداـ تقنيات التعميـ الحديثة ال سيما الحاسكب  .7
 .كاالنترنت بما يساىـ في تحسيف األداء كمكاكبة التطكر

 تزكيد مديرم المدارس بنشرات دكرية إلطالعيـ عمى المستجدات التربكية  الحديثة التي  .8
 .تساىـ في تطكير دكرىـ 

 
 :    كما يوصي الباحث بالدراسات المستقبمية اآلتية



  دراسة كاقع الممارسات اإلشرافية لمديرم المدارس في المراحؿ التعميمية األخرل
. كالمديريات األخرل

  دراسة حكؿ رضا معممي المدارس الثانكية عف دكر مدير المدرسة مشرفان تربكيان مقيمان  .
  دراسة حكؿ الصعكبات كالمشكالت التي قد تعيؽ دكر مدير المدرسة مشرفان مقيمان خاصة

. في مجاالت المنياج المدرسي، كالنمك الميني كالتدريب، الزيارة الصفية المفاجئة فقط
  دراسة عالقة مدير المدرسة الثانكية مشرفان مقيمان بالمشرؼ التربكم المختص، كمدل تكامؿ

. ىذه العالقة كأثرىا عمى العممية اإلشرافية بالمدرسة، كعمى تنمية المعمميف مينيان 
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( 1)ممحؽ 

االستبانة في صكرتيا األكلية 

 
االستبانة فً صورتها األولٌة 

 جامعة القدس
 

 عمادة الدراسات العلٌا
 

 المحترم ...............................................................عزٌزي المحكم 

 
 السالم عليكم ورحمم ام وبركاتمم

 
الممارسات اإلشرافٌة للمدٌرٌن من " ٌقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف إلى التعرف إلى 

، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على "وجهات نظر معلمً المرحلة الثانوٌة فً محافظة الخلٌل 



وما ٌعهده الباحث بكم، خبرتكم ودوركم . درجة الماجستٌر فً اإلدارة التربوٌة من جامعة القدس

وسعة إطالعكم فً مجال العلوم التربوٌة، لذا ٌعرض علٌكم استبانة دراسته راجٌاً التكرم ببٌان رأٌكم 

.  والحكم على مدى صالحٌتها ومناسبتها أو عدم مناسبتها مع إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم

 كربريمايكمرليماتك ويكمم
 

 فوزي عبد القادر أبو هلٌل: الباحـــــــث

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة القدس

 

 عمادة الدراسات العلٌا
قسم التربٌة 

 
 

 استبانة الدراسة
 

ة / المحترم...............ة/حضرة المعلم
 

وتدم اتحلم،،،،،،،م
 

 الممارسات اإلشرافٌة للمدٌرٌن من وجهات نظر معلمً المرحلة "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

، وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية  "الثانوٌة فً محافظة الخلٌل
. من جامعة القدس

يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة بدقة وموضوعية لما لذلك من أثر عمى نتائج الدراسة، 
. عممًا بان ىذه النتائج لن تستخدم إال إلغراض البحث العممي فقط

م 

 كربريمايكمرليماتك ويكمم
 



فوزي عبد القادر : الباحـــــــث

 أبو هلٌل
 

 :عامة (بٌانات )معلومات : الجزء األول
 

: فً المكان المناسب (×)ٌرجى وضع إشارة 
 

 :خاصة بالمعلم
 

     
 

: الجنس  .1

 

ذكر  

 

أنثى   

 
: المديرية  .2

 

الخميل  

 

جنوب الخميل   

 
: الخبرة في التدريس  .3

 

  سنوات(5)أقل من  

 
 سنوات (10-5)  

 

 

 سنة (15-10)    .1

 
  سنة(15)أكثر من   

 

 

: المؤىل العممي  .4

 

أقل من بكالوريوس  
 

بكالوريوس فقط   

 

أعمى من بكالوريوس   
: التخصص  .5

 

        
 

 :خاصة بالمدٌر

 
     

 

: المؤىل العممي  .1

 

أقل من بكالوريوس  
 

بكالوريوس فقط   

 

أعمى من بكالوريوس   
 :الخبرة اإلدارية  .2

 

  سنوات(5)أقل من  
 

 سنوات (10-5)  

 

  سنة(10)أكثر من   

  

التخطٌط : أوالً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

   . يساعدني في وضع خطة التدريس السنوية والشيرية واليومية  .1
   . يتابعني في تنفيذ الخطة بناًء عمى كفايتو ودرايتو التربوية  .2

استفيد من إطالعو عمى دفاتر التحضير من خالل تدونيو لمالحظات ىادفة   .3
. ومفيدة

   

   . يرشدني إلى أسس التحضير السميمة  .4
   . يساعدني في وضع الخطط العالجية المناسبة لذوي التحصيل المتدني  .5

يخطط لنشاطات تعميمية وتدريبية تساعد عمى تنمية الدافعية والتطوير   .6
. لديّي 

   
 

المنهاج والكتاب المدرسً : ثانٌاً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

لديو إطالع عمى المنياج مما يساعدني في التغمب عمى الصعوبات التي   .7
. تواجيني أثناء تنفيذه

   

يوجيني إلى مصادر جديدة ومتنوعة كي استخدميا إلثراء المنياج   .8
. المدرسي

   

يساعدني عمى ربط المنياج بواقع الحياة العممية تحقيقًا لمنفعة الطالب   .9
. والمجتمع

   



   . يساىم معي في تحميل محتوى الكتاب المدرسي  .10
يساعدني في تطوير محتوى الكتاب المدرسي من خالل إثرائو بأنشطة   .11

. وفعاليات مناسبة
   

   . يساعدني في تقييم المنياج  .12
 

التعلٌم : ثالثاً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

   . يعرفني بأساليب تعميم مختمفة تتناسب مع تخصصي ومستوى طمبتي  .13
   . يوفر لي مصادر ومراجع ومؤلفات تساعدني عمى تحسين عممية التعميم  .14
يحرص عمى تطوير عممية التعميم من خالل العمل عمى إدخال التكنولوجيا   .15

. المتطورة إلى المدرسة
   

   . يساعدني في تنظيم واستخدام المرافق المدرسية لتحسين عممية التعمم  .16
يدربني عمى وضع برامج تعميمية تتناسب مع المستوى التحصيمي لمطالب   .17

. في مادتي
   

قامة المعارض، وعمل الوسائل   .18 يشجعني عمى المشاركة في النشاطات، وا 
. التعميمية

   

النمو المهنً وتطوٌر العاملٌن : رابعاً 
  

 

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

   . يساعدني في التغمب عمى المشكالت المينية التي تصادفني  .19
   .  يحدد حاجات المعممين المينية بقصد تدريبيم ورفع كفاءتيم  .20
   . يعمل عمى رفع الروح المعنوية لديّي   .21
   . يشجعني عمى متابعة التحصيل العممي تطويرًا لذاتي وتحسينًا لعطائي  .22
   . يشرك المعممين في مسؤوليات التخطيط والتنفيذ والتقويم وصنع القرار  .23
يوجو عناية خاصة بالمعممين الجدد لمساعدتيم عمى التكيف مع مينة   .24

. التدريس
   

   . يتابع أداء المعممين بما يحقق رفع كفايتنا اإلنتاجية  .25
 

التقوٌم واالختبارات : خامساً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

   . يرشدني إلى وضع معايير سميمة لتقويم تحصيل الطمبة  .26
م نفسي ذاتياً   .27    . يدعم فكرة أن أقوّي
   . يساعدني في بناء اختبارات متنوعة ذات مواصفات جيدة  .28
   . يشرف عمى تطبيق االختبارات المدرسية ويسيل إجراءاتيا  .29



   . يساعدني في عممية تحميل نتائج االختبارات التي يتم تطبيقيا  .30
   . يناقشني في نتائج اختبارات الطالب بحرص واىتمام  .31

 

الزٌارة الصفٌة : سادساً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

   . يقوم بزيارات صفية متنوعة بقصد تقويم المعممين وتحسين أدائيم  .32
يجتمع بالمعممين بعد الزيارات الصفية لمناقشة مالحظاتو أثناء الزيارة   .33

. الصفية
   

أشعر بقيمة زيارتو الصفية لي من خالل ما يقدمو لي من نصائح   .34
رشادات . وا 

   

يتدخل في الحصة أثناء الزيارة الصفية بأسموب تربوي خدمة لي وتحسينًا   .35
. ألدائي

   

   . يرشدني إلى أسس إدارة الصف بفاعمية ونجاح  .36
   . ينظم زيارات صفية تبادلية بين المعممين بيدف اإلفادة من تبادل الخبرات  .37
   . يتابع المعممين في مدى تنفيذ مالحظاتو وتوصياتو بعد كل زيارة  .38

المواد والوسائل التعلٌمٌة وكٌفٌة االستفادة منها : سابعاً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

   . يعمل عمى توفير مواد ووسائل تعميمية من خالل ميزانية خاصة بذلك  .39
يسيل عمى المعممين حضور الندوات والمشاغل التربوية المتعمقة بإنتاج   .40

. وسائل تعميمية
   

يساعدني في تنظيم واستخدام المختبرات أو المالعب أو المكتبة أو غرفة   .41
. الصف حسب تخصصي

   

   . يساعد في إنتاج وسائل تعميمية مناسبة لمادة تخصصي  .42
 

التكٌف الوظٌفً واالجتماعً للمعلمٌن : ثامناً 
  

غٌر مناسبة الفقرات الرقم 
مناسبة 

مالحظات 

يساعدني في التغمب عمى مشكالت العمل باستماعو إلى أفكاري   .43
. ومقترحاتي

   

   . يساعدني في زيادة استقراري النفسي والوظيفي  .44

   . يشعرني بالرضا واالطمئنان باحترامو لي  .45

   . يعمل عمى بناء جسور المحبة واأللفة والتواصل الفعال بين المعممين  .46

يحارب الشممية في المدرسة من خالل تعاممو مع الجميع باحترام عمى   .47
. أساس اإلخالص في العمل والعطاء الجيد

   

   . يساعدني في توثيق صمتي بالزمالء واإلدارة، وبناء جو ودي مع المجتمع  .48

   . يساعدني في حل الخالف مع الزمالء أو الطالب أو األىالي  .49



يحرص عمى توثيق صمة المعممين بأولياء أمور الطالب والمجتمع المحمي   .50
. من خالل تبادل الزيارات وعقد االجتماعات الفاعمة معيم

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( 2)ممحق رقم
االستبانة في صورتيا النيائية 

 
 جامعة القدس

 

 عمادة الدراسات العلٌا
قسم التربٌة 

 
 

 استبانة الدراسة
 

ة / المحترم...............ة/حضرة المعلم
 

وتدم اتحلم،،،،،،،م
 

 الممارسات اإلشرافٌة للمدٌرٌن من وجهات نظر معلمً المرحلة "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

، وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية  "الثانوٌة فً محافظة الخلٌل
. من جامعة القدس

يرجى التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة بدقة وموضوعية لما لذلك من أثر عمى نتائج الدراسة، 
. عممًا بان ىذه النتائج لن تستخدم إال إلغراض البحث العممي فقط

م 

 كربريمايكمرليماتك ويكمم
 



فوزي عبد القادر : الباحـــــــث

 أبو هلٌل
 

 :عامة (بٌانات )معلومات : الجزء األول

: فً المكان المناسب (×)ٌرجى وضع إشارة 
 

 :خاصة بالمعلم
 

     
 

: الجنس  .6

 

ذكر  

 

أنثى   

 
: المديرية  .7

 

الخميل  

 

جنوب الخميل   

 
: الخبرة في التدريس  .8

 

  سنوات(5)أقل من  

 

 سنوات (10-5)  

 

 

 سنة (15-10)    .1

 
  سنة(15)أكثر من   

 

 

: المؤىل العممي  .9

 

أقل من بكالوريوس  
 

بكالوريوس فقط   

 

أعمى من بكالوريوس   
: التخصص  .10

 

        
 

 :خاصة بالمدٌر

 
     

 

: المؤىل العممي  .3

 

أقل من بكالوريوس  
 

بكالوريوس فقط   

 

أعمى من بكالوريوس   
 :الخبرة اإلدارية  .4

 

  سنوات(5)أقل من  
 

 سنوات (10-5)  

 

  سنة(10)أكثر من   

 .مجاالت االستبانة وفقراتها: الجزء الثانً 
 

التخطٌط : أوالً 
  

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم 
كبٌرة 

 جداً 
كبٌرة 

متوسط
ة 

قلٌلة 
قلٌلة 
جداً 

      .يضع خططا لمزيارات الصفية  .1
      .يشجع عمى المشاركة في النشاطات المختمفة  .2
      .يعزز أداء المعممين بموضوعية  .3
      .يقوم المدير بزيارات صفية بقصد تحسين أداء المعممين  .4
      .يطمع أولياء أمور الطمبة عمى نتائج أبنائيم أول بأول  .5
      .يتابع تنفيذ الخطط العالجية مع المعممين  .6
      .يعمل عمى تنمية اتجاىات المعممين االيجابية نحو الزيارة الصفية  .7
 

المنهاج  المدرسً : ثانٌاً 
  

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم 
كبٌرة 

 جداً 
كبٌرة 

متوسط
ة 

قلٌلة 
قلٌلة 
جداً 

يسيل عمى المعممين حضور الندوات والمشاغل التربوية المتعمقة   .8

 .بإنتاج الوسائل التعميمية
     

      .يقدم تغذية راجعة بناءة بعد الزيارة الصفية  .9
       يتعاون المدير مع المعممين في التخطيط لتنفيذ المناىج الدراسية  .10
      .يرشد المدرسين إلى أسس التحضير السميمة  .11
      .يشجع عمى التواصل الفعال بين المعممين  .12
      .(مطموبة مخطط ليا، مفاجئة،)ينفذ زيارات صفية متنوعة   .13
      . توجييية لتوعية الطمبةاً خططُيعد   .14



      .يمتمك مدير المدرسة ميارات اإلشراف التربوي  .15
      .ينظم زيارات صفية تبادلية بين المعممين  .16
 

 النمو المهنً والتدرٌب: ثالثاً 
  

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم 
كبٌرة 

 جداً 
كبٌرة 

متوسط
ة 

قلٌلة 
قلٌلة 
جداً 

      .يحرص عمى بناء فريق عمل متعاون في المدرسة  .17

      .يخطط لمنشاطات التدريبية الخاصة بالمعممين  .18

، تكويني تشخيصي،)يدعم فكرة االختبارات بأنواعيا المختمفة   .19
 .(تقويمي

     

      .يحرص المدير عمى توفير األجواء النفسية المريحة في المدرسة  .20

      .يعمل عمى رفع الروح المعنوية لممعممين  .21
 

الزٌارة الصفٌة : رابعاً 
  

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم 
كبٌرة 

 جداً 
قلٌلة متوسطة كبٌرة 

قلٌلة 
جداً 

      .يستخدم المدير في اإلشراف أساليب إشرافية متنوعة  .22
      .يقوم أداء المجالس والمجان في ضوء األىداف التي وضعت من اجميا  .23
      .يساعد المعممين الجدد عمى التكيف مع مينة التدريس  .24
      .يتابع تطبيق االختبارات المدرسية  .25
      .يناقش نتائج اختبار الطمبة باىتمام  .26
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