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  شكر وتقدير

  

بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لكل  من دواعي سروري أن أخط هذه الكلمات ألتقدم هنإ  

 الدكتور  استاذي الفاضل خراج هذا العمل المتواضع وأخص بالذكرإمن كان عوناً لي وسنداً في 

تغلب ولرعايته لي في دراستي وبحثي، ولمساعدته في الالذي أشرف على دراستي كمال مخامرة 

على العقبات من خالل التواصل الفعال، والتوجيهات القيمة التي أدت الى اخراج هذا العمل في 

، ولم يبخل علي بعلمه وجهده ووقته وملحوظاته الدقيقة، ولما بذله من جهد كبير في صورته الحالية

  .اعداد هذه الدراسة 

عضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق الى جميع وأكما 

خص بالذكر قسم االدارة التربوية وخاصة الدكتور محمود أبو سمرة  والدكتور أبجامعة القدس و

محمد عابدين الذين لم يبخلوا بعلمهم ومعلوماتهم علينا بل قدموا كل المعرفة واالهتمام والنصيحة 

  .فلهم مني جزيل الشكر واالحترام

العزيزة وأبنائي زوجتي الى ن اتقدم بالشكر والعرفان والتقدير والمحبة الخالصة وال أنسى أ  

  .وبناتي واصدقائي الذين مدوا يد العون وشاركوني الجهد والعناء

  

  واهللا ولي التوفيق

  هاني بطرس فريد عازر: الباحث

  



ه  

   الملخص
  

 في دعم األداء في محافظة بيت لحم  دور مديري المدارسإلىالتعرف الى هدفت هذه الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في محافظة بيت ، الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين

سة فتكونت من معلماً ومعلمة، أما عينة الدرا) 2360( والبالغ عددهم 2009/2010لحم للعام الدراسي 
من مجتمع الدراسة، تم اختيارهم %) 15(معلماً ومعلمه وهذا العدد يمثل نسبة مئوية قدرها ) 354(

وزعة على فقرة، م) 60(من  مكونة استبانة وطبقت الدراسة بإستخدام .بالطريقة العشوائية العنقودية
  .التقويمو، تنفيذ الدرس، التخطيط: ثالثة مجاالت

  
ما دور مديري المدارس في دعم األداء  : السؤالين التالييناالجابة عن الدراسة وحاولت 

هل يختلف دور مديري المدارس في  والصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم؟
: دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم باختالف متغيرات الدراسة

  مي، سنوات الخبرة، الجهة المشرفة؟ التعليمية، التخصص، المؤهل العلالجنس، المرحلة
  
( تم التأكد من ثبات األداة باستخدام طريقة االتساق الداخلي لحساب معامالت ثبات االستبانة و

  ).0.98(، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية  )Cronbach Alpha) ( كرونباخ ألفا 
  

  كان كبيراًين للمعلمداء الصفياألرس في دعم ا المديدور مديروأشارت نتائج الدراسة الى أن 
  وإلى . تنفيذ الدرس و مجال التقويم كبيرايمجالولدعم المدراء في مجال التخطيط متوسطا،  فقد كان

مديري فروق في دعم  بينما توجد .التخصصوالمرحلة التعليمية، و، لجنسلفروق تعزى عدم وجود 
لصالح المعلمين ذوي المؤهل العلمي والمعلم الصفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي،  المدارس ألداء
 لجهة المشرفة ول. سنوات5ولصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من  ،  ولسنوات الخبرة.بكالوريوس

  .لصالح معلمي المدارس الحكوميةو
  

عطاء المدير  إ:يوهدد من التوصيات،  أوصت الدراسة بع سالفة الذكر وفي ضوء النتائج
الستمرار في تدريب المعلمين لمعلم الصفي وتقديم النصيحة، ا من الحرية في دعم وتطوير أداء ااًمزيد
ن يتضمن برنامج تدريب رهم في دعم وتطوير أداء المعلمين ، أدوتطوير أدائهم بما يتناسب مع و



و  

ي صياغة الخطة لمعلمين في وضع خطط عالجية وفمساعدة ا :المديرين المستمر المجاالت التالية
ظيف مفاهيم المادة توصياغة االسئلة لمحتوى الدرس، و وتحليل المقررات الدراسيةالتدريسية اليومية، و
  .كيفية بناء جدول المواصفات المعلمين باساليب تقويم متنوعة وزويدلخدمة المجتمع، وت



ز 

Abstract 
The Role of School Principals to Support Teacher’s 
Class Performance from their Opinion in Bethlehem 

Governorate  
By : Hani Boutros Fareed Azar 

Supervision : Dr. Kamal Kalel Makamrah 
 

This study aims at recognizing the role of school principals in supporting the 
teachers' performance in class from the teachers' perspective in the Bethlehem 
Governorate.  Population of the study consisted of (2360) members, while the 
sample consisted of (354) members choose stratified randomly. 
 

For the purposes of the validity of this study, it was introduced to (13) 
examiners. The releability of the tool used in this study proved to be at a high 
credible level (0.98). 
 

The results of the study revealed that: The role of the principal in supporting 
the teacher's performance was tremendous since it reached a high level.  The degree 
of the principal's support for the planning was at a medium level; and support of 
planning and evaluation were at a very high.  There are no differences in the role of 
principals in supporting the teachers' class performance connected to gender, 
educational stages, job qualifications. But there are differences in supporting 
teachers with educational qualifications especially those with a Bachelor's Degree, 
regarding the years of experience especially those with less than 5 years of 
experience in the field, in supporting the supervising party especially the public 
school teachers. 
 

Based on the above mentioned results, this study recommends the following 
points to be taken into consideration: The principal should give more leeway for the 
teacher to be able to develop throughout his / her career, and support his / her 
classroom performance,  to train teachers to progress in their performance in respect 
to the modern educational developments, the program should include continuous 
training for the principals in the following aspects: helping the teachers in 
developing remedial plans and writing daily plans, helping the teachers in analyzing 
the school curricula and writing test questions on the content of the material, 
helping teachers in implementing the subject concepts to serve the community, 
Providing the teachers with different evaluative techniques and learning how           
to develop the table specification rubric.   
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  األولالفصل 

  وخلفيتها الدراسة مشكلة

   المقدمة1-1

اً في تنظيم جهود العاملين وتنسيق طاقاتهم لتحقيق إن لإلدارة دوراً بارزاً، وأثراً ناجع

  .جلها المؤسساتأالغايات التي أنشئت من 

 في توجيه الدول والشعوب نحو تحقيق جتمعات الحديثة عملية هامة، وأداةاإلدارة في المف   

قّد أغراضها وأهدافها وحاضرها ومستقبلها، ويزداد التأكيد على أهميتها بفعل التفجير السكاني وتع

المناشط البشرية، واتساع مجاالتها نحو التخصص واستخدام التقنية المعقدة، وقد حاول رجال الفكر 

  . )2001بدين عا( .اإلداري تحديد معنى اإلدارة ومكوناتها ليسهل فهمها وتعلّم مناهجها

تربويـة  ويحتل علم اإلدارة اليوم مكاناً بارزاً في المجتمعات الحديثة، كما أصبحت اإلدارة ال            

 إبقاؤها الشؤون التي ينبغي أن يتناولها التحديث والتطوير، والتي ال يمكن            أهمفي الدول الحديثة من     

 أن ن مكـا بـاإل  ليس إذ قديرون، إداريونروتينية أو تقليدية، وال بد ألي مؤسسة تربوية أن يقودها    

 واتفق هذا    )1975مزي    ر(. فكير ضيقو الت  إداريون قاده   إذا نظاماً تربوياً بأنه منفتح وفعال       فَِصنَ

   . )1985( القول مع مصطفى وسمعان ومعوض 

 في العملية التربوية، فهي التي تحدد المعالم        األساس المدرسية الناجحة تشكل حجر      فاإلدارة  

 هدف مشترك في زمـن      إلىوترسم الطرق، وتنير السبل أمام العاملين في الميدان، وذلك للوصول           

ع الوسائل الكفيلة لمراقبة األعمال، ومتابعة النتائج متابعة هادفة مما يساعد على            محدد، كما أنها تض   

 التنفيذ التي يمكـن     أساليب والتشريعات وتعديلها، أو النظر في       واألنشطة النظر في التنظيمات     إعادة

حاطة مدير المدرسـة    إ أنكما    ).1994بطاح والسعود،   . (  المنشودة األهدافعن طريقها تحقيق    

 تتعدد مهام ومسؤوليات مـدير      إذهام وظيفته يسهم بفاعلية في تحقيق األهداف التربوية المنشودة،          بم
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 من ابرز مهام    أن، والفنية، والمهام المتعلقة بخدمة المجتمع، وال شك         اإلداريةالمدرسة لتشمل المهام    

علمين، التي تسهم في    مدير المدرسة في هذا العصر امتالكه لمهارة تقويم وتطوير األداء الوظيفي للم           

  ).2004عطوي، .( التربوية بفاعليةاألهدافتحقيق 

فالمعلمون كأهم عناصر العملية التعليمية بحاجة دائمة لتطوير أدائهم المهني نحو األفضل   

ولية مباشرة عن تقويم وتطوير أداء المعلم وال  مسؤولمسؤولذا فان المدير كمشرف تربوي مقيم 

 تكون عملية أنلتي يقوم بها المدير على نتائج الطالب ومدى نموهم بل يجب تقتصر عملية التقويم ا

. ( اإلشرافيشاملة تحقق التكيف مع احتياجات الطالب وبذلك تزداد كفاءة وفاعلية البرنامج 

  ). 2005البابطين، 

 أراد إذا في الموقف التعليمي، لذا ال بد للمدير، األساسية األركان المعلم أحد أنوبما   

 كفاءاتهم، وبمساعدتهم ويرفعهتم بالمعلمين كأفراد، ي تحقق النتائج المتوقعة منها، بأن أنمدرسته ل

 إشراك يجدر بالمدير  لذلك،على النمو المهني المستمر، بغية تحقيق التنمية المهنية المرغوبة،

 مع المعلمين، المعلمين في تخطيط برنامج التنمية التي يستهدفها، والسهر على بناء عالقات شفافة

كما يجدر بالمدير تعرف قدرات معلميه التربوية حتى يتمكن  . وتعزيز روح التعاون والثقة المتبادلة

من تطويرها، وتنظيم حلقات حوار ونقاش مع المعلمين حول آخر المستجدات من دراسات 

الت معلميه، هذا وينصح بأن يعمل المدير على تفهم مشك.  وتجارب، في ميدان التربية والتعليم

 يترك المدير المعلم يعاني من أن: األمورومن أخطر  . واالستجابة لحاجاتهم، واحترام مبادراتهم

مشكالته العاطفية والمالية، ومتاعبه األسرية، ألنها تصاحبه داخل الصف، وتقف بينه وبين تالميذه 

  .)1978آخرون، شعالن و. (فتلقي عليهم ظاللها القاتمة وتعوق نجاح العملية التربوية
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   وأسئلتها الدراسةمشكلة 1-2

  وتطوير مدخالتها األساسية، ويبقى تحسينى مدى تطوير العملية التعليمية تعتمد علإن

المعلم هو العنصر األساسي والمهم في هذه المدخالت باإلضافة للمدخالت األخرى كالطالب 

 تحسين هذه يمي بصورة مباشرة علىالمعلم التعلوالمنهاج وغيرها وينعكس تطوير وتحسين أداء 

  .العملية وتطويرها وزيادة فعاليتها

 المزيد التعليمية، وبالتالي هم بحاجة إلىن هم العنصر األساسي في نجاح العملية المعلموف

 تعيق نشاطهم من اجل التخلص منها وتدعيم تيمن العناية والرعاية والبحث عن األسباب ال

اط  وتوفير كافة اإلمكانات المادية والمعنوية التي تزيد هذا النشالمواقف اإليجابية وتعزيزها

هم وزيادة فعاليتهم التدريسية، فالمعلم له أدوار ومهمات التعليمي، وتساعد المعلمين على تحسين أدائ

   )2001، نشوان( ة يومسئوليات مهمة في العملية التعليم

المربون يولون  أخذ ة بشكل خاصنتيجة لتطور التربية بوجه عام وتطور وظيفة المدرسو

 في هذه األهم ولؤالمسهو  باعتبار أن المدير  لمدير المدرسة أهمية كبيرة،اإلشرافموضوع 

 في المدرسة ويعرف مشكالتها وحاجاتها ويعرف قدرات المقيم فهو المشرف التربوي العملية،

عليمية بشكل عام، وفي يضطلع بدور مهم في المؤسسة الت. لمين والطلبةعالم ومشكالت وحاجات

 األمور عن تصريف ولؤالمسفهو .  مية التربوية وإنجاحها، بشكل خاصليعتتسيير األمور ال

ن للطلبة الجو المناسب للتعلم، متؤوعن توفير بيئة تربوية ايجابية وصحية .   المتشعبة فيهااإلدارية

 لمعرفة دور المدير جاءت هذه الدراسةف. علمين وتطوير أدائهممع كل ما يتطلبه ذلك من متابعة الم

  .التقويم تنفيذ الدرس، ،تخطيط ال:  المجاالت التاليةفياألداء الصفي للمعلمين في دعم 

  :اإلجابة عن األسئلة التاليةفقد تحددت مشكلة الدراسة ب
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محافظة  المعلمين في من وجهة نظر للمعلمين  الصفيداءاألرس في دعم ا المديما دور مدير. 1

  ؟ت لحمبي

 المعلمين في من وجهة نظر للمعلمين داء الصفياألدعم  فيالمدارس دور مديري يختلف هل . 2

المؤهل المرحلة التعليمية، التخصص، الجنس، : متغيرات الدراسةباختالف  محافظة بيت لحم

  سنوات الخبرة، الجهة المشرفة؟العلمي، 

  

   الدراسةفرضيات 1-3

  :ة انبثقت الفرضيات الصفرية اآلتيةمن خالل السؤال الثاني للدراس

في دور )  α ≥ 0.05 (ه عند مستوى الداللال توجد فروق ذات دالله إحصائية: الفرضية األولى 

في محافظة بيت لحم  وجهة نظر المعلمين الصفي للمعلمين من ألداءافي دعم رس ا المديمدير

  ).أنثى  ذكر،(تعزى لمتغير الجنس 

في دور )  α ≥ 0.05 (هالدالل عند مستوى إحصائيةد فروق ذات دالله ال توج: الفرضية الثانية

في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المعلمين  الصفي للمعلمين األداءفي دعم رس ا المديمدير

  ).أساسية، ثانوية  ( المرحلة التعليميةتعزى لمتغير 

في دور )  α ≥ 0.05 (هلالدالال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  :الثالثةالفرضية 

في محافظة بيت لحم  وجهة نظر المعلمين الصفي للمعلمين من األداءفي دعم رس ا المديمدير

   ).علوم إنسانية، علمي ( التخصصتعزى لمتغير 

في دور )  α ≥ 0.05 (هالداللال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  :الرابعةالفرضية 

في محافظة بيت لحم من وجهة نظر المعلمين  الصفي للمعلمين داءاألفي دعم رس ا المديمدير

  .)دبلوم، بكالوريوس، بكالوريوس فأعلى  ( تعزى لمتغير المؤهل العلمي



6 
 

في دور )  α ≥ 0.05  (هالدالل عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات دالله  :الخامسةالفرضية 

 في محافظة بيت لحموجهة نظر المعلمين من  الصفي للمعلمين األداءفي دعم رس ا المديمدير

  ) سنوات 10 سنوات، أكثر من 10 – 5قل من خمس سنوات، من أ( .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

في دور )  α ≥ 0.05  (هالداللال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  :السادسةالفرضية 

في محافظة بيت لحم ر المعلمين من وجهة نظ الصفي للمعلمين األداءفي دعم رس ا المديمدير

  . )ةحكومة، خاص ( .تعزى لمتغير الجهة المشرفة

  

   الدراسةأهداف 1-4

  : إلى هذه الدراسةتهدف  

للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في  دور مديري المدارس في دعم األداء الصفّيالتعرف على  - 

  . محافظة بيت لحم

المرحلة التعليمية، التخصص، المؤهل العلمي، ، الجنس:  الدراسةمتغيرات الوقوف على أثر - 

 في تحديد دور مديري المدارس في دعم األداء الصفّي للمعلمين من سنوات الخبرة، الجهة المشرفة

  .ي محافظة بيت لحمفوجهة نظر المعلمين 

رس في دعم األداء الصفّي ا المديدور مدير صياغة بعض المقترحات التي قد تسهم في تطوير - 

  . في محافظة بيت لحملمينللمع

  

   الدراسةأهمية 1-5

  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي  
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 في مجال دعم األداء الصفي للمعلمين مهمة يتوقع من هذه الدراسة أن تضيف للمديرين معلومات - 

اإلدارة الصفية وتطوير التي ستعمل على تحسين ورفع مستوى قدراتهم في التعامل مع عناصر 

  .صفأدائهم داخل ال

 بعض المؤشرات لمدى الحاجة  الفلسطينيةوزارة التربية والتعليمل تقدم يتوقع من هذه الدراسة أن - 

  .دعم األداء الصفي للمعلمإلى برامج تدريبية لمديري المدارس في مجال 

   

   الدراسةحدود 1-6

  :تتحدد الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها في ضوء المحددات التالية

 تقتصر هذه الدراسة على دور مديري المدارس في دعم األداء الصفّي: وعيالمحدد الموض* 

  .للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم

  . المدارس الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم هذه الدراسة في إجراءتم : المحدد المكاني* 

 – 2009ي الثاني من العام الدراسي تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراس: المحدد الزماني* 

  .م2010

تم إجراء هذه الدراسة على معلمي ومعلمات المدارس الحكومية والخاصة في : المحدد البشري* 

  .محافظة بيت لحم

ويكون بداللة المصطلحات المستخدمة فيها، كما تتحدد بطبيعة األداة : المحدد المفاهيمي* 

  .المستخدمة

ن لها، يد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة وثباتها المتحققتتتحد: المحدد المنهجي* 

داة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها فقط على مجتمع وباالستجابة الموضوعية ألفراد العينة على هذه األ

  .الدراسة، والمجتمعات المشابهة األخرى
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   الدراسةمصطلحات 1-7

المعلم في الموقف التعليمي اعتماداً على كفاءته وعلى         أو يؤديه    ههو ما يفعل   : األداء الصفّي للمعلم  

( البيئة التي يعمل فيها أو على إمكانياته في توظيف قدراته في أي مسألة وفي أي وقت من األوقات                   

  ).1994بني خلف، 

  مجموعة الطرائق والوسائل واإلجراءات التي يخطط لها المعلم في عمليات  : ويعرف إجرائياً

  ويقوم بتنفيذها لتحقيق األهداف والغايات المرسومة في الموقف التعليم الصفي 

  .التعليمي داخل الصف

هو اإلداري األول في المدرسة، ويقف على رأس التنظيم فيهـا، ويتحمـل فيهـا                 :مدير المدرسة 

  ).2001عابدين، .( المسؤولية األولى، بل الكاملة أمام السلطة التعليمية والمجتمع 

بيت جاال، وبيت وبيت لحم، :  التاليةهي المنطقة الجغرافية التي تشمل المدن: محافظة بيت لحم

   .التابعة لمحافظة بيت لحمالفلسطينية   والقرىساحور



 

  الثانــــــيالفصــــــــل 

  

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة

  

  الخلفية النظرية

  مفهوم اإلدارة المدرسية  

  أهداف اإلدارة المدرسية  

  وظائف اإلدارة المدرسية  

  في دعم االداء الصفي للمعلمين مدير المدرسةدور   

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية  

  الدراسات األجنبية  

  عليق على الدراسات السابقةالت
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  الفصل الثاني

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة

   الخلفية النظرية2-1

  المدرسيةمفهوم اإلدارة  2-1-1

ينظر الى اإلدارة بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، على أنها المسؤولة عن النجاح 

أن اإلدارة ) 1989(  فيرى النوري .أو الفشل، واليها يرجع تصريف األمور وتحقيق اهدافها

 حيوياً وفعاالً في كل هاالمدرسية أصبحت من أعظم القوى المؤثرة في عالم اليوم، وأصبح دور

وعليه، فإن من يرأس المدرسة مديرها، الذي يتطلب منه تحسين العملية التعليمية     .المجاالت

 العاملين في المدرسة وتبصيرهم والتربوية واالرتقاء بمستوى األداء، وذلك من خالل توعية

بمسؤولياتهم، وتوجيههم التوجيه التربوي السليم، وتحديد الجوانب الفنية واإلدارية في العمل تحديداً 

  .)1994حجي، ( واضحاً، والتعامل مع البيئة والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة

  

ة التربوية، فهي التي ترسم يمتعتبر اإلدارة المدرسية حجر الزاوية في العملية التعليلذلك   

 . )1985محضر، (الطريق للعاملين في الميدان للوصول إلى هدف مشترك في زمن محدد 

اإلدارة المدرسية هي مجموعة من العمليات التي يقوم بها أكثر من فرد، وذلك بالمشاركة والتعاون و

معاونيه، والمدرسين والموجهين والفهم المتبادل، وفي العادة يتولى جهاز يتألف من مدير المدرسة و

"  أن اإلدارة المدرسية )75، ص1985 (واإلداريين، لتنفيذ متطلبات اإلدارة المدرسية، ويرى أحمد

 الذي يتفاعل بايجابية داخل المدرسة وخارجها وفقاً لسياسة عامه، وفلسفة تربوية الجهدهو ذلك 

اف المجتمع والصالح العام للدولة، األمر الذي تصفها الدولة، رغبة في إعداد الناشئين بما يتفق وأهد

  .ر المناخ المناسب إلتمامها بنجاحيقتضي القيام بمجموعة متناسقة من األعمال واألنشطة مع توفي
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 منظومة متماسكة هاأنب" ) 56، ص2001جاء في عابدين، كما ( ويعرفها صالح مصطفى   

قق من خالله أهداف العملية التعليمية التعلمية من العمليات التي ينجز بها العمل المدرسي بشكل تتح

وتتمثل عمليات اإلدارة المدرسية في القيادة والتنظيم .   وجه، وبأقل جهد، وفي أقصر وقتأتمعلى 

والتخطيط واتخاذ القرار والرقابة والتوجيه، وهي عمليات يؤثر بعضها في بعض، وتهدف جميعاً 

  ."المطلوبسي، واالرتقاء به إلى المستوى إلى ما يمكن تسميته تجويد العمل المدر

الجهود المنسقة التي يقوم " يعرف اإلدارة المدرسية بأنها  ) 12، ص2001( أما عطوي   

، بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة )إداريين وفنيين ( بها فريق من العاملين في المدرسة 

وهذا .   أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس سليمةتحقيقاً يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية

يعني أن اإلدارة المدرسية هي عملية تخطيط وتنسيق وتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي يحدث 

أن اإلدارة الى  ) 11 ص،1993(   ويشير نبراي".داخل المدرسة من أجل تطور وتقدم التعليم فيها

بالمحافظة على الطاقات البشرية، واستشارتها، هي عبارة عن عملية اجتماعية تعنى " المدرسية 

  ". ومراقبتها، وتوحيدها في ظل نظام متكامل يهدف إلى تحقيق أغراض تربوية سبق تحديدها

القيام بالوعي الكامل على " أن اإلدارة المدرسية هي  ) 159،ص 1996( ني يويرى الحس  

 نمو متكامل ألبنائها من جميع الجوانب األصول الحديثة لتحقيق درجة عالية من الكفاءة فتسعى إلى

 على أن المدرسة ال تهتم بالجانب الثقافي ة واضحلهالجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية وهذا دال

  ".لى نشاطها،وعلى شخصية أبنائها، وأفرادهاhفقط،فمشاركتها في تلك الجوانب واضحة، وملموسة 

جميع الجهود واالنشطة، " رسية بانها اإلدارة المد) 30ص ،1999( ويعرف العجمي   

التي يقوم بها المدير مع العاملين معه ) تخطيط، وتنظيم، ومتابعة، وتوجيه، ورقابة ( والعمليات من 

عقلياً، وأخالقياً، واجتماعياً، ( من مدرسين واداريين بغرض بناء واعداد التلميذ من جميع النواحي 

 يتكيف بنجاح مع المجتمع، ويحافظ على البيئة المحيطة، بحيث يستطيع أن) ووجدانياً، وجسمياً 



12 
 

ن اإلدارة في التربية هي النشاط المتخصص الذي يخطط وينظم توجيه أو ".ويساهم في تقدم مجتمعه

، 1998أبو سماحة، . ( الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف وحاجات التالميذ والمدرسة والمجتمع

  .)1991الفرح،

  

 مـن تخطـيط،  (جميع الجهود واألنشطة والعمليـات  : تعنياإلدارة المدرسية   ويرى الباحث أن    

التي يقوم بها المدير مع العاملين معه من معلمين وإداريين بغرض           ) ورقابة توجيه، متابعة، تنظيم،

بحيث يستطيع أن يتكيف    ) جسمياًوجدانياً،  و اجتماعياً، أخالقياً، عقلياً،(بناء التلميذ من جميع النواحي      

  . يساهم في تقدم مجتمعهويحافظ على بيئته المحيطة،و نجاح مع المجتمع،ب

  

   أهداف اإلدارة المدرسية2-1-2

تعتبر اإلدارة المدرسية من اهم عناصر تحقيق أهداف العملية التربوية، وأحد أهم عوامل نجاحها، 

علم، الطالب، والمجتمع فاإلدارة المدرسية هي الوحدة اإلدارية التربوية األولى التي تتعامل مع الم

المحلي، واإلدارة التربوية، وبالتالي فإن نجاح العملية التربوية مرهون إلى حد كبير بمدى قدرة 

 اإلدارة المدرسية وفاعليتها التربوية، وزيادة فاعليتها من خالل ممارسة مختلف األنشطة اإلجرائية،

  :ة اإلدارة المدرسية وهيأن هناك قواعد أساسية توضح أهمي ) 1992( ويرى الفائز 

  .اإلدارة المدرسية الزمة لكل مدرسة .1

اإلدارة نشاط يتعلق بتنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين بتخطيط، وتنظيم، وتوجيه، ورقابة  .2

 .مجهوداتهم وتصرفاتهم
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. تهدف اإلدارة إلى اإلشباع الكامل للحاجات، والرغبات اإلنسانية فهي مسؤولية اجتماعية .3

د اإلدارة المدرسية هو االستخدام األمثل للقوى البشرية من طالب، وان المبرر لجهو

  .ومدرسين، وموظفين، وأدوات تعليمية، وأموال لتحقيق األهداف المحددة

  

  :األهداف التالية لإلدارة المدرسية) 62، ص2001( وقد لخص عابدين 

متكامل عقلياً، توفير الظروف واالمكانيات التي تساعد على نمو التالميذ بشكل متوازن و .1

  .وجسمياً وروحياً، واجتماعياً، ونفسياً

تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص على نشرها وتحقيقها، من  .2

 .أجل تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيين

توجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد على نموه الشخصي، ويؤدي الى  .3

 .اعدته في حل مشكالته وإعداده لمسؤولياتهنفعه، ومس

 .اإلسهام في دراسة المجتمع، وحل مشكالته، وتحقيق أهدافه .4

 .إعداد التالميذ لفهم الحياة واالستعداد لمواجهة المستقبل .5

 .الكشف عن التالميذ الموهوبين ورعايتهم .6

 لتسيير شئون عملية روتينية تهدفويرى الباحث أن أهداف اإلدارة المدرسية لم تعد مجرد 

تمثل في المحافظة على النظام وفق خطط تالمدرسة سيراً رتيباً وفق قواعد وتعليمات معينة 

أصبحت عملية إنسانية تهدف لتوفير الظروف واإلمكانات التي تساعد على تحقيق مرسومة بل 

ها ،بل األهداف التربوية واالجتماعية ،وبمعنى آخر لم تعد االدارة المدرسية غاية في حد ذات

اإلهتمام  وأصبحت وسيلة إلى غاية هدفها تحقيق العملية التربوية االجتماعية تحقيقاً وظيفياً

  .بتنمية شخصية التلميذ بجميع جوانبها وتطوير العاملين بالمدرسة وربط المدرسة بالمجتمع
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   وظائف اإلدارة المدرسية2-1-3

ير باستمرار لتواكب التطورات ي تتغإن وظيفة االدارة المدرسية ترتبط بوظيفة المدرسة الت

الى مجموعة من ) 2004(نولوجية والمعرفية ولتتالئم مع طبيعة المجتمع فقد أشار الخواجا التك

  :وظائف المدرسة، ويمكن إجمالها في اآلتي

  .إعداد القوى البشرية القادرة على االنتاج .1

 .اكتساب الخبرة اإلنسانية وتبسيطها وترتيبها .2

 .الصالح والعمل على التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانيةإعداد المواطن  .3

 .حفظ التراث الثقافي بتصفية الذات الثقافية وتنقيتها، وإحياء من التراث ما يصلح للحاضر .4

إحداث التغيير الثقافي المالئم للنمو االقتصادي واالجتماعي والتربوي، من خالل التحديث  .5

 .واالقتباس المتبصر

التخطيط : ثين أن وظائف اإلدارة المدرسية تتعلق بعناصر العملية اإلداريةويرى عدد من الباح

إلى مهمات ) 2001( وقد صنفها عابدين ) 2001البدري، ( والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، والتقويم 

  .إدارية، وفنية، وتنظيمية

 وتقديم تهيئة الظروف: ، فيرى بان أهم وظائف اإلدارة المدرسية هي)1989( أما النوري 

الخدمات التي تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم، والعمل على نمو الخبرات لكل من في المدرسة 

مهام ) 2003( النخالة  تجملبينما  .وفقاً للصالح العام، وتنظيم العمل المدرسي، وإدارته، وتنسيقه

شراف على النمو المهني االدارة المدرسية في االشراف على الموقف التعليمي التعلمي وتنظيمه، اال

للمعلمين، اإلشراف على طرق التعليم وأساليبه، اإلهتمام بالمعلم المبتدء في التدريس، تقويم العملية 

  .التعليمية

  :ان مهام مدير المدرسة تتلخص فيما يلي) 1990( ويذكر الهليل 
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ب مع هدافه وصياغتها بشكل اجرائي يتناسأالعمل على تنفيذ المنهاج والتعرف على  .1

  .االهداف التعليمية العامة

تحديد الوسائل والنشاطات والبرامج التي تحقق أهداف المنهاج من خالل وضع برنامج  .2

 .تعليمي متكامل

العمل على تحسين المنهاج والكتب المدرسية من خالل تقويمها والرفع عنها إلى إدارة  .3

 .التعليم

 السبل الالزمة لتحسين فاعلية التدريس االهتمام بالنمو المهني للمعلمين ومتابعة واقتراح .4

 .وتحسين طرائقه

االشتراك مع المدرسة في إعداد السياسات الخاصة بتصنيف الطالب وتقويمهم وإجراء  .5

 .مستوى تحصيلهم الدراسيوالدراسات وكتابة التقارير عن نموهم 

 .األداءاإلشراف على توزيع المدرسين على الفصول توزيعاً يحقق العدالة ويضمن كفاءة  .6

 .تنمية اتجاهات المدرسين نحو المهنة وتشجيعهم على االبتكار والتجديد .7

  

أن الدور اإلشرافي لمدير المدرسة يقتضي منه العمل بصفة ) 1996(  يرى الحقيلبينما 

مستمرة لتحسين مستوى المعلمين عن طريق توفير أنواع الخبرات التي تساعدهم في النمو 

 أن  فيذكر )1999(العمايرة  أما .ي مواقف يستغلون فيها قدراتهمالمهني من خالل اشراكهم ف

  :وظائف االدارة المدرسية متعددة ومتنوعة ومتداخلة، فقد حاول حصرها في اآلتي

  .دراسة المجتمع ومشكالته وأهدافه،والعمل على حل هذه المشكالت وتحقيق اهداف المجتمع .1

دة يستطيع من خاللها وبوساطتها مواجهة العمل على تزويد المتعلم بخبرات متنوعة ومتجد .2

 .ما يعترضه من مشكالت
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تهيئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية التالميذ، وتعليمهم،  .3

 .وتحقيق النمو المتكامل لشخصياتهم

 بتنفيذ المنهاج المقرر لتحقيق األهداف التربوية اإلرتفاع بمستوى أداء المعلمين للقيام .4

 ررةالمق

أن من وظيفة االدارة المدرسية العمل على نمو خبرات كل من في المدرسة ) 2003( ويرى أحمد 

  :ومما يساعدهم على تحقيق ذلك مراعاة ما يلي.  وفقاً للصالح العام

  .االيمان بقيمة اإلنسان، وجماعية القيادة، مع ترشيد العمل .1

 .قويمحسن التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، ثم المتابعة والت .2

 .اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة العمل في المدرسة بأسلوب سليم .3

 .اتباع األساليب االيجابية في حل مشكالت العمل المدرسي .4

 .اإللمام بمناهج المرحلة التعليمية وما تهدف اليه .5

كما أوضح آخرون أنه يمكن تحديد أهم وظائف االدارة المدرسية من خالل تحديد أهم واجبات 

ة المدرسية، وقد صنف عدد من الباحثين وأساتذة رلمدرسة باعتباره المسؤول االول عن االدامدير ا

تحسين : االدارة المهام والمسؤوليات والواجبات المناطة بمدير المدرسة في خمسة محاور هي

البرامج التعليمية، وخدمات هيئة التدريس، وخدمات شؤون الطبة، واالشراف على الموارد المادية 

   ).2005مصطفى، (لمالية، وعالقة المدرسة بالمجتمع وا

لقد ظهرت العديد من الدراسات المتعلقة بمحاولة تحديد مسؤوليات وواجبات ) 1985(ويقول أحمد 

مدير المدرسة ومن بينها الدراسة التي سميت بمشروع البرنامج التعاوني للواليات الجنوبية لإلدارة 

  :لرئيسية لمدير المدرسة على النحو التاليالتربوية والتي حددت المجاالت ا

  .تحسين المنهج والتعليم* 
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  .االهتمام بشؤون التالميذ* 

  .تنظيم شؤون الهيئة التعليمية* 

  .توثيق عالقة المدرسة بالمجتمع* 

  .تنظيم البرنامج العام للمدرسة* 

  .للمدرسةوضع الخطة العامة * 

  .اإلشراف على تنقالت التالميذ* 

  .مال المدرسةإدارة أع* 

  .المالية المدرسة تنظيم أمور* 

تنظيم وإدارة المدرسة، التوجيه التربوي للمعلمين، : ويمكن حصر ذلك في ثالثة مجاالت وهي

  .وعالقة المدرسة بالمجتمع

تتمثل في اإلهتمام بالعنصر البشري من خالل ويرى الباحث أن وظائف اإلدارة المدرسية   

 وتحديد معلمين وتشجيعهم على االبتكار والتجديد، وتنفيذ المنهاج وتحسينهاإلهتمام بالنمو المهني لل

الوسائل والنشاطات، وتهيئة الظروف وتزويد المتعلم بالخبرات المتنوعة والمتجددة لمواجهة 

المشكالت التي تعترضه، واالرتقاء بمستوى أداء المعلم لتحقيق االهداف التربوية واالشراف على 

  . والتخطيط له وتقويم العملية التعليميةالموقف التعليمي

  

   في دعم األداء الصفي للمعلمينمدير المدرسةدور  2-1-4

يقع على عاتقه ويعتبر مدير المدرسة من أهم مدخالت العملية التعليمية لتحقيق أهدافها   

مدير وان واجب ) 1970السلمي، . ( مسؤولية توجيه جميع الجهود لتحقيق أهداف المدرسة المبتغاة
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د لك يتطلب منه كفايات ومهارات ال بالمدرسة تحقيق أهداف العملية التعليمية وليكون قادراً على ذ

  . )1980عدس، (  من اإلعداد والممارسة والتنمية المستمرة ليتقنها

 

  :مفهوم األداء الصفي 2-1-4-1

، Sikula)) (1996 األداء الصفي فقد عرفه سيكوال ملقد تناول عدد كبير من الباحثين مفهو

بينما عرفه " العمل المنظم للمعلم في غرفة الصف لغرض التطوير والترقية" بأنه ) 43-42ص 

تعمل على إيجاد سلوك المعلم في داخل الصف التي " بأنه ) 32، ص schuler ) ( 1991( شيلر 

 مجموعة من البيئة المناسبة إلجراء عملية التعليم وإن ما يجري في الصف الدراسي يكسب المتعلم

  "الخبرات

ان تقويم االداء عملية مستمرة لتحديد وقياس اداء المعلم ) Glenn ) ( 1990( ويقول جلين 

في المؤسسات التعليمية، ويؤمل منها بأن يتم جمع المعلومات لتحديد نقاط الضعف والحصول على 

 .المعلومات المهمة ألية تغييرات في المستقبل

 

  :عم األداء الصفيدور المعلم في د 2-1-4-2

تطوير كفاياتهم التعليمية في الجانب المعرفي والجانب " ان النمو المهني للمعلمين يقصد به 

ودور مدير المدرسة في تنمية المعلمين هو االسهام في ).  34، ص1991النوري، " (السلوكي

م دعاألول : م في جانبينمتابعتهم وتنميتهم وتطوير كفاياتهم التعليمية واالستفادة واالرتقاء بمستواه

نمو المعلم في تخصصه العلمي كمعلم لمادة أو مواد معينة،من أجل مواجهة حاجات المعلمين 

المتصلة بالجانب المعرفي من الكفايات التعليمية من خالل إثراء مكتبة المدرسة بكل ما هو جديد في 

على اإللتحاق بالدراسات  يهمجال التخصص،وإثراء معلومات معلميه التخصصية وذلك بتشجيع معلم
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العليا التخصصية، واستخدام وسائل إشرافية تتمثل في الندوات التربوية واالجتماعية الفردية 

.  والزمرية، والنشرات التربوية، بقصد تزويد المعلمين بالمعلومات الالزمة لزيادة ثقافتهم المهنية

 إلحاق :من خالل) الجانب السلوكي( التربوية أما الجانب الثاني فهو دعم نمو المعلمين في الكفايات 

معلميه في مشاغل وندوات تربوية في أساليب التدريس، وأدوات تقويم تعلم الطالب، واستعمال 

الزيارات الصفية والدروس : الوسائل المعينة، واستخدام المدير لوسائل اشرافية مختلفة مثل

  ).2001، ؛ الخميسي1982؛ نشوان، 1991النوري، ( التوضيحية 

 أن تعليم المعلمين وتطويرهم، واستمرار نمـوهم يجـب أن           (Sykes,1996)ويرى سايكس   

يكون من أولويات اهتمام التربويين في سعيهم لتحسين أحوال التربية والتعليم في مجتمعـاتهم، وأن               

لذي يمارسه  ما يجعل النمو المهني للمعلمين أمراً ملحاً هو ارتباطه الوثيق بتحسين مخرجات التعليم ا             

 .  المعلم والمتمثلة في طالبه

 

حدى المسؤوليات المهمة لمدير المدرسة بوصفه مشرفا تربوياً إإن تنمية المعلمين هي   

: أربعة أنماط من النمو ذات العالقة بتطوير المعلمين وهي) Little, 1992( مقيماً، وقد قدم لتل 

اصدار الحكم على االمور المتعلقة بإدارة الصف، النمو المعرفي، ونمو المهارات، والنمو في عملية 

 ,Leithwood( والنمو في المساهمة التي يقدمها المعلمون للمجتمع المهني، وقد افترض ليث ود 

تطوير مهارات حياتية، واكتساب : عند المعلمين وهي ستة مستويات لتحقيق النمو المهني) 1992

ة، والمساهمة في النمو المهني للزمالء، وزيادة المرونة كفاءة أو تاهيل في مهارات التعليم األساسي

  .التعليمية عند المعلمين، واكتساب خبرة في التدريس، والمشاركة في صنع القرار

أن هناك أربعة عوامل تقف وراء ضرورة التنمية المهنيـة          ) (Griffin,1999ويذكر جريفن   

ي األساس المعرفي للتدريس الفعال، وزيادة      التوسع ف : للمعلمين في أثناء الخدمة، وهذه العوامل هي      
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مجاالت البحوث المرتبطة بالتنمية المهنية للمعلمين في أثناء الخدمة، والتوقعـات العالميـة التـي               

ينتظرها أفراد المجتمع من المعلمين، واالتفاق بين الجميع على ضرورة تغيير المدارس وتحـسينها              

 .  كمؤسسات اجتماعية

  

هناك بعض األعمال التي تدعو المعلم الي القيام بها والتي من شأنها ان ويرى الباحث أن   

  :تنمي مهارة التقويم عنده ومن أهمها

  .تحديد معايير لعملية التقويم المستمرة •

 .تحديد طرق التقويم المناسبة والموازنة بين بنود التقويم واالهداف التعليمية •

  .يم جديدة وتحسينهاالعمل على التقويم المستمر واستخدام طرق تقو •

  

  :  دور مدير المدرسة في دعم اآلداء الصفي2-1-4-3

ان مدير المدرسة له دور مميز في العملية التربوية، فالمدير قادر على إحداث التغيير داخل 

غرفة الصف كما هو الحال في المدرسة بأكملها، حيث تفاعل المدير مع المعلمين يؤثر في سلوك 

يؤثر على تعلم الطلبة، فمن أجل تطوير المعلمين ال بد من تطوير مدير المعلمين وبالتالي س

المدرسة واهتمامه بالمعلمين أن كانوا جدد أو لهم فترة في التعليم للوصول إلى االرتقاء واألداء 

  ).1997رمزي، . (المناسب والمرغوب

ليمية التعلمية، فيرى أن دور مدير المدرسة يهدف الى تحسين العملية التع) 2009(أما عطوي 

  :وتطويرها بشتى الوسائل المتاحة من خالل التنمية المهنية لنفسه وللمعلمين وذلك عن طريق

  . مصادر للمعلومات حول الموضوعات التربوية والمدرسيةرتوفي .1

 .ان يطلع على ما يستجد في مجال اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي .2
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 .األساليب اإلشرافية المختلفةان يوصل المعلومات الحديثة للمعلمين ب .3

 .ان يتبادل مع المعلمين في مدرسته، والمديرين اآلخرين الخبرات المهنية .4

 .التعرف على مستوى المعلمين وإمكانياتهم التربوية والعلمية .5

  

ان من أبرز مهام مدير المدرسة فيما يتعلقق بالمعلمين يتمثل في استقطابهم ) 1998(وتذكر الخطيب 

  .فير فرص النمو المهني لهم وحثهم على ذلكللمهنة، وتو

أهم عناصر العملية التعليمية ين هم أن المعلم) 2005(ولكي نحقق ذلك يرى البابطين 

بحاجة دائمة لتطوير أدائهم المهني نحو األفضل ولذا فان مدير المدرسة مسئول مسؤولية مباشرة 

وم بها المدير على نتائج الطلبة ومدى نموهم عن تقويم أداء المعلم وال تقتصر عملية التقويم التي يق

  .بل يجب أن تكوم عملية شاملة تحقق التكيف مع احتياجات الطلبة وبذلك تزداد فاعلية المدرسة

فدور المدير أن يتفاعل مع المعلم ليوفر جو من الطمأنينة التي تساعد على تعديل سلوك 

ن يعينه في تحديد األهداف التي ينبغي أن يوجه المعلم التعليمي واتجاهاته ألن المعلم بحاجة إلى م

سية ورسم الوسائل يدرتنشاطه كله إلى تحقيقها ويحتاج أيضا إلى من يساعده في وضع خطته ال

  ).2002عبد الهادي، .( والطرق التي يستخدمها في تدريسه

ودور مدير المدرسة ضروري لتحسين األساليب التعليمية والسير بها لألفضل من خالل 

ساعدة المعلمين لتطوير أدائهم في عملية التدريس فمعرفة المعلم لطرق وأساليب التدريس إنما م

. )1982( نشوان وهذا ما أكد عليه . )1980سنقر، (تعني تسهيل العملية التعليمية على الطالب

 على أحدث بإطالعهأن على مدير المدرسة أن يمتلك الكفايات المهنية ) 1980(ويرى عدس 

 المتنوعة التي يمارسها اإلشراف أساليب للمعلمين من خالل إليصالها التربوية واألساليبومات المعل

مين الجدد ومن لتبادل الخبرات بين المعلمين كما أن علية مساعدة المعلوتشجيع الدروس التوضيحية 
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 والعمل المشاركة الفعالة بوضع األسئلة وتحديد نوعية االختباراتهم بحاجة للمساعدة من خالل 

على المشاركة لتقييم نتائج االختبارات ووضع الخطة العالجية لتالفي القصور والعمل على تعديل 

وعلى مدير المدرسة القيام بالواجبات اإلدارية في المدرسة من خالل التنظيم . االمتحانات الالحقة

لها لآلخرين، وان تكون له العام لها وان يربط أهدافها المثلى بأهداف المجتمع متفهماً رسالتها لينق

  .القدرة على تقويم المعلمين وسلوكهم داخل صفوفهم مقدماً المالحظات االيجابية والسلبية

مـن قبـل المـدير      إلى أن تحديد االحتياجات التدريبية      ) (Beaudoin,2004ويشير بيودين   

علمـين، مـن خـالل      عد المدخل العلمي لحل كثيٍر من مشكالت تدريب الم        ودائرة التربية والتعليم ت   

  .االهتمام بإعداد وتخطيط البرامج التدريبية الفعالة والنابعة من احتياجاتهم

  

انه يمكن تحديد دور مدير المدرسة في مجال إدارة ") 138،ص 2001(ويقول عابدين    

  :األفراد باألنشطة التالية

  .ضاء الهيئة اإلداريةالمساهمة في تحديد االحتياجات اإلشرافية والتدريبية للمعلمين وأع. 1

  .المساهمة في تنمية المعلمين والعاملين في المدرسة وتطويرهم وتأهيلهم بشكل أفضل. 2

  .حماية المعلمين وكافة العاملين من مخاطر العمل وتوفير مناخ مناسب لذلك. 3

ق تحفيز المعلمين وكافة العاملين، وترغيبهم في العمل، ورفع روحهم المعنوية، ودعم تحقي. 4

  .انتمائهم للمدرسة

  .توفير المعاملة اإلنسانية الطيبة للمعلمين وكافة العاملين وتعزيز العالقات. 5

تقدير جهود العاملين وكفاءتهم في العمل، وتقويمهم من أجل مكافأة المحسن منهم، ومساعدة . 6

  ".فاءة لتالفي ضعفهم وتطوير أدائهمضعيفي الك
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 دور مدير المدرسة تجاه المعلمين يتمحور ان) 2008(الي وترى وزارة التربية والتعليم الع

  :في المهام التالية

  .متابعة حضور وغياب المعلمين . 1

  .عمل لجان للمعلمين ومتابعتها .2

  .حث المعلمين على قراءة النشرات والكتب التربوية .3

  .تنمية قدرة المعلم على إنتاج وسائل تعليمية .4

  .إدارة غرفة الصفتنمية قدرة المعلم على  .5

  .تنمية قدرة المعلم على التواصل مع الطلبة ومع زمالئه .6

  .تنمية قدرة المعلم على تطوير المنهاج .7

  .تنظيم زيارات إشرافية للمعلمين وتقديم التغذية الراجعة البناءة .8

  .تحديد احتياجات المعلمين التدريبية والعمل على تلبيتها .9

  .مين الكتابية وتقديم تغذية راجعة  على األعمالمتابعة أعمال المعل .10

  .متابعة توصيات المشرفين التربويين والقيام باجراءت عملية .11

  . الجددم الدعم والمساندة للمعلمين وخاصةتقدي .12

  .تقويم األداء الوظيفي للعاملين في المدرسة .13

عزيزها ونقاط الضعف ومحاولة العمل على إبراز نقاط القوة عند المعلمين والعمل على ت .14

  .البحث عن حلول ومعالجتها

لمدرسية بصورة مباشرة في توجيه مدير اهناك مجاالت عديدة يمكن استخدامها من قبل و

 تحسين العملية ىسلوك المعلمين وتحسين أدائهم المدرسي والصفي بما ينعكس باإليجاب عل

  :)2003، أحمد(  يلي التعليمية بشكل عام وذلك من خالل توفير ما
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 حاجاتهم ل استخدام أساليب جديدة بناء علىاالهتمام بعملية النمو المهني للمعلمين من خال. 1

 الطالب، م للعمل والحصول على تعلم ذو معنى وفعال ينعكس علىالمهنية واإلدارية والتي تأهله

هم الذاتية وإظهار وذلك من خالل إعطاء المعلمين المزيد من الحرية والديمقراطية لتطبيق أفكار

  .قدراتهم الشخصية

 م وخبراتهم وعملهم وقدراتهم، حتى نشاطهىتقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بناء عل .2

يشعر المعلمين بانتمائهم للمدرسة من خالل تبني تقنيات جديدة في التعلم،وهذا يتطلب سياسة تعليمية 

  .اخ تعليمي مناسب ألدائهم الوظيفيم بيئة تعليمية ومنواضحة من قبل اإلدارة التعليمية توفر له

 حاجات المعلمين المهنية في عملية التدريس وتقديم دورات تدريبية أثناء الخدمة ىالتعرف عل. 3

 هذه الحاجات من اجل إكسابهم العديد من المهارات التي تساعدهم في التعامل مع ىلهم بناء عل

ة بسهولة، وتسهم في تحقيق األهداف المدرسية في أقل جهد مكونات المدرسة المادية والمعنوي

  . وتكلفة ووقت

أن اإلدارة الصفية جزء من العملية التعليمية وهي تعمل على إيجاد ) 1999(ويرى العجمي 

البيئة المناسبة إلجراء عملية التعليم وإن ما يجري في الصف الدراسي يكسب المتعلم مجموعة من 

  :في مساعدة المعلمين في ادارة الصف تتمثل في مهام مدير المدرسة الخبرات،وبالتالي فان

  .تخطيط وتنظيم العمل المدرسي* 

  .التوجيه والمتابعة للعمل المدرسي* 

  .تحسين أداء المعلمين وتطوير قدراتهم* 

  .تامين الوسائل التعليمية* 

  .الزيارات الصفية وتقويم المعلم ومتابعة التالميذ في الصف* 

  .ة المعلمين مهنياً وتربوياًتنمي* 
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 هو اقرب إنما العمل الذي ال يسبقه تخطيط أنال مجال لالختالف في ) 2008(ويقول حلس   

 الفشل، ففي التخطيط ضمان لحسن التنفيذ واالبتعاد عن إلى العشوائية وبالتالي فهو أقرب إلى

ر قناعة لدى المعلم حول  تطوي)المقصود هنا مدير المدرسة(العشوائية في العمل وعلى المشرف 

 هي مهنة لها قواعدها وأصولها وعملياتها وإنما ليست مهنة بسيطة وسهلة أنهامهنة التعليم على 

 وان . وتخطيط مسبقإعداد إلى المتعددة وهي ال تقل عن سواها من المهن تحتاج وإجراءاتها

  :أهمها من المميزات  للدروس يومياً يتضمن عدداًواإلعدادالتخطيط 

 بالمحتوى العلمي وتحديده إللمامه الفصل الدراسي نتيجة دة الثقة في نفس المعلم قبل دخولهزيا. 1

 الالزمة لتنفيذ الدرس ثم عمليات التقويم والوسائل واألنشطةلألهداف التعليمية والطرائق التدريسية 

  .الالزمة

 . التعليمية الخاصة بكل درس بعد تحديدها بدقةاألهدافتحقيق . 2

 . تدريس الدرسأثناءتوقع المواقف التعليمية التي تظهر . 3

 .اإلعداد عملية أثناءمراعاة خصائص التالميذ وميولهم واحتياجاتهم . 4

 قبل بدء وإعدادها والوسائل التعليمية وعمليات التقويم واألنشطة واألساليبتحديد الطرق . 5

 .الدرس

 . التدريسأثناء االستعداد الفعلي والنفسي للمواقف التعليمية. 6

 .تسهيل عمليتي التعليم والتعلم في البيئة الصفية. 7

 . والتجديد واالبتكارلإلضافة الفرصة للمعلم إتاحة. 8

 أو لغوية أخطاء أو أخطاء طباعيه أو في عناصر المنهج أو قصور في المحتوى أياكتشاف . 9

 .المقررتخطيطية في الكتاب 

  



26 
 

التالية مدرسة الناجح هو مشرف مقيم يولي المجاالت الفنية  إن مدير ال)1998 (العاجزويقول 

  : المتعلقة باألداء الصفياهتماماته

  . لمنهاج الدراسي وتحسين تنفيذه إثراء ا. 1

 في المدرسة مهنياً من أهم وظائف المدير في معلمينإن تنمية ال، في المدرسة مهنياًمعلمينية التنم.2

ستطيع المدير القيام بهذه المهمة فإن عليه تنمية نفسه مهنياً قبل أن الفني واإلداري،ولكي ي: المجالين

وعليه أن يكون على إطالع مستمر على ما يجري في  تحت إدارته وإشرافه،معلمينيقوم بتنمية ال

بالخطوات  تنمية المعلمين مهنياً على مدير المدرسة القيام ولتحقيق.العالم من تطورات تربوية

  : اآلتية

  . في المدرسة من الناحية الفنيةمعلمينملفات الدراسة  - أ

  .االستئناس بآراء المشرفين التربويين - ب

  .تحديد حاجاتهم المهنية في لمعلمين ا  مساعدة- ج

  .زيارات صفية استطالعية  -د

 فيها في ضوء اإلمكانات المادية والفنية معلميناختيار المجاالت الفنية التي يمكن تنمية ال- هـ

  .المتوافرة

  .معلمينتحديد أهداف التنمية المهنية المنشودة ال - و

  . معلمينتحسين العمل وممارسات الالقيام بدراسات وبحوث إجرائية موجهة نحو . 3

التخطيط اليومي للدروس عملية هامة جداً إن .  لدروس والتزويد بالتغذية الراجعةالتخطيط ل. 4

، ولكي يحقق التخطيط لمواقف التعليمية التعلميةبالنسبة للمعلم وللطالب، والتخطيط تصور مسبق ل

  :لتالية بالخطوات اللدروس أهميته على مدير المدرسة القيام

  .دراسة خطط المعلمين وتحضيرهم - أ
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  .توزيع نشرة تربوية على المعلمين ذات عالقة بالتخطيط لدراستها - ب

  .ربويةاالجتماع بالمعلمين أصحاب الحاجة لمناقشة وتحليل النشرة الت - ج

  .ورشة عمل إلنتاج نماذج مختلفة من التحضير -د

  .اجتماع آخر للمعلمين المعنيين لتقويم ما تم إنتاجه - هـ

  .زيارات صفية للمتابعة والتزويد بالتغذية الراجعة الالزمة في حينه - و

 في يوجد طرق وأساليب متعددة يمكن توظيفها،  النمو المهني المتاحة وأدواتهتوظيف أساليب. 5

الزيارات الصفية ، الندوات ، الحلقات الدراسية ، : التدريب على النمو المهني للمعلمين منها 

وعلى المدير .. والمشاغل ، الدروس التوضيحية ، الزيارات التبادلية ، االجتماعات الزمرية الفنية 

  .احةأن يختار األسلوب واألداة المناسبة التي تتفق وإمكانات وقدرات المدرسة المت

إن التقويم مهمة ،  في المدرسة فردياً وزمرياًالمعلمينإيجاد نظام مستمر للتقويم المستمر لعمل . 6

  . رئيسة من مهمات مدير المدرسة ، وهو عملية ضرورية للتحقيق من مدى نجاح التخطيط والتنفيذ

  .ياً، ونفسياً، ورعايتهاجسمياً، عقلياً، واجتماع: لعمل على توفير فرص النمو المتكامل للمتعلمينا. 7

 الذي فالمدير له مسبقاً، التخطيط التعليمية التعلمية يأتي تنفيذاً لما تم اإلجراءاتمجال ن إ

 يتابع معه عملية التنفيذ العملي والميداني للدروس حيث أنيساعد المعلم في مجال التخطيط ال بد 

 تنمية تلك المدير يطلب من المجال لذ تنمية مجموعة من المهارات في هذا اإلى المعلم بحاجة أن

إلى  مجموعة من المهارات التي يحتاج المعلم )1999 (المهارات عنده ولقد حددت وكالة الغوث

  :من هذه المهاراتو إتقانها

  . وغلق الموقف التعليميلاغشمهارات ا. 1

 .مهارات التساؤل. 2

 .مهارات استثارة الدافعية والتعزيز. 3
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 .لواجبات والنشاطات البيتيةمهارة اختيار ا. 4

 ) االختبارات التحصيليةإعدادمهارة . 5

 على مجموعة من المهارات األساسية  المواقف التدريسية تشملأن) 2008( حلس ويرى   

  :التالية

  طرح المعلومات* 

 .توفير المواقف الخبراتية* 

 .تقويم التعلم بأنواعه* 

 .تعزيز التعلم* 

 .شفهية والتحريرية وتصحيحهامتابعة أعمال الطالب ال* 

  . االعتيادية كالغياب والرد على المعامالتاألعمالمتابعة * 

    

ويمكن لذلك يرى الباحث انه ال بد من وقوف المدير على احتياجات النمو المهني للمعليمن، 

القول أن على مدير المدرسة بصفته قائداً تربوياً أن يعمل على تطوير النمو المهني للمعلمين 

متابعة اإلشراف عليهم بتقديم الخدمات الفنية المتخصصة : وتحسين مستوى وطرق أدائهم من خالل

عملية   كما أن .وتزويدهم بتغذية راجعة تطورية وتقويم أدائهم لمعرفة جوانب النقص والقصور

تخطيط الدرس تساعد المعلم على وضوح الرؤية خاصة فيما يتعلق بتحديد األهداف، ومحتوى تلك 

ألهداف واألنشطة، واختيار الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق تلك األهداف، وكذلك اختيار وسائل ا

تجعل المعلم أكثر تمكناً من المادة العلمية مما يقلل فرص الخطأ واحتمال ، ووأدوات التقويم المناسبة

لموضوع على النسيان، كما يجعله جاهزاً للتعامل من الطلبة، ويساعد على حسن توزيع أجزاء ا
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زمن الحصة، وبالتالي ال يقوم بالتركيز على بعض النقاط على حساب بعضها اآلخر، فالتخطيط 

  .الجيد للدرس يساعد المعلم على ضبط أداء التالميذ وتوجيهه فال يجد صعوبة في ضبط الصف
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  الدراسات السابقة 2-2

لغتين العربية والنجليزية، التي عالجت مجموعة من الدراسات السابقة بال الجانبيتناول هذا 

 من وفق تسلسل زمنيعرض هذه الدراسات موضوع هذه الدراسة من جوانب ذات عالقة، وجاء 

  .األحدث الى االقدم

  

  :أوالً الدراسات العربية 2-2-1

دور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في  التعرف على )2009(دراسة نبهان حاولت . 1

 المعلمات ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتصميم تحسين أداء

مجال التخطيط، تنفيذ التدريس، : فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي) 64(استبانة مكونة من 

  :التاليةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج .  إدارة الصف، التقييم

ال لدور مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات درجة تقدير معلمات رياض األطف. 1

  .من إجمالي تقديرات عينة الدراسة%) 78.8(في تحسين أداء المعلمات درجة كبيرة بلغت 

احتل مجال إدارة الصف المرتبة األولى في مدى اهتمام مديرات رياض األطفال . 2

ال التقييم في تقديرات وتساوى مجال التخطيط وتنفيذ التدريس وجاء في المرتبة الرابعة مج

  .أفراد العينة

في تقديرات معلمات ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في رياض األطفال في محافظات غزه لدور 

ريس تحسين أدائهن في مجال التخطيط تعزى لمتغير التخصص عدا مجاالت تنفيذ التد

، وتوجد فروق لمتغير التخصص لصالح ةوإدارة الصف والتقييم والدرجة الكلية لالستبان

  ).العلوم اإلنسانية( معلمات التخصص 
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في تقديرات معلمات ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

ت مقيمات في مديرات رياض األطفال كمشرفارياض األطفال في محافظات غزه لدور 

تحسين أدائهن في مجال إدارة الصف تعزى لمتغير المؤهل ولكن توجد فروق في مجاالت 

 لصالح معلمات الدبلوم وترتفع عند حملة الدبلوم ةالتخطيط والتقييم والدرجة الكلية لالستبان

  .في مجال تنفيذ التدريس

في تقديرات معلمات ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5

مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في رياض األطفال في محافظات غزه لدور 

وجد فروق في تتحسين أدائهن في مجال التخطيط تعزى لمتغير سنوات الخدمة، بينما 

 تعزى لسنوات الخدمة ةمجاالت تنفيذ التدريس، إدارة الصف، التقييم والدرجة الكلية لالستبان

  .قلاأل

في تقديرات معلمات ) α≥ 0.05(توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة . 6

مديرات رياض األطفال كمشرفات مقيمات في رياض األطفال في محافظات غزه لدور 

والدرجة الكلية تحسين أدائهن في مجاالت التخطيط، تنفيذ التدريس، إدارة الصف، التقييم، 

  . عدد الدورات التدريبية نعزى لمتغيرلالستبانة

دور اإلشراف الوقائي في تحسين أداء المعلمين الجدد "بعنوان ) 2008(جاءت دراست الديراوي . 2

والتي هدفت الى التعرف على دور اإلشراف الوقائي في " في المدارس الحكومية بمحافظات غزة

وقوف على أثر كل من تحسين أداء المعلمين الجدد في المدارس الحكومية بمحافظات غزة،وال

الجنس، والمنطقة التعليمية، والمرحلة الدراسية،على واقع الممارسات اإلشرافية الوقائية من وجهة 

) 1503( ومعلمة من مجتمع الدراسة البالغ عددهم اًمعلم) 293(نظر عينة الدراسة البالغ عددهم 

ي، موظفاً االستبانة كأداة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلو.2006/2007للعام الدراسي
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مجال التخطيط للدرس، : فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي) 51(الدراسة ومكونة من 

واالجراءات التعليمية التعلمية، والضبط الصفي، والتقويم، اضافة الى سؤال مفتوح حول أثر 

 وقد .قة بمهنتهمممارسة االشراف الوقائي على أداء وتفاعل المعلمين الجدد في الجوانب المتعل

  :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

حصل مجال الضبط الصفي على المرتبة األولى في درجة الممارسات االشرافية الوقائية تجاه . 1

مستوى الدور وهي نسبة متوسطة ال ترتقي الى % 63.92المعلمين الجدد حيث بلغت النسبة 

  .المطلوب من المشرفين

مما % 62.82ت التعليمية التعلمية على المرتبة الثانية بوزن نسبي حصل مجال االجراءا. 2

  .يستدعي مزيداً من االهتمام في هذا المجال من قبل المشرفين التربويين تجاه المعلمين الجدد

مما يعكس ضعفاً من قبل % 60.66حصل مجال التقويم على المرتبة الثالثة بوزن نسبي . 3

  .لمين الجدد في تدريبهم على أنواع التقويم المختلفةالمشرفين التربويين تجاه المع

على الرغم من أهمية مجال التخطيط للدروس إال انه حصل على المرتبة الرابعة واالخيرة في . 4

مما يعكس صورة % 59.71اهتمامات المشرفين التربويين تجاه المعلمين الجدد والذي كان نسبته 

ائية، و هذا يستدعي المشرفين الى مزيداً من االهتمام في العمل غير المخطط الذي هو أقرب للعشو

  .هذا الجانب، بتوجيه المعلمين الجدد من قبل المشرفين للعمل وفق خطط مدروسة

الجنس، المنطقة " بينت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً ترجع الى متغيرات الدراسة . 5

روق بين محافظتي الوسطى وخانيونس لصالح باستثناء وجود ف" التعليمية، المرحلة الدراسية

  .محافظة خانيونس في متغير المنطقة التعليمية
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بينت الدراسة انه في حالة التزام المشرفين التربويين باالشراف الوقائي فان ذلك سيزيد من . 6

سة على ئوية الستجابات عينة الدراعطاء وانتماء المعلمين الجدد لمهنة التعليم، حيث بلغت النسبة الم

 .وهي دعوة للمشرفين للعمل باالشراف الوقائي% 81.3السؤال المفتوح 

  

إلى التعرف على دور أساليب اإلشراف التربوي في  التي هدفت )2007( دراسة صيام وفي . 3

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة . تطوير األداء المهني للمعلمين في محافظات غزة

وقد استخدم الباحث االستبانه كأداة للدراسة مكونة من . معلمة) 151(علماً و م) 125(عشوائية من 

وقد . التخطيط، التدريس، اإلدارة الصفية، والتقويم: فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي) 52(

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

ب اإلشراف تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للتقديرات المتوقعة لدور أسالي. 1

في مجال التخطيط والتدريس واإلدارة ) الجنس والمؤهل األكاديمي والتخصص ( لمتغير 

  .الصفية

توجد فروق داله إحصائياً في تقدير دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء . 2

  .سنوات) 10(المهني للمعلم تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح الفئة أكثر من 

  

فاعلية مديرة المدرسة في تنمية مهارة اإلدارة  التعرف على )2006(دراسة الكثيري ت سع. 4

الصفية لدى معلمات رياض األطفال، وكذلك التعرف على المشكالت التي تحد من قدرة مديرة 

المدرسة في تنمية وتطوير مهارة اإلدارة الصفية، ومدى اختالف وجهات نظر المعلمات ومديرات 

 فاعلية مديرة المدرسة في تنمية مهارة اإلدارة الصفية، والمشكالت التي تؤثر سلباً المدارس  حول

واستخدمت . على أداء مديرة المدرسة نحو تنمية مهارة اإلدارة الصفية باختالف عدد من المتغيرات
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ينة تم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وبعد التأكد من صدق األداة تم تطبيق الدراسة على  أفراد الع

معلمة ومديرة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج ) 350(بلغ عددهم العشوائية واختيارها بالطريقة 

  :التالية

يرى معظم أفراد الدراسة من معلمات ومديرات مدارس رياض األطفال أن مديرة . 1

  .في تنمية جميع مهارات إدارة الصف" بدرجة كبيرة"المدرسة تسهم 

ت داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسة حول مدى فعالية عدم وجود فروق ذا. 2

مديرة المدرسة في تنمية مهارة اإلدارة الصفية لدى معلمات رياض األطفال، وذلك 

  .فة، المؤهل، الخبرةباختالف الوظي

ق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسة حول مدى فعالية ووجود فر. 3

 تنمية مهارة اإلدارة الصفية لدى معلمات رياض األطفال، وذلك مديرة المدرسة في

  .نوع المؤهلباختالف 

يرى معظم أفراد الدراسة من معلمات ومديرات مدارس رياض األطفال أن جميع . 4

  .المشكالت التي اشتملت عليها بنود االستبانة تعوق تنمية مهارة اإلدارة الصفية

ية بين وجهات نظر أفراد الدراسة وذلك فيما يتعلق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ. 5

بالمشكالت التي تعوق مديرة المدرسة في تنمية مهارة اإلدارة الصفية لدى معلمات رياض 

  .األطفال، باختالف الوظيفة، ونوع المؤهل، الخبرة

  

 التعرف على دور التدريب التربوي في النمو المهني الى )2006(دراسة السحيباني  هدفت .5

  :مديراً ومن أهم نتائجها ) 85(  واستخدم الباحث االستبانة وتم توزيعها على ،لمعلمي المواد العلمية
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 في تنمية معرفتهم – بدرجة كبيرة –بساعد التدريب التربوي معلمي المواد العلمية . 1

  .باألساليب المختلفة لعرض وتقديم وتبسيط المواد العلمية التي يقومون بتدريسها

م التدريب التربوي لمعلمي المواد العلمية، في اكتساب المعلمين للمزيد من األفكار يسه. 2

  .البناءة لتطوير وتحسين العملية التعليمية

 في اكتساب المعلمين – بدرجة كبيرة –يسهم التدريب التربوي لمعلمي المواد العلمية . 3

  .لمعلومات حديثة، مما يحسن األداء التدريسي لهؤالء المعلمين

يؤدي التدريب التربوي إلى تنمية مهارات التجديد والتنويع في أساليب وطرق التدريس . 4

  .وتحسين نوعية األداء التدريسي لمعلمي المواد العلمية

يساعد التدريب التربوي في تنمية الرغبة لدى معلمي المواد العلمية بالتعليم الثانوي في . 5

  .تحسين أساليب التعلم وتطويرها

  

واقع الممارسات االشرافية التي هدفت الى التعرف على  ) 2006( وفي دراسة أبو هليل . 6

، حيث تكون مجتمع الدراسة للمديرين من وجهات نظر معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل

معلماً ومعلمة للعام الدراسي ) 1269(من جميع معلمي المرحلة الثانوية في المحافظة والبالغ عددهم 

معلماً ) 288( ممن يدرسون الفرعين العلمي واألدبي، أما عينة الدراسة فتكونت من 2005/2006

الباحث ستخدم امن مجتمع الدراسة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، % 17ومعلمة بنسبة 

التخطيط : فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي) 45(االستبانة كأداة الدراسة والتي تكونت من 

والمنهاج المدرسي، والنمو المهني والتدريب، والزيارة الصفية، والعالقات االنسانية والتقويم، وقد 

  :اظهرت الدراسة النتائج التالية
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ان واقع الممارسات االشرافية للمديرين من وجهات نظر معلمي المرحلة الثانوية في محافظة . 1

ك مجاالت الدراسة جميعها، وبمتوسط حسابي الخليل كان بدرجة مرتفعة على المجال الكلي، وكذل

، ولم تحصل اي فقرة ضمن )0.46(، وانحراف معياري يساوي )4.05(للدرجة الكلية مقداره 

  .مجاالت األداة السته على درجة ممارسة منخفضة

واقع لتوجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  من المعلمين . 2

شرافية للمديرين تعزى الى متغير المديرية، على الدرجة الكلية، وفي مجاالت الممارسات اال

  .الدراسة المتعلقة بالعالقات االنسانية، والتقويم، وكانت هذه الفروق لصالح مديرية جنوب الخليل

واقع لال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات افراد عينة الدراسة من المعلمين . 3

المؤهل : الشرافية للمديرين تعزى لمتغيري جنس المعلم، وتخصصه، ولمتغيراتالممارسات ا

  .العلمي للمدير، سنوات خبرته االدارية، في جميع مجاالت الدراسة، وعلى الدرجة الكلية

ممارسات االشرافية رات افراد عينة الدراسة لواقع التوجد فروق ذات داللة احصائية بين تقدي. 4

  . سنة15سنوات خبرة المعلم، ولصالح المعلمين الذين تزيد سنوات خبرتهم عن للمديرين تعزى الى 

واقع لال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات افراد عينة الدراسة من المعلمين . 5

الممارسات االشرافية للمديرين تعزى الى المؤهل العلمي للمعلم على الدرجة الكلية، وفي مجاالت 

قة بالتخطيط، والمنهاج المدرسي، والنمو المهني والتدريب، والعالقات االنسانية، في الدراسة المتعل

  . البكالوريوس فقطتحين وجدت فروق في مجالي الزيارة الصفية والتقويم ولصالح المعلمين حمل

  

التعرف على مدى النمو المهني الذي يكتسبه معلم المرحلة  )2005(دراسة الشهري حاولت . 7

تخطيط : من ممارسة مدير المدرسة من وجهة نظر المعلمين في المهارات التاليةالمتوسطة 

عينة الدراسة أفراد وبلغ عدد . الدروس،  النشاط غير الصفي، إدارة الصف، الوسائل التعليمية
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حلة المتوسطة من ومن أهم نتائجها أن درجة النمو المهني الذي يكتسبه معلمو المر. اًمعلم) 328(

  .تخطيط الدروس، إدارة الصف، الوسائل التعليمية:  بدرجة متوسطة في مجاالتسة أتىمدير المدر

  

دور المشرفين التربويين في تحسين "  التي جاءت بعنوان  )2004( دراسة  الجالد وسعت . 8

التعرف على دور المشرفين التربويين  إلى"  في األردن اإلسالميةاألداء التدريسي لمعلمي التربية 

: ين األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية في األردن في ضوء المتغيرات التاليةفي تحس

الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية 

اإلسالمية للمرحلتين األساسية والثانوية في المدارس التابعة لمديريتي اربد األولى والثانية والبالغ 

معلماً ومعلمة تم اختيارهم باألسلوب  ) 147( معلماً ومعلمة وشملت عينة الدراسة  ) 476( عددهم 

 االستبانة كأداة للدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته موظفاً  و.العشوائي

  :فقرة وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية ) 87( وتألفت من 

كان  ربويين في تحسين أداء معلمي التربية اإلسالمية بوجه عامدور المشرفين الت. 1

  .متوسطاً

دور المشرفين التربويين توزع على مجاالت الدراسة بدرجة متشابهة، وان تأثيرهم . 2

  .على أداء المعلمين التدريسي قد تشابه في جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية

النمو المعرفي : ا يلي كمت الدراسة جاء مرتبا تنازلياًالدور المشرفين التربويين في مجا. 3

والمهني للمعلم، التقويم، استراتيجيات تنفيذ الحصة، التخطيط المحتوى التعليمي، الوسائل 

  .التعليمية، األنشطة التعليمية

 لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي على دور عدم وجود اثر دال إحصائياً. 4

  .يين في تحسين أداء المعلمينالمشرفين التربو
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األدوار التي ينبغي أن يقوم بها المشرف  حاولت التعرف على )2003(دراسة النخالة بينما . 9

التربوي في النمو المهني لمعلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي، ومدى ممارسة المشرف 

مشرفيهم ومديري المدارس في التربوي لهذه األدوار، وذلك من وجهة نظر معلمي الرياضيات و

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث .  مرحلة التعليم األساسي لمحافظات غزة

التخطيط، المادة العلمية، طرائق : االستبانة كأداة للدراسة موزعة على خمسة مجاالت وهي

  : إلى النتائج التاليةوتوصلت الدراسة. وأساليب التدريس، الوسائل التعليمية، التقويم

االستجابات لمدى ممارسة المشرف التربوي لألدوار المحددة قد تراوحت في اعالها ما . 1

  %).33.99(وفي أدناها %) 85.74(بين 

دوراً تمارس ) 38(دوراً تمارس بدرجة كبيرة، و ) 88(دوراً من بين ) 46(تبين أن . 2

وعند ترتيب مجاالت االستبانة حسب .  ةأدوار تمارس بدرجة قليل) 4(بدرجة متوسطة، و 

مجال طرائق وأساليب : درجة ممارستها من قبل المشرفين التربويين كانت كما يلي

  .التدريس، مجال التقويم، مجال التخطيط، مجال المادة العلمية، مجال الوسائل التعليمية

رياضيات بين مشرفي الالحسابية توجد فروق ذات دالله إحصائية في المتوسطات . 3

ومديري المدارس لصالح مشرفي الرياضيات، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 بين مشرفي الرياضيات وعلمي الرياضيات لصالح مشرفي  الحسابيةالمتوسطات

بين مديري الحسابية وجد فروق ذات دالله إحصائية في المتوسطات تالرياضيات، ولم 

  .ار الكليةالمدارس ومعلمي الرياضيات في االدو

والتي هدفت الى تحديد الممارسات المرتبطة بادارة الصف  ) 2003( وفي دراسة أبو صوي . 10

والعوامل المساعدة عليها والعوامل المعيقة لها في مدارس محافظة القدس من وجهات نظر المعلمين 
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ن والمديرات في والمديرين، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية والمديري

فرداً منهم ) 3867( المدارس الحكومية والخاصة والرسمية في محافظة القدس، حيث بلغ عددهم 

مديراً، أما عينة الدراسة فقد اخيرت بطريقة العينة الطبقية العشوائية وبلغ ) 129(معلماً و ) 3738(

 االستبانة كأداة الدراسة وقد استخدمت. مديراً) 71( معلماً و ) 336(منهم ) 407(عدد أفرادها 

  :وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية. فقرة) 63(مكونة من 

تنظيم : ان اكثر الممارسات المرتبطة بادارة الصف من وجهات نظر المعلمين والمديرين هي. 1

ه االسئلة، مالحظة الطالب ومتابعتهم وتقديم تقارير عن سير عملهم، يالتفاعل الصفي وتوج

يس، والتخطيط قبل بدء التدريس، وتوجيه سلوك الطالب، تنظيم البيئة الصفية للتعلم، وتوفير والتدر

  . ومواجهة حاجات الطالب، وضبط سلوك الطالبالمناخ النفسي واالجتماعي

اسة حول عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات افراد عينة الدر. 2

لصف تعزى للتفاعل بين الوظيفة وكل من الجنس، المؤهل العلمي، دارة االممارسات المرتبطة بإ

  .السلطة المشرفة، الخبرة، وجنس المدرسة

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حول الممارسات . 3

  .المرتبطة بادارة الصف تبعاً للمرحلة الدراسية

وصول المعلم الى المدرسة قبل موعد الحصة : الصف هيان اكثر العوامل مساعدة على ادارة . 4

بوقت كاف، وحسن مظهر المعلم، واستخدام سجل السلوك الصفي، وان يتراوح عدد طالب الصف 

  . ، واستخدام الستائر، وكبر حجم الغرفة، وكبر حجم النافذة20 – 15الدراسي بين 

من الشارع العام، ودخول طلبة قرب الصف :  ان اكثر العوامل المعيقة الدارة الصف هي. 5

، وقرب الصف من ساحة األلعاب الرياضية )الحر، البرد ( متأخرين الى الصف، والعوامل الجوية 

وقرب الصف من الدرج، وزيارة االهالي لالستفسار عن ابنائهم أثناء الدرس دون موعد مسبق، 
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امة بواسطة مكبرات الصوت دخول االداريين الى الصف اثناء الدرس، والقيام باالعالنات الع

  .الداخلية او العامة، والقيام بأعمال الصيانة واالصالحات للمرافق المدرسية أثناء الدوام المدرسي

  

دور المشرف التربوي المقيم في التنمية المهنية " بعنوان وهي   )2003(دراسة الرميح وسعت . 11

ي المقيم في التنمية المهنية للمعلمين، إلى التعرف على مدى مساهمة المشرف التربو" للمعلمين 

وكذلك التعرف على الصعوبات التي تحد من تنمية المشرف المقيم للمعلمين مهنياً، إضافة إلى تأثير 

متغيرات الدراسة على استجابة أفراد الدراسة نحو مساهمة المشرف المقيم في التنمية المهنية 

د الباحث المنهج الوصفي وتم تطبيقها على أفراد واعتم. للمعلمين والصعوبات التي تحد من ذلك

وقد توصلت الدراسة . مشرفاً) 27(مديراً و ) 16(معلماً و ) 522(عينة الدراسة التي تكونت من 

  :إلى النتائج التالية

لمشرف المقيم في تنمية المعلم في مجال التخطيط للدرس وإعداده بدرجة يسهم ا. 1

  .متوسطة

  . في تنمية المعلم في مجال تنفيذ الدرس بدرجة متوسطةيسهم المشرف المقيم. 2

  . متوسطةيسهم المشرف المقيم في تنمية المعلم في مجال التقويم بدرجة. 3

  .يسهم المشرف المقيم في تنمية المعلم في مجال إدارة الصف بدرجة متوسطة. 4

  .بدرجة متوسطةيسهم المشرف المقيم في تنمية المعلم في مجال النمو المهني الذاتي . 5

  .يسهم المشرف المقيم  بوجه عام في تنمية المعلمين مهنياً بدرجة متوسطة. 6

أن هناك ستة صعوبات تحد من تنمية المشرف المقيم للمعلمين مهنياً بدرجة متوسطة . 7

عدم وجود خطة واضحة لمتابعة النمو المهني للمعلمين، ونقص التأهيل لدى : وأهمها

  .ود النصاب التدريسي الذي يشكل عبئاً على المشرف المقيمالمشرف المقيم، ووج
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إلى بيان دور مشرف التربية اإلسالمية في تحسين أداء   )2002( دراسة الخوالدة وسعت . 12

الجنس، المؤهل العلمي، : معلمي المادة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم وبيان اثر المتغيرات التالية

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته نظر،  على وجهات ال،سنوات الخبرة

التخطيط، : مجاالت هي ) 4( فقرة موزعة على  ) 31( موظفاً االستبانة كأداة للدراسة تألفت من 

 تكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية اإلسالمية األساليب والوسائل، التقويم، إدارة الصف، وقد

وتكونت عينة الدراسة  ) 247( تابعة لمديرية عمان الثانية والبالغ عددهم في المدارس األساسية ال

 ) 65( من جميع معلمي المادة ومعلماتها في مدارس الجامعة التابع لنفس المديرية والبالغ عددهم 

  :وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية   .معلما ومعلمة

  .ن كانت متوسطةتقديرات المعلمين في تقويم أداء المشرفي. 1  

  .احتل مجال إدارة الصف المرتبة األولى يليه التقويم ثم التخطيط ثم األساليب والوسائل. 2  

   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتأثير متغيرات الدراسة على وجهات نظر أفراد. 3  

  .العينة وتقديراتهم   

  

لتربوي في تطوير أداء معلمي مهام المشرف ا: "بعنوان  )2001( دراسة سيسالم  جاءت. 13

هدفت الدراسة إلى تحديد مهام مشرفي العلوم والتي  ".العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة

تطوير أداء معلمي العلوم، والتعرف على مدى ممارسة المشرفين التربويين لهذه المهام من في 

 بمحافظة غزة، واستخدم في الدراسة خالل آراء معلمي العلوم ومشرفيهم ومديري المدارس الثانوية

من معلمي ومعلمات العلوم للعام  ) 15( المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من 
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من المشرفين  ) 34( من مديري المدارس الثانوية و  ) 35(  و 2000 – 1999الدراسي 

  :والمشرفات، وكان من أهم نتائج الدراسة أن

ممارسة أكثر المهام اإلشرافية الملموسة والتي تظهر بأنها جهد ن يميلون إلى يالمشرف. 1

ملموس للمشرفين حيث سيحاسب المشرف على أساسها وتحتاج لمتابعة منه أقل من غيرها 

  .وهي تقليدية ومألوفة

ة الصفية كأسلوب جيد لتقويم المعلم مع عدم راغالبية المشرفين يعتمدون على الزي. 2

ثة في اإلشراف مثل تنمية المشرفين من خالل عقد المؤتمرات الوعي باالتجاهات الحدي

  .والندوات حول اإلشراف التربوي

وأوصت الدراسة بتحديد األدوار والمهام والمسئوليات لمشرف العلوم وضرورة زيادة اهتمام 

  .المسئولين باإلشراف واهتمام المشرفين بالمهام اإلشرافية

  

حديد مهام مشرفي اإلدارة المدرسية والتعرف على مدى ت إلى )2000(دراسة النوح  هدفت .14

ممارستهم لها ومدى أهميتها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي مطبقاً االستبانة أداة للدراسة، وكان 

  :من نتائجها

أعلى مجال يمارسه مشرفو اإلدارة المدرسية هو مجال المتابعة ثم مجال التخطيط * 

  .ا مجال التقويموالتنظيم فمجال التوجيه وأخير

  .مجال التقويم حصل على الترتيب األول في مدى األهمية ثم مجال التخطيط*   

  

دور : " التي جاءت بعنوان)1999(دراسة دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث سعت . 15

 حيث تناولت بعض المحاور "عاية المعلم المبتدئ في المهنة المشرف التربوي ومدير المدرسة في ر
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الرئيسية التي يمكن التركيز عليها من قبل المشرف التربوي ومدير المدرسة في أثناء تنظيمهم 

لبرامج التهيئة المهنية الخاصة بالمعلم المبتدئ حديثا في مهنة التعليم بهدف مساعدته على تخطي 

ظيما طالقة قوية في ممارسته لمهماته، وتنالصعوبات التي قد تواجهه في عمله وحتى ينطلق ان

للعمل يقترح أن يقوم مدير المدرسة بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص، ومشاركة المعلم 

) النمو المهني ( تدئ بإعداد برنامج للتهيئة المهنية على شكل خطة عمل موضحا فيها موضوع بالم

ي سيتم توظيفها والتاريخ والمكان، ومن يقوم بالنشاط، والمواد التي سيتم استخدامها وآليات العمل الت

لبلوغ النتاجات المحددة، مؤكدين على ضرورة تطبيق مبدأ األولويات في خطة المعلم وإمكانية 

  .التطبيق والمتابعة

  

الى تحديد واقع االشراف التربوي في محافظات غزة في مجال  )1997(دراسة محمود هدفت . 16

معلما ومعلمة بنسبة ) 688(دراسة من تنمية كفاءات المعلمين من وجهة نظرهم، وقد تألفت عينة ال

  .يعملون في المدارس الحكومية) 336(من مجتمع الدراسة منهم %) 9.9(

فقرة موزعة على ) 57(حيث اعد الباحث استبانة تم توزيعها على افراد عينة الدراسة تكونت من 

توضيف البيئة مجال التنمية المهنية، ورعاية التالميذ، وتنفيذ المنهاج، و: مجاالت وهي ) 4(

المحلية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ما 

  :يلي

ان واقع االشراف التربوي في محافظات غزة في مجال تنمية كفاءات المعلمين اتى بدرجة  .1

  .متوسطة

ملون في المدارس توجد فروق ذات داللة احصائية بين استجابات افراد العينة الذين يع .2

الذين يعملون في مدارس وكالة الغوث، حيث ان المعلمين والمعلمات في والحكومية 
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ين مالمدارس الحكومية يرون ان الخدمات االشرافية التي قدمت لهم في مجال التنمية للمعل

  .كانت بدرجة متدنية مقارنة بما رآه افراد العينة في مدرس الوكالة

 ان اقل مجال قدمت فيه خدمة اشرافية هو مجال توظيف البيئة كما توصلت الدراسة الى .3

  .المحلية في العملية التعليمية التعلمية

وأوصت الدراسة بزيادة عدد المشرفين العاملين في وزارة التربية والتعليم الحكومية ودائرة التربية 

ل على درجات علمية والتعليم بوكالة الغوث الدولية، وضرورة تأهيل المشرفين التربويين للحصو

اعلى من درجات المعلمين، وتحسين رواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم الحكومية وتحديد 

  .مهام المشرف التربوي الفنية واالدارية بدقة ووضوح

  

إلى الوقوف على دور مديري مدارس المراحل  التي هدفت )1996(دراسة حبيب وفي . 17

انوية بالمملكة العربية السعودية في نمو المعلم المهني، وقد بلغت عينة االبتدائية والمتوسطة والث

أن مدير المدرسة يقوم بدور مهم ورئيس في النمو المهني : مديراً ومن أهم نتائجها) 112(الدراسة 

للمعلم، وتبين أن المجاالت التي يسعون من خاللها إلى تحقيق ذلك جاء على التوالي حسب درجة 

منهج الدراسي وطرق التدريس، العالقات اإلنسانية، إدارة العملية التدريسية وتنظيمها، ال: اهتمامهم

  .واجبات المدير الشخصية تجاه نمو المعلم مهنياً

  

 معرفة وجهة نظر مديري المدارس المتوسطة  التي هدفت الى)1994( دراسة الليحاني وفي . 18

ديء، وقام الباحث ببناء استبانة حددت ابعادها في بمدينة جدة حول أساليب تطوير أداء المعلم المبت

 معلماً) 83(مديراً و ) 69(وعددهم ضوء أهداف الدراسة، وطبق االستبانة على مجتمع الدراسة 
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مبتدئاً، وقام الباحث بمعالجة البيانات الميدانية احصائياً بوساطة التكرارات والنسب المئوية 

  :، وكانت اهم النتائج ما يلي)ت( وتحليل التباين واختبار ابي واالنحراف المعياريسوالمتوسط الح

  .يساهم مديرو المدارس المتوسطة بجدة في تهيئة المناخ المناسب للمعلم المبتديء. 1

  .يساهم مديرو المدارس المتوسطة بجدة في تطوير أداء المعلم إدارياً. 2

  .الزيارات الصفية أكثر أساليب التطوير والتوجيه شيوعاً. 3

  .قصور في تطوير المعلم مهنياً. 4

  .أساليب التطوير والتوجيه المبتكرة ال وجود لها في مدارسنا. 5

   أبعاد الدراسة تعزى لمديرين حولال توجد فروق ذات داللة احصائياً بين وجهات نظر ا. 6

  الخبرة في االدارة المدرسية، والمؤهل العلمي، وتوجد فروق ذات داللة احصائية : لمتغيري

  .بين وجات نظر المديرين والمعلمين حول أبعاد الدراسة

  

مسئولياته ل الثانوية ةالتعرف على ممارسة مدير المدرس الى )1994( دراسة الصبحي حاولت . 19

واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة .  ن بمدينة جدةوكموجه تربوي مقيم كما يدركها المعلم

) 264(مي المرحلة الثانوية الحكومية في مدينة جدة والبالغ عددهم  معلىواشتملت عينة الدراسة عل

  :ومن أهم نتائجها . ومعامل االرتباط) ف(معلماً مستخدما اسلوب تحليل النسب واختبار 

  %.87ن يمارسون مسئولياتهم المتعلقة بشؤون المعلمين بنسبة عالية يان المدير. 1  

  %.86ية لتعلقة بشؤون الطالب بنسبة عان يمارسون مسئولياتهم الميان المدير. 2  

  %.92ن يمارسون مسئولياتهم المتعلقة بتقويم العملية التعليمية بنسبة عالية يان المدير. 3  
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التي " بتدائية بوصفه مشرفاً تربوياًدور مدير المدرسة اال: " بعنوان )1992(دراسة هليل وفي . 20

مدير المدرسة بوصفه مشرفاً تربوياً مقيماً، والتعرف لتعرف على المسئوليات اإلشرافية لالى اهدفت 

حيث . على إدراك كل من المديرين والموجهين والمدرسين لمهام مديري المدارس اإلشرافية

 واستخدم الباحث االستبانه كأداة للدراسة وكان اً ومشرفاً ومديراًمعلم) 279(اشتملت عينة الدراسة 

ر اإلشرافي تجاه المعلمين الذي يتمثل في اإلطالع على من أهم نتائجها الكشف عن دور المدي

  .أعمالهم ومساعدة الجدد منهم على التكيف مع المهنة

  

 مدى ممارسة مدير المدرسة االبتدائية في  الى التعرف على)1992(دراسة شنطاوي وسعت . 21

لدور الفني لمدير دولة اإلمارات العربية المتحدة للمهام واألعمال اإلشرافية الموكلة إليه من ا

 ومديرة مستخدما االستبانه اًمدير) 60( ومعلمه و اًمعلم) 655(تكونت عينة الدراسة من . المدرسة

. التخطيط الدراسي، الموقف التعليمي التعلمي، التقييم، شخصية المعلم: التي تناولت المجاالت التالية

 مديري مدارسهم يركزون على الخدمات يرى المعلمون أن: وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

اإلشرافية المتعلقة في الجانب اإلداري ويقل اهتمامهم بالخدمات المتعلقة بالجانب الفني كمساعدة 

بينما يرى المديرون أنهم يهتمون بتقديم الخدمات اإلشرافية في مجال النمو . المعلمين في التخطيط

 من الدراسة وجود فرق بين وجهتي نظر المعلمين ويتبين. الشخصي ويقل في مجال النمو المهني

  . والمديرين فيما بتعلق بتوفير الخدمات االشرافية

  

مدى توفر الخدمات اإلشرافية التعرف على إلى  التي هدفت )1990(دراسة الفواعرة وفي . 22

) 20(ى التي يقدمها مدير المدرسة الثانوية في مدارس لواء عجلون، وقد اشتملت عينة الدراسة عل

 ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مستخدما االستبانة كأداة اًمعلم) 384(مديرا ومديرة، 
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خدمة إشرافية يمكن أن يقدمها المدير للمعلمين ومنها مساعدة المعلم في ) 50(للدراسة تناولت 

ليمية وكيفية ن أدائه داخل الصف، توفير المواد والوسائل التعيالتخطيط للتدريس، تحس: مجال

  : وأظهرت الدراسة النتائج التالية. االستفادة منها، التقييم والنمو الشخصي للمعلم، البحث والدراسات

يرى المعلمون أن مديري مدارسهم يولون اهتمام أقل بالخدمات اإلشرافية في تحليل . 1

  .محتوى الكتاب المدرسي، ومدى مالءمته لتحقيق أهداف المنهج

  ون أن مديري مدارسهم يولون اهتمام أكثر بالخدمات اإلشرافية في التخطيط يرى المعلم. 2

  .للتدريس وبدرجة اقل في تحسين األداء داخل الصف وكتابة التقارير أو البحث والدراسات

  

مهام مدير المدرسة اإلشرافية : " بعنوان التي وردت )1989(دراسة الحاوي وسعت . 23

إلى تقييم مهام " وكالة الغوث الدولية في األردنء عمله في مدارس والصعوبات التي تواجهه في أدا

المدير اإلشرافية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، باعتباره قائدا تربويا يعتمد على فهمه 

للمهام التي أوكلت إليه فهما كامال، والتي قسمت إلى مهام تخطيطية، وتنظيمية، وقيادية، وتنسيقية، 

معلما ) 327(مساعدين للمديرين و ) 4(مديرا ومديرة و ) 79(وقد اشتملت الدراسة على .  ورقابية

وقد توصلت الدراسة إلى . ومعلمه تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مستخدما االستبانه كأداة الدراسة

  :النتائج التالية

ى من تقدير أن تقديرات معلمي المدارس لممارساتهم لمهامهم اإلشرافية كانت أعل. 1

  .المعلمين لها لجميع المجاالت

أظهرت النتائج إلى وجود فروق بحسب الجنس في تقديرات المديرين لمدى ممارستهم . 2

  .مهام عملية التنظيم، والقيادة، والرقابة



48 
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بحسب مستوى المدرسة في تقديرات المديرين لمدى . 3

  .تي يتوقع أن يمارسها مدير المدرسةقيامهم بجميع المهام ال

  

الممارسات االدارية لمديري المدارس "  بعنوان هيو )1988(دراسة حواشين  سعتو. 24

الى اإلجابة عن " المعلمون والمديرون في األردناالبتدائية لتحقيق النمو المهني للمعلمين كما يراها 

   :ةيالتالسئلةاأل

ن أن يقوم بها مديري المدارس االبتدائية الحكومية ما الممارسات اإلدارية التي يمك. 1

  لتحقيق النمو المهني للمعلمين في المدارس االبتدائية الحكومية؟

ما مدى حاجة معلمي المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية األردنية لهذه الممارسات . 2

  من وجهة نظر كل من معلمي المرحلة االبتدائية ومديرهم؟

  وافر هذه الممارسات اإلدارية لمعلمي المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية ما مدى ت. 3

  األردنية من وجهة نظر مديرهم؟

 قائمة بالممارسات اإلدارية التي يمكن أن يقوم بها مدير المدرسة لتحقيق النمو الباحثوقد اعد 

صنف تلك الممارسات إلى ست ة و بعدد من المختصين في اإلدارة التربويالمهني للمعلمين مستعيناً

  :ت هيمجاال

  .التخطيط للتدريس. 1  

  .تحسين أداء المعلمين داخل الصف. 2  

  .توفير المواد والوسائل التعليمية وكيفية االستفادة منها. 3  

  .تاب المدرسي والمنهاجكال. 4  

  .وضع االختبارات والتقييم. 5  
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  .البحث والدراسات. 6  

  : التالية وتوصلت الدراسة إلى النتائج

 تبين أن حاجة المعلمين  للممارسات اإلدارية التي تساعد على نموهم المهني عالية نسبياً. 1

  .من وجهة نظرهم ونظر مديرهم، بينما كان مدى توافر هذه الممارسات لهم منخفضا نسبيا

  اإلدارية في مجال توفيرتاتفق المعلمون والمديرون على أن حاجة المعلمين للممارسا. 2

، وان حاجتهم للمساعدة في المواد والوسائل التعليمية، ومجال التخطيط للتدريس عالية نسبياً

 في الرأي حول مدى توافر بعض ا كما اتفقو،مجال البحث والدراسات منخفضة نسبياً

الممارسات اإلدارية، فرأوا أن الممارسات اإلدارية في مجالي الوسائل التعليمية، والتخطيط 

وفرة بدرجة عالية، وان الممارسات اإلدارية في مجال البحث والدراسات للتدريس مت

  .منخفضة متوفرة بدرجة

اختلف المعلمون والمديرون في ترتيب بعض الممارسات اإلدارية، حسب حاجة . 3

 المعلمون حاجة عالية في مساعدتهم في مجال الكتاب الدراسي حيث أبدىالمعلمين لها، 

 المديرون أن حاجة المعلمين لهذا المجال منخفضة، كما رأى والمنهاج، في حين اعتقد

هم داخل الصف عالية، في حين عبر المعلمون عن المعلمين لتحسين أدائالمديرون أن حاجة 

 كذلك رأى المديرون أنهم يقدمون المساعدة لمساعدتهم في هذا المجال،حاجة منخفضة 

  .ة عالية، بينما قال المعلمون عكس ذلكلمعلميهم في مجال وضع االختبارات والتقييم بدرج

  

 واقع إدارة المدرسة اإللزامية في األردن من  الى التعرف على)1985(دراسة عقيالن وهدفت . 25

خالل األنظمة والقوانين والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم األردنية، وتحليل اثر 

  : هذه الدراسة ما يليومن أهم النتائج التي توصلت إليها ،العوامل والقوى الثقافية على هذا الواقع
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% ) 99% / 82( إن نسبة كبيرة من مديري ومديرات المدارس اإللزامية في األردن . 1

  التي يفترض أن يقوم بها مدير )  مهمة 30 مهمة من 15( تقوم بنصف المهام اإلشرافية 

  .المدرسة اإللزامية في األردن كمشرف مقيم

  :من أفراد عينة الدراسة يقومون باإلعمال اإلشرافية التالية% ) 99 -% 90( إن . 2

  .القيام بزيارات صفية للمعلمين*     

  .مساعدة المعلمين على التخطيط الجيد لدروسهم*     

  .تعريف المعلمين بواجباتهم*     

  .مساعدة المعلمين في التغلب على مشكالتهم المدرسية*     

  .لمعلمينعقد اجتماعات عامة ل*     

  .مساعدة المعلمين على التخطيط الجيد لألنشطة المدرسية غير الصفية*     

ال يوجد اثر واضح الختالف الجنس بين المديرين والمديرات أفراد عينة الدراسة في . 3

  .ممارستهم لألعمال اإلشرافية كمشرفين مقيمين

ارساتهم اإلشرافية ال يوجد اثر واضح للمؤهل العلمي للمديرين والمديرات في مم. 4

  بالنسبة لمعظم األعمال اإلشرافية التي يجب أن يقوم بها مدير المدرسة اإللزامية في األردن

  . كمشرف مقيم

يوجد اثر الختالف اإلعداد المهني واإلداري بين مديري المدارس اإللزامية في األردن . 5

   يجب أن يقوموا بها كمشرفين في ممارساتهم اإلشرافية وفي القيام باإلعمال اإلشرافية التي

  .مقيمين
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  ةالدراسات األجنبيثانياً  2-2-2

  

العوامل المؤثرة على تغيير "بعنوان وهي التي اقيمت في كندا )  Lee )2001  ليهدفت دراسة. 1

، الى تحديد العوامل التي تغيير في اداء المعلمين من خالل تزويدهم بمنهج جديد، حيث "أداء المعلم

ث بمالحظة عدد من المعلمين داخل حجرة الصف ومن ثم اجراء المقابالت معهم ومن قام الباح

  :أبرز نتائج الدراسة

توجد اربعة عوامل تؤثر في تطوير اداء المعلم وخبراتهم وهي وجود دعم من قبل  •

المديرين في مجال التخطيط، واالهتمام باالساليب التدريسية، واعطاء نماذج عن التقييم، 

  .موارد الماليةوتوفير ال

بمكن للمعلمين ان يحققوا تغييراً واضحا في استراتيجيات تدريسهم عندما يتم تزويدهم  •

 .بالمعرفة والمهارات ذات المعنى ودعمهم عبر نظام واضح ومستمر

ومن ابرز توصيات الدراسة التأكيد على تقديم الدعم الكافي للمعلمين وتزويدهم بالمهارات المالئمة 

  .ل مع األخذ باالعتبار المستجدات التعليمية التي ستسهم في تطوير االداءلطبيعة العم

  

لى البحث عن العالقة إ  )Turanli, A. & Yildirim ) 1999 دراسة تورانلي ويلدومهدفت .2

بين اتجاهات المعلمين نحو االدارة الصفية والممارسات التي يمارسونها في االدارة الصفية من 

ن خالل المالحظة الصفية في المدرسة االنجليزية االعدادية في جامعة إركيز وجهة نظر الطالب وم

يركز على الطالب ) أ(التركية، وقد تألفت عينة الدراسة من معلمين مختلفين في اتجاهاتهما أحدهما 

) ب(طالباً ويعلم المعلم ) 43) (أ( يعلم المعلم ً:طالباً) 91(يركز على المهمة، ومن ) ب(واآلخر 

 طالباً، بحيث قام الطالب باالجابة على االستبانة التي تتعلق بالممارسات الصفية التي يمارسها )48(
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التقمص العاطفي، : بنداً موزعة على سبعة مجاالت وهي) 36(معلمهم، وتألفت االستبانة من 

وقام .  الحماسة، التدريس، التشجيع، ضبط الصف، التغذية الراجعة والتصحيح، وتقويم تقدم الطالب

وقد توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية .  همحظة المعلمين في صفوفالباحث بمال

بين المعلمين في مجاالت التقمص العاطفي والتدريس والتشجيع وضبط الصف والتغذية الراجعة 

روق  وجود فالذي يركز على المهمة، والى عدم) ب(والتصحيح وتقويم تقدم الطالب لصالح المعلم 

  . المعلمين في مجال الحماسةذات داللة احصائية بين

مراقبة : الذي يركز على المهمة يقوم بالممارسات التالية بدرجة عالية جداً، وهي) ب(وان المعلم 

سلوك الطلبة في غرفة الصف، مساعدة الطلبة للتغلب على شعور الجبن والخوف من الفشل عند 

 يجد الطالب صعوبة في فهمه ومتابعته، اعطاء تعليمات واضحة محاولة التعلم، التحدث بمستوى ال

للتعيينات المطلوبة، عدم التحدث بازرداء مع الطالب، بث الثقة في النفس لحدوث التعلم، استخدام 

  .أسئلة متنوعة تقيس تحقق األهداف المختلفة، اعطاء الطلبة الوقت الكافي للتعلم

رسات التي ترتبط بتعلم الطالب وتغيير الممارسات بناء وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد المما

  .على بيئة الصف

  

 تقويم أداء المهام التعليميـة   إلى(Howell and others, 1999)دراسة هويل، وزمالئه هدفت  .3

  . التي تتركز حول طريقة األداء داخل الفصل لتحسين التدريس

  :ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بما يلي

 .عة األدبيات والدراسات التي تناولت المهام التعليمية داخل الفصلمراج  -  أ

 .التوصل إلى قائمة بالمهام التعليمية داخل الفصل تركز على األداء  -  ب

 .اختيار عينة من المعلمين وإعطائهم فكرة عن المهام التعليمية وتدريبهم في ضوء ذلك  -  ج
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 . إجراء اختبار بعد تطبيق البرنامج على الطالب  - د

 .زيع استبانة على المعلمين ألخذ آرائهم في التقويم القائم على األداء تو- هـ

  .استخدام المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي  -  و

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أشار المعلمون إلى أن التقييم القائم على األداء قد أصلح من أدائهم الشخصي وأداء الطالب                 -  أ

 . لذا فقد واصلت اإلدارة التعليمية التزامها بالتقييم على أساس األداءبصفة عامة؛

أن هناك تحسناً واضحاً عند تحليل المجموع الكلي لدرجات األداء في درجات الطالب لعام                -  ب

  .  1998عنه في عام 1999

  

" عنوان بالتي جاءت و )1999(الواردة في الغامدي ) Warga) 1996دراسة وارجا وسعت . 4

الى ".  والمتمرسين في المدارس الثانويةنارة الصفية والقيادة الموقفية دراسة مقارنة عند المبتدئياالد

المقارنة بين االدارة الصفية المستعملة من قبل المعلمين المبتدئين والمتمرسين ذوي الخبرة لمعرفة 

معلماً ) 15( الدراسة االختالف بين المجموعتين في اساليب االدارة الصفية المستعملة، وبلغت عينة

، وظهرت النتائج الى عدم وجود ) سنوات في الخدمة10( معلماً ) 15(و ) أول سنة في الخدمة( 

اختالف كبير بين المبتدئين من المعلمين ذوي الخبرة في المدارس الثانوية في أساليب االدارة 

  . عبر السنينالصفية، لكن هناك مهارات اتقنها ذوي الخبرة من خالل محاولة والخطأ

  

هدفت الى التعرف والمقارنة بين تصورات معلمي التي  )Carter  )1996دراسة كارتر وفي . 5

الصفوف االبتدائية ومديري المدارس االبتدائية حول اثر انشطة وأعمال المديرين على تطوير أداء 

مدارس العامة وقد طبقت الدراسة على عينة من معلمي الصفوف االبتدائية ومديري ال.  المعلم
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حيث بينت هذه الدراسة اختالف آراء المعلمين .  بمنطقة سكرامنتو بالواليات المتحدة االمريكية

حور أثر االعمال التي يقوم بها مدير المدرسة على اداء وفعالية المعلم، غير انهم اتفقوا على انهم 

لمعلمين حيث لم يظهر اثر يقيمون اعمال المدير وانشطته التي تهدف الى تنظيم المدرسة ودعم ا

لمتغير سنوات الخبرة على هذا االستنتاج، واتفق كل من المديرين والمعلمين حول تأثير سلوك 

المدير وأنشطته على المعلم، وظهر ان لعدد سنوات خبرة المعلم أثر واضح في كيفية تصوره حول 

رات دراسة ان لدى الملعمين مهاكما أظهرت نتائج ال.  اثر انشطة المدير على فعالية وأداء المعلم

 مدير المدرسة أخذها في االعتبار اذا ارادالتعامل مع شؤون وقدرات وميول متنوعة، يجب على

أحدهم، كما ان المعلمين يحبذون أنشطة المدير المساندة لهم، وال يحبذون تدخالت المدير في 

االوامر والتعليمات، بينما اظهرت المواقف التعليمية داخل الصف وال سيما اذا كانت تتسم باصدار 

النتائج عدم وجود فروق لمتغير الجنس ومستوى الصف على كيفية تصور المعلم، لكن لمتغير 

الخبرة له أثر واضح على ذلك التصور فالمعلمون األقل خبرة يحبذون اعمال وانشطة المدير 

 الدراسة أوصى الباحث وفي ضوء نتائج.  المتنوعة أكثر من المعلمين ذوي الخبرات الطويلة

بضرورة الحصول على مزيد من المعلومات، واجراء المزيد من البحوث حول مدى تأثير تدخل 

المدير في التدريس داخل الصفوف، كما اوصت ان يعمل المديرون الحاليون على زيادة معارفهم 

  .حول كيفية تأثير المدير على المعلم داخل الصف

  

الى والتي هدفت ) 2008(الوارده في الديراوي  ) Lonsford  )1995دراسة لونسفورد جاءت . 6

معرفة تصورات المعلمين والمشرفين للعالقة بينهم في جورجيا، واستخدم الباحث نموذج جديد 

اجتماع سابق للمراقبة والمشاهدة في : لتقييم المدرس، ويشتمل النموذج على اساليب خاصة وهي 

ة، وبعد ذلك اعداد خطة تطوير وتحسين مهنية، وتم ذلك من خالل الفصل، ثم اجتماع بعدي للمشاهد
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.  معلما) 18(مشرفين و ) 7( استخدام أسلوب تجريبي على عينة من المشرفين التربويين بلغت 

  :ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

  هناك رضا وارتباط من قبل المعلمين عند اتصالهم بالمشرفين لطلب المساعدة اذا كانوا . 1  

  .يثقون بهم وبخبرتهم ومعارفهم    

  .أشار المعلمون الى احتياجهم للرعاية واالهتمام من قبل المديرين والمشرفين. 2  

  .ضيق وقت المشرفين له تأثير على العالقات بين المشرف والمعلم. 3  

  

االشراف " بعنوان  والتي )2008( الواردة في الديراوي  )Sandel ) 1992 دراسة ساندلأما . 7

هدفت الدراسة الى التعرف على اسباب و". تربوي كما يتصوره المعلم كجزء من التطوير المهني ال

االحباط الذي يصيب المعلمين واثر عملية النمو المهني للمعلمين كجانب من جوانب عمل المشرف 

ة التربوي في معالجة ذلك، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتألفت عينة الدراس

وبينت .  معلما في المدارس االبتدائية حيث اخضعوا لست مراحل عملية للنمو المهني) 42(من 

  .النتائج أهمية دور المشرف التربوي في تحسين النمو المهني للمعلمين وتعزيز انتمائهم لمهنتهم

  

ريكا جريت في واليات ام والتي أ )1990( الواردة في الفواعرة  Hunterدراسة هنتر بينما . 8

من وجهة نظر المعلمين، حيث دلت  الجنوبية لمعرفة دور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم

من المعلمين ال يعتبرون االشراف الذي يقوم به المديرون في مدارسهم %) 36(نتائجها على ان 

دارة منهم يعتقدون ان عملهم يقدر من االشخاص الذين يقومون باال%) 42(اشرافاً بناء وموجهاً، و 

منهم يعتقدون ان هيئة االدارة واالشراف ال تساعد وتعاون على ادارة %) 39(واالشراف، و 

  .واجباتهم داخل الفصول
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مدير المدرسة االبتدائية في الضواحي " بعنوان  والتي  )Corn  )1988دراسة كورن وفي . 9

لومبيا بهدف تحليل حيث اجريت هذه الدراسة في كلية المعلمين في جامعة كو" كمشرف تربوي 

وأظهرت نتائج .  دور مديري المدارس في ضاحية بيجن الشمالية في نيوجيرسي كمشرفين تربويين

هذه الدراسة إدراك المديرين ألعمالهم، وان المعلمين يرون ان مديريهم متعاونون في تحسين 

حسين مؤهالتهم كما اظهرت رغبة المديرين في العمل على ت.  الممارسات التربوية في مدارسهم

النتائج ان كما أظهرت .  المهنية، والمهارات المتعلقة بمسؤولياتهم االشرافية بصورة مستمرة

جاهات الحالية فيما يتعلق باالشراف التربوي في المدارس االبتدائية تمثل الخبرات السابقة واالت

مدريهم، وفي نفس ظروفا لبذل الجهود لتحسين االشراف التربوي، ومساعدة المعلمين من قبل 

  .الوقت أظهرت الرغبة في استمرار هذه الجهود

  

تطوير " بعنوان  والتي )Sanford & Clements )1983  دراسة سانفورد وكليمنتسأما . 10

هدفت هذه الدراسة الى تقييم الممارسات التي يمارسها المعلمون ".  ة الصف في والية أوستنرداإ

.  اًمعلم) 200( عليها من خالل المالحظة المباشرة لسلوك لبناء ادارة صفية ناجحة والحفاظ

  :وتوصلت الدراسة الى ان المعلمين يقومون بالممارسات التالية

  .اختيار االنشطة التي تسمح لهم بالنجاح والشعور بالراحة •

 .مراقبة السلوك وايقاف السلوك غير الحسن •

 .استخدام توجيهات واضحة واالشراف على االنشطة •
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الى استقصاء المهام التي يمارسها مدير  ) Brown ) 1980 دراسة براون حين هدفت في. 11

المدرسة االبتدائية الحكومية في فلوريدا، والتحقق من حجمها وترتيبها وتحديد اتجاهات المعلمين 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة ان أكثر المهام .  نحوها، وأيها تالقي تركيزاً في عمل مدير المدرسة

تطوير التعليم والمنهاج، واالشراف على الطالب والعالقة : ي تحظى باهتمام مدير المدرسة هيالت

االشراف على : بين المجتمع والمدرسة، أما المجاالت التي لم تحظ باهتمام مدير المدرسة فهي

 يرون كما تبين ان المعلمون.  المعلمين، واالعمال االدارية والمالية، واالثاث المدرسي، والخدمات

  .ن المديرين يركزون في أعمالهم على الطالب أكثر من أي مجال آخرا

  

لى الوقوف على رأي إ  )Young& Heichberger  )1975دراسة يونغ وهيشبرغر  وهدفت. 12

وقد طبقت هذه الدراسة على .  المعلمين في عملية االشراف التربوي التي يقوم بها مدير المدرسة

من المعلمين شعروا %) 82(وقد أظهرت نتائج الدراسة أن .  االبتدائيةعينة من معلمي المدارس 

هم بالمشاركة دمنهم عبروا عن اعتما%) 78(بأهمية االشراف والتقييم من قبل مدير المدرسة، و 

في عملية االشراف والتقييم وطالبوا بضرورة ان تستعمل النتائج لتحليل عمل المعلم وإصالح نقاط 

 رأوا ان التركيز في عملية التقييم يجب ان تكون على المتعلم ال على المعلم منهم%) 57(ضعفه و 

كما تبين أيضاً ان نسبة الوقت الذي يفترض بمدير المدرسة ان يقضيه في عملية االشراف .  وحدة

  .من وقته%) 25(الى %) 35(التربوي تتراوح بين 
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  :التعليق على الدراسات السابقة 2-3

السابق لما تيسر اإلطالع عليه من دراسات مرتبطة بالدراسة الحالية العرض من خالل   

ومتغيراتها، ورغم اإلستفادة القيمة من هذه الدراسات فقد اتضح من الدراسات السابقة العربية 

  :واالجنبية ما يلي

منها عدة جميعها تنمية المعلمين مهنياً وتحسين أدائهم بطرق تناولت الدراسات السابقة  .1

، ودور مدير المدرسة كمشرف مقيم ولم تتطرق الدراسات التدريبو ، التربوياإلشراف

كما هو  السابقة لدور مدير المدرسة في تحسين األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظرهم

، السحيباني )2007( ، صيام )2008(، والديراوي )2009( الحال في دراسة النبهان 

، )2001( وسيسالم ) 2003( ، الرميح )2004( ، الجالد )2006(، أبو هليل )2006(

 2006( كما هو الحال في دراسة الكثيري   في تحسين أداء المعلمين المدرسة دور مديرو

، )1996(وحبيب ) 1999( ، وكالة الغوث  )2003( ، أبو صوي )2005( ، الشهراوي )

ر فعال في  بينت نتائجها أن لمدير المدرسة دوالتيو ،)1994(والصبحي ) 1996( غانم 

 لدى اً واضحاًومع ذلك فقد اظهرت بعض الدراسات ان هناك تفاوتدعم المعلم وتنميته، 

 التقويم،التخطيط والتنفيذ و: الت التالية في المجاأدائهمالمعلمين لدور مدير المدرسة في دعم 

فمنهم من رأى انه ال يوجد فروق ذات داللة ا وعدم الرضا رضفقد تراوحت بين ال

والخبرة، والجهة المشرفة، بينما ة لمتغيرات المرحلة التعليمية والمؤهل العلمي احصائي

المشرفة والتخصص والمؤهل   الجهةخرون وجدوا فروق ذات داللة احصائية لمتغيرآ

 .العلمي
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في تحديد هيكل عام لإلطار النظري للدراسة استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  .2

، الديراوي )2009(  وخاصة دراسة النبهان ة الدراسة، وتحديد مجاالتهاالحالية وبناء أدا

 .، وفي مناقشة النتائج )2006( أبو هليل ) 2003( ، أبو صوي )2008(

التي تناولت دور مدير المدرسة ) على حد علم الباحث(ندرة الدراسات الفلسطينية والعربية  .3

حالية ميزة تجعلها تسد فراغاً كبيراً في في تحسين أداء المعلم الصفي مما جعل للدراسة ال

  .البحث التربوي عندما تناولت دور مدير المدرسة في تحسين األداء الصفي للمعلمين



 

 

  الفصــــــــل الثالـــــــث

  

  طريقــــة الدراســــة وإجراءاتهــــا

  

  المقدمة

  منهج الدراسة

  مجتمع الدراسة

  عينة الدراسة

  أداة الدراسة

  صدق األداة  

  ثبات األداة  

  متغيرات الدراسة

  إجراءات الدراسة

  المعالجة اإلحصائية
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  الفصل الثالث

  وإجراءاتهاطريقة الدراسة 

  ة المقدم3-1

 وكيفيـة بنائهـا     المـستخدمة  واألداةتناول هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسـة وعينتهـا،            

وتطويرها، كما يتناول إجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها، ووضوح إجراءات تطبيق الدراسة             

  .والمعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج

  

  راسة منهج الد3-2

( فه األغا    والذي عر  ،في هذه الدراسة، لمناسبته لطبيعة الدراسة     م المنهج الوصفي    ااستخدتم    

ة وأحداث وظواهر وممارسـات قائمـة ومتاحـة         سالمنهج الذي يتناول درا   " بأنه  ) 41، ص 1997

   ."للدراسة دون أن يتدخل الباحث في مجرياتها، وعلى الباحث أن يتفاعل معها بالوصف والتحليل

  

  ع الدراسةتم مج3-3

  ة والخاصة في محافظة    يمدارس الحكوم ال  ومعلمات ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي     تكو

حسب آخر إحصائيات  2009/2010 للعام الدراسي معلماً ومعلمة) 2360( بيت لحم، والبالغ عددهم

 د مجتمـع الدراسـة  توزيع أفرا) 1- 3(، ويبين الجدول مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم     

 مدرسة) 117( حيث بلغ عدد المدارس      . الجهة المشرفة، الجنس والمرحلة التعليمية     اتحسب متغير 

  .مدرسة خاصة) 30( و حكومية
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   الجهة المشرفة، الجنس والمرحلة اتمتغير  حسبواسماء المدارس  الدراسةمجتمعتوزيع أفراد  : 1-3جدول 

  التعليمية

  لتعليميةاالمرحلة
  الجهة المشرفة  ثانوي أساسي

  إناث  ذكور إناث ذكور

  المجموع

  1770  463  404 565 338 ةـــحكوم

  590  328  132 111 19 ةــــخاص

  2360  791  536 676 357 وعـــالمجم

  

  

3-4نة الدراسة عي  

    مـن   )18(نة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية وشملت عينة الدراسة على          تم اختيار عي 

 في محافظـة    معلماً ومعلمة ) 354( مدرسة ثانوية وأساسية حكومية وخاصة وتضم         )147( أصل  

ا عـن اداة الدراسـة حـسب    توزيع افراد العينة الـذين أجـابو  ) 2- 3( ويوضح الجدول    ،بيت لحم 

 أسماء المدارس التـي شـاركت فـي عينـة           )1(ملحق  ويبين ال  .لهذه الدراسة المتغيرات المستقلة   

  .الدراسة

  أسماء المدارس وعدد المعلمين فيها
  عدد المعلمين  اسم المدرسة عدد المعلمين اسم المدرسة

   16  مدرسة اناث الخنساء األساسية 33 انويةمدرسة ذكور بيت لحم الث

   13  مدرسة اناث ارطاس األساسية 24 مدرسة ذكور نحالين الثانوية

   21  مدرسة بنات الدوحة الثانوية 19 مدرسة الشواورة الثانوية

  22  مدرسة ذكور بيت ساحور الثانوية 18 مدرسة بنات نحالين

  17   ذكور العبيدية الثانويةمدرسة 19 مدرسة ذكور المهد األساسية

  17  مدرسة مريم العذراء األساسية 33 مدرسة البطريركية الالتينية

  11  مدرسة ذكور الوحدة االساسية 13 مدرسة اناث زعترة األساسية

  45  البنات/ثانوية تيراسنطا للبنين 27 مدرسة بنات بيت جاال الثانوية

  25   جماينرمدرسة هيرمان 25 مدرسة بنات تقوع الثانوية
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  توزيع أفراد عينة الدراسة : 2-3جدول 

  القيم الناقصة  النسبة المؤوية  العدد  المستوي  المتغير

  0  %38.1  135 ذكر
  الجنس

  0  %61.9  219 أنثى
  0  %43.8  155 أساسي

  ليميةالمرحلة التع
  0  %56.2  199 ثانوي
  0  %37.6  133 علمي

  التخصص
  0  %62.4  221 إنسانيةعلوم
  0  %15  53 دبلوم

  المؤهل العلمي  0  %68.4  242 بكالوريوس
  0  %16.6  59 فأعلىماجستير
  0  %17.8  63  سنوات5اقل من

  سنوات الخبرة  0  %26.8  95  سنوات10-5من
  0  %55.4  196  سنوات10أكثر من
  0  %75.1  266 حكومة

  الجهة المشرفة
  0  %24.9  88 خاصة

  

   أداة الدراسة3-5

ـ والدراسـات الـسابقة ذات العال      ، التربـوي  األدبب يتعانةقام الباحث ببناء استبانة باال       ة ق

 أبـو و،  )2003(أبو صوي   و،  )2008(الديراوي  و،  )2009(نبهان  بموضوع الدراسة ومنها دراسة     

كما استفاد من خبرة عدد من أساتذة التربية في كلية التربية بجامعة القدس، وبعض              ). 2006(ل  هلي

 التربوي في وزارة التربية والتعليم، وخبرة الباحث فـي          واإلشرافالمختصين في اإلدارة المدرسية     

ثـة  فقرة موزعة علـى ثال    ) 60( من   األوليةفي صورتها   نت أداة الدراسة    حيث تكو مجال التعليم،   

  .)2( ملحق يم،التقووتنفيذ الدرس، والتخطيط، : مجاالت وهي

 

 



64 
 

  

   صدق األداة3-5-1

فقرات االستبانة في صورتها األولية، وللتأكد من صدقها، من حيث مناسـبة            بعد أن تم بناء       

الفقرات لقياس ما وضعت لقياسه، ومدى انتمائها لموضوع الدراسة ومجاالتها، وكـذلك وضـوح              

) 13(م   البـالغ عـدده    مينكّح من الم  عددوية ومدى قابليتها للقياس، تم عرضها على        صياغتها اللغ 

 تدريس فـي    هيئة وأعضاء   ، المدرسية واإلدارة التدريس،   :ممن يعملون في المجال التربوي     ،محكماً

كمـا يبينـه     .الخليلوالنجاح الوطنية،   وبيرزيت،  وبيت لحم،   والقدس المفتوحة،   والقدس،  : جامعات

  ).3 (الملحق

 الفقـرات    ومقترحاتهم، حيث تم في ضوء مالحظاتهم تعـديل        المحكمين بآراء األخذوقد تم     

  :التالية

  يرشدني إلى أهمية التخطيط الذي هو سر النجاح .1

يساعدني في تحديد الحاجات التربوية الخاصة بالطالب ومعالجة الفروق بين مستوى  .2

 الطلبة

جة المواقف التعليمية وتوزيع زمن الدرس يوجهني إلى استغالل الوقت المناسب لمعال .3

 .على األهداف المرصودة بشكل مناسب

 .يساعدني في تحديد وسائل وطرق إشراك الطالب على تحمل المسؤولية .4

 يشجعني على ابتكار وسائل لتوفير الجو التعليمي النفسي المناسب .5

 .يمدني بالنشرات التربوية المعاصرة عن األنشطة والبرامج .6

 .تسلسل والترابط المنطقي في تناول موضوع الدرس وإجراءاتهاليساعدني في  .7

 .يشجعني على إبداء مالحظاتي على الموقف الدراسي بهدف تطويره .8
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  : الفقرات التاليةوحذف

  يوجهني في عملية التخطيط اليومي .1

 يرشدني إلى وسائل معالجة األسئلة غير المتوقعة من الطالب .2

 لى المواقف الطارئة في الحصةيبين لي كيفية التغلب ع .3

 يبين لي أهمية التنوع في طرائق التدريس .4

 يجعل شعاري التعزيز والثواب بدال من التخويف والعقاب في فرض النظام .5

 .يشجعني على استخدام التعزيز االيجابي والسلبي .6

  .يشجعني على إبداء مالحظاتي على الموقف الدراسي بهدف تطويره .7

   : الفقرات التاليةضافةإو

  .يساعدني في صياغة الخطة التدريسية اليومية .1

 .يساعدني في اختيار األنشطة الصفية .2

 .يساعدني في تحديد االحتياجات التدريبية في مجال التقويم لمعالجتها .3

 .يوجهني لتقويم التغذية الراجعة للطلبة .4

  ):4( الملحق كاآلتي  في صيغتها النهائيةبحيث أصبحت االستبانة

اشتمل على معلومات عامة عن أفراد عينة الدراسة، والتي تمثل المتغيـرات             :  األول قسمال  

الجنس، المرحلة التعليمية، التخصص، المؤهل العلمي، سنوات الخبـرة، الجهـة           : المستقلة، وهي   

  .المشرفة

  :مجاالت الدراسة الثالثة وفقراتها كما يلياشتمل على  :  الثانيقسمال  

  ).15 إلى رقم 1من رقم ( فقرة 15ل واشتم ،تخطيطال: المجال األول

  .)46 إلى رقم 16من رقم ( فقرة 31  واشتمل،تنفيذ الدرس: المجال الثاني
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  .)60 إلى رقم 47من رقم ( فقرة 14 واشتمل ،تقويمال: المجال الثالث

ري المدارس في دعـم األداء الـصفي        يوقد استخدم الباحث تدريج ليكرت الخماسي لقياس دور مد        

( موافـق بـشدة     :  وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم، والتي تأخذ القيم التالية             للمعلمين من 

،  )درجتـان ( ، معـارض    )ثـالث درجـات     ( ايد  ، مح )أربع درجات   ( ، موافق   )خمس درجات   

  ). درجة واحدة ( معارض بشدة 

  

   ثبات األداة 3-5-2

(  كرونباخ ألفا      لمعامبحسب   ، االتساق الداخلي  التحقق من ثبات األداة من خالل معامل      تم    

Cronbach Alpha(  حيث بلغ معامل الثبات للمجال الكلي ، )وهي قيمة عاليـة جـداً      ) 0.98

قيم معامالت  ) 3- 3(وصالحة ألغراض البحث العلمي وتعطي الباحث الثقة بتطبيقها، ويبين الجدول           

  . الثبات لمجاالت أداة الدراسة

  

  :لمجاالت الدراسة حسب معاملة الثبات كرونباخ ألفامعامالت الثبات  : 3-3جدول 

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  المجال
  0.94  15   تخطيطالمجال 

  0.96  31   الدرسمجال تنفيذ
  0.94  14  تقويمالمجال 

  0.98  60  الدرجة الكلية
  

)   0.94( تراوحت بين   االداة على المجاالت    معامالت ثبات    أن) 3- 3 (ويتضح من الجدول السابق   

  .وهي معامل ثبات عالية جداً ) 0.98(  الكلي لألداة  قيمة معامل الثباتبلغتو ) 0.96( و 
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   متغيرات الدراسة 3-6

  : هذه الدراسة المتغيرات التاليةتشتملإ

  :المتغيرات المستقلة وهي : أوال 

  .معلمجنس ال. 1  

  ).أساسية، ثانوية ( ولها مستويان : المرحلة التعليمية. 2  

  ).علمي، علوم إنسانية ( وله مستويان : لتخصصا. 3  

  ). فاعلى ماجستيردبلوم، بكالوريوس، (  مستويات ةوله ثالث: المؤهل العلمي. 4  

  أقل من خمس سنوات، من خمس إلى (  مستويات ةولها ثالث: سنوات الخبرة للمعلم. 5  

  ).عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات     

  ).حكومة، خاصة (  ولها مستويان :الجهة المشرفة على المعلم. 6  

  

  :المتغير التابع : ثانياً

  .دعم األداء الصفي فين مديريالدور تقديرات معلمي المدارس في محافظة بيت لحم ل  

  

   إجراءات الدراسة3-7

  : جراءات اآلتيةاإل الدراسة بع الباحث في تنفيذاتّ  

  .قة بمشكلة الدراسةالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالطّاال .1

لية وعرضها على المحكمين والتأكد من صـدقها         الدراسة بصورتها األو   داة أ تم إعداد  .2

 .وثباتها
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 إلى معالي   هجومنسق برنامج اإلدارة التربوية م     تسهيل مهمة من     كتابالحصول على    .3

 . )5( الملحق وزيرة التربية والتعليم 

 التربية   إلى مدير   التربية والتعليم موجه   الحصول على ورقة تسهيل المهمة من وزارة       .4

 . )6(  الملحق .والتعليم في محافظة بيت لحم

الحصول على ورقة تسهيل مهمة من مدير التربية والتعليم في محافظـة بيـت لحـم                 .5

 . إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة في محافظـة بيـت لحـم             هموج

 . )7( الملحق 

 .ار عينة الدراسةختيحصر مجتمع الدراسة، ثم ا .6

 . على جميع أفراد عينة الدراسةتتوزيع االستبانا .7

إلجراء المعالجـات   حاسوب  إلى ال  البيانات   إدخالجمع االستبانات، وترميزها ومن ثم       .8

 .اإلحصائية المناسبة الستخراج النتائج

  

   المعالجة اإلحصائية3-8

 واالنحرافات المعيارية ومعامل    تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية        

 ) ANOVA ( األحـادي ، وتحليل التبـاين      "t-test" " ت  " الثبات كرونباخ ألفا، واجري اختبار      

One Way Analysis of Variance  ،ختبار توكي وا)Tukey test (   وذلك باستخدام برنـامج

  .SPSS ( Statistical Package of Social Science ( اإلحصائيةالرزم 

دور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين مـن وجهـة نظـر              درجة  ولتحديد    

فظة بيت لحم، في ضوء قيم المتوسطات الحسابية لتقدير أفراد عينة الدراسة مـن              المعلمين في محا  

  :عتمد الباحث المقياس التقديري التاليا ،المعلمين
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  *مفاتيح التصحيح

  للمعلمين الصفي األداء دعم في ةالمدرس مدير دوردرجة  المتوسط الحسابي

 منخفض 2.33- 1.00

 متوسط 3.67- 2.34

 كبير 5.00- 3.68

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على الدراسات السابقة* 



  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابـــــعالفصــــــــل 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  المقدمة

يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة التي توصل اليها الباحث من خالل استجابة أفراد   

 للمعلمين في داء الصفياألرس في دعم ا المديمديرعينة الدراسة على أداة الدراسة المتعلقة بدور 

  .بيت لحممحافظة 

  

  عرض النتائج 4-1

  سؤال الدراسة األولج ائ نت4-1-1

 داء الصفياأل في دعم نيمديرالدور تقديرات معلمي المدارس في محافظة بيت لحم لما  

  للمعلمين؟

لإلجابة عن السؤال السابق استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدور 

 من وجهة نظرهم، وذلك كما ينلمعلمالصفي لداء األ في دعم مديري المدارس في محافظة بيت لحم

  ).4(هو واضح من خالل الجدول 

في  مديري المدارسلدور فراد عينة الدراسة إلجابات أالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ): 4(جدول 

   أداة الدراسة مرتبة تنازلياً  لمجاالت في محافظة بيت لحم المعلمين من وجهة نظر للمعلمينداء الصفياألدعم 

   الدعمدرجة  الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال ترتيب المجال في االستبانة

  كبيرة  3 0.64 3.76التقويم  3
  كبيرة  2 0.65 3.73 تنفيذ الدرس  2
  متوسطة  1 0.67 3.64التخطيط  1
 كبيرة   0.62 3.71الدرجة الكلية  
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الصفي  داءاألرس في دعم ا المديلواردة في الجدول السابق إلى أن دور مدير االقيمتشير 

  ).3.71( حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للمقياس  كان كبيراًينلمعلمل

، )3.64( حيث بلغ المتوسط الحسابي له ،في مجال التخطيط متوسطاالمدارس  يريكان دعم مدو

، بمتوسط في كل من مجال تنفيذ الدرس و مجال التقويم كبيراً الصفيفي حين كان دعم األداء 

  .على التوالي) 3.76(و ) 3.73(حسابي 

  

  :ستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجاالت فهي كالتاليأما بخصوص المتوسطات ال

تخطيطال: لالمجال األو   

  ).5(ول رقم كانت نتائج الدراسة للمجال األول مرتبة تنازلياً كما في الجد

  

 ينلمعلم الصفي لداء األفي دعم المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدور مديري المدارس ): 5(جدول 

  تنازلياً، مرتبة تخطيطالفي مجال 

 رقم

  الفقرة
 الفقرات

 المتوسط

الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الدعم

 كبيرة 0.78 4.05  إلى أهمية التخطيط المدرسييرشدني 1
 كبيرة 0.81 3.91   على اإلفادة من خبرات زمالئي في التخطيط للحصةيحثني 13

 كبيرة 0.81 3.81 .الطلبة في تحديد الحاجات التربوية الخاصة بيساعدني 6

 كبيرة 0.85 3.75 . إلى استغالل الوقت بفعالية كتوزيع زمن الدرسيوجهني 9

 كبيرة 0.87 3.70 لمناسبة إلى تحديد الوسائل واألساليب ايرشدني 3

 كبيرة 0.90 3.68 . في معالجة الفروق بين مستوى الطلبةيساعدني 15

 نحو إعداد مواد إثراء للمادة التعليمية كاألنشطة والبرامج يوجهني 12
 .وإعداد أوراق عمل

 كبيرة 0.91 3.68

 كبيرة 0.84 3.68  في تحديد األولويات حسب الحاجاتيشاركني 14

 متوسطة 0.91 3.65  في صياغة األهداف السلوكيةييساعدن 2

 التعلمبطيئي ( في كيفية التعامل مع طلبة الفئات الخاصة يساعدني 10
 ).والموهوبين 

 متوسطة 0.88 3.62
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 متوسطة 0.88 3.62 . في تحديد المهام عند التخطيط لعملييشاركني 5

 متوسطة 0.87 3.61 .لفردية في تحديد األنشطة التعليمية وفقًا للفروق ايشاركني 7

 متوسطة 0.97 3.58  في وضع خطط عالجية للطلبةيساعدني 11

 متوسطة 0.96 3.49 . في صياغة الخطة التدريسية اليوميةيساعدني 4

8 
 في تحليل المقررات الدراسية ألتمكن من إعداد الخطة يساعدني
 .الالزمة

3.42 0.94 
 متوسطة

  متوسطة 0.67 3.64               الدرجة الكلية
  

 المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لدعم مديري المدارس نأ) 5(يتضح من الجدول رقم 

، وتشير هذه )0.67(وإنحراف معياري مقداره ) 3.64(بلغت  لألداء الصفي في مجال التخطيط

 صلت وح،بدرجة متوسطةتخطيط ال دعم مديري المدارس لألداء الصفي في مجال نألى إالنتيجة 

( على الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ  )  إلى أهمية التخطيط المدرسييرشدني) ( 1(الفقرة رقم 

، 3، 9، 6، 13( ، وحصلت الفقرات رقم كبيرةوبدرجة ) 0.78( وانحراف معياري مقداره ) 4.05

 ) 3.68 – 3.91( ، وبمتوسطات حسابية تراوحت بين كبيرةعلى درجة كذلك ) 14، 12، 15

على درجة متوسطة، وبمتوسطات حسابية ) 8، 14، 11، 7، 5، 10، 2( لت الفقرات وحص

  .ي من فقرات هذا المجال على درجة منخفضةأ، ولم تحصل ) 3.42 – 3.65( تراوحت بين 

  

  تنفيذ الدرس: المجال الثاني

  ).6(كانت نتائج الدراسة للمجال الثاني مرتبة تنازلياً كما في الجدول رقم   
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 ينلمعلمالصفي لداء األفي دعم المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدور مديري المدارس ): 6(ول جد

  تنازلياً، مرتبة في مجال تنفيذ الدرس

 رقم

 الفقرة
 الفقرات

 المتوسط

الحسابي

 االنحراف

المعياري

 درجة

 الدعم
 كبيرة 0.78 4.11 صف على أهمية االلتزام بمواعيد الدخول والخروج من اليشجعني 33

 اإلخالص، إلى سبل غرس القيم في نفوس الطلبة مثل الصدق، األمانة، يرشدني 31
 الخ... االنضباطالنظام، 

 كبيرة 0.74 4.06

 كبيرة 3.02 3.97  بالنشرات التربويةيزودني 35

 كبيرة 0.75 3.96 . على اعتماد منهج المساواة بين الطلبةيشجعني 34

 كبيرة 0.76 3.88 تقبل آراء الطلبة على يشجعني 17

 كبيرة 0.75 3.88  إلى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبةيرشدني 29

 كبيرة 0.82 3.87 . على التعاون مع أولياء األموريشجعني 39

 كبيرة 0.80 3.87 . على استخدام التعزيز للطالب بشكل متوازنيشجعني 20

 كبيرة 0.86 3.84 . تدريسية جديدة على استخدام أساليبيشجعني 22

 كبيرة 0.85 3.82 . إلى توظيف الكتاب المدرسي في الوقت المناسبيرشدني 45

 كبيرة 0.80 3.81  على وجوب التواضع في التعامل مع الطلبةيحثني 28

 كبيرة 0.89 3.80 . الطلبةها في كيفية تفعيل األعمال الجماعية التي يقوم بيساعدني 25

 كبيرة 0.82 3.79 . في إشراك الطلبة على تحمل المسؤوليةدنييساع 21

 كبيرة 0.86 3.78 . الدافعية لدى الطلبةاستثارة في كيفية يساعدني 16

 كبيرة 0.87 3.77 .الصفي لدي آلية التفاعل يعزز 32

 كبيرة 0.84 3.77 . على ربط المادة التعليمية ببيئة الطلبة وحياتهم العملية بشكل مالئميشجعني 44

 كبيرة 0.86 3.75 . في تحليل مواطن الضعف والقوة في التفاعل الصفييساعدني 30

 كبيرة 0.87 3.73  وترابطًا في تناول موضوع الدرس تسلسالًيساعدني 42

 كبيرة 0.91 3.70  إلتقان مهارة بداية الحصة وإنهاء الحصةيوجهني 37

 كبيرة 0.86 3.68 .ايجابي  على ابتكار وسائل لتوفير مناخ صفييشجعني 27

 متوسطة 0.92 3.67  في كيفية ربط محتوى الدرس بالجانب العملييساعدني 19

 متوسطة 0.86 3.67 ).االتصال غير اللفظي( المناسبةواإليماءات على استخدام تعبيرات الوجه يحثني 40

 متوسطة 0.92 3.66 . في تحديد أساليب تهيئة الحصةيساعدني 18

 متوسطة 0.93 3.66 . إلى تنويع نبرة الصوت بما يتناسب والموقف التعليمي التعلمييرشدني 43

 متوسطة 0.90 3.64 . في تحديد المواقع المناسبة لألنشطةيساعدني 41

 متوسطة 0.90 3.62 . في تحديد التحركات المناسبة داخل الصفيساعدني 38

 متوسطة 0.99 3.62 .الطلبة المناسبة لمستوى األسئلة إلى طريقة طرح يرشدني 24

 متوسطة 0.90 3.62 . في اختيار األنشطة الصفيةيساعدني 46

 متوسطة 0.87 3.60  لقراءات منهجية تفيدني في تنفيذ الدرسيوجهني 36

 متوسطة 1.01 3.55 . إلى كيفية صياغة األسئلة المناسبة لمحتوى الدرسيرشدني 23

 متوسطة 0.87 3.55 .ة لخدمة المجتمع المحلي لي وسائل توظيف مفاهيم الماديبين 26
 كبيرة 0.65 3.73           الدرجة الكلية
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 المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لدعم مديري المدارس نأ) 6(يتضح من الجدول رقم 

، وتشير هذه )0.65(نحراف معياري مقداره او) 3.73(لألداء الصفي في مجال تنفيذ الدرس بلغت 

  وحصلتكبيرةبدرجة دعم مديري المدارس لألداء الصفي في مجال تنفيذ الدرس  نأ لىإالنتيجة 

على  )  على أهمية االلتزام بمواعيد الدخول والخروج من الصفيشجعني) ( 33(الفقرة رقم 

، كبيرةوبدرجة ) 0.78( وانحراف معياري مقداره ) 4.11( الترتيب االول بمتوسط حسابي بلغ 

، 16، 21، 25، 28، 45، 22، 20، 39، 29، 17، 34، 35، 31، 33 ( وحصلت الفقرات رقم

 – 4.11( ، وبمتوسطات حسابية تراوحت بين كبيرة على درجة  )27، 37، 42، 30، 44، 32

على درجة )  26، 23، 36، 46، 24، 38، 41، 43، 18، 40، 19(وحصلت الفقرات  ) 3.68

، ولم تحصل اي من فقرات هذا ) 3.55 – 3.67( متوسطة، وبمتوسطات حسابية تراوحت بين 

  .المجال على درجة منخفضة

  

  تقويمال: المجال الثالث

  ).7(كانت نتائج الدراسة للمجال الثالث مرتبة تنازلياً كما في الجدول رقم   
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 ينلمعلم لالصفيداء األفي دعم المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدور مديري المدارس ): 7(جدول 

  تنازلياً، مرتبة تقويمالفي مجال 

  

 رقم

 الفقرة
 الفقرات

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الدعم

 كبيرة 0.79 3.97 . على استخدام أنواع التقويم المختلفةيشجعني 54

47 
 مالحظاتي على الموقف الدراسي بهدف ء على إبدايشجعني
 .تطويره

 كبيرة 0.73 3.90

 إلى كيفية رصد نتائج االختبارات الشهرية نييرشد 57
 .والفصلية

 كبيرة 0.81 3.89

 كبيرة 0.78 3.88 . على مناقشة نتائج الطلبة مع معلمي ذلك الصفيشجعني 56

 كبيرة 0.85 3.85 . لتقويم التغذية الراجعة للطلبةيوجهني 60

 كبيرة 0.89 3.78 . بأهمية الموازنة بين التقويم واألهداف التعليميةيذكرني 50

 كبيرة 0.89 3.75 . أساليب تحقق األهداف التعليميةاستخدام إلى يوجهني 49

59 
 في تحديد االحتياجات التدريبية في مجال التقويم يساعدني
 .لمعالجتها

 كبيرة 0.82 3.74

 كبيرة 0.87 3.74 . لي طرق تقويم االختبارات وسبل تحسينهايوضح 53

 كبيرة 0.80 3.73 .ايير التقويم في تحديد معيساعدني 48

 كبيرة 0.86 3.71 . في ربط عمليات التقويم باألهداف المحددة مسبقًايساعدني 58

52 
 والضعف لدى وة في كيفية تشخيص نقاط القيساعدني
 .الطلبة

 كبيرة 0.92 3.69

 بأساليب تقويم متنوعة تواكب تنوع األهداف يزودني 55
 .التعليمية

 متوسطة 0.87 3.65

 إلى كيفية استخدام جدول المواصفات في بناء يوجهني 51
 .فقرات االختبار

 متوسطة 0.92 3.60

 كبيرة 0.64 3.76              الدرجة الكلية
  

 المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لدعم مديري المدارس نأ) 7(يتضح من الجدول رقم 

، وتشير هذه )0.64( معياري مقداره نحرافاو) 3.76(لألداء الصفي في مجال التقويم بلغت 

 الفقرة ت وحصل،كبيرةبدرجة تقويم  الدعم مديري المدارس لألداء الصفي في مجال  نألى إالنتيجة 
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ل بمتوسط حسابي بلغ وعلى الترتيب األ )  على استخدام أنواع التقويم المختلفةيشجعني) ( 54(رقم 

 )3.97 (  

، 57، 47، 54( ، وحصلت الفقرات رقم كبيرةدرجة وب) 0.79( وانحراف معياري مقداره 

، وبمتوسطات حسابية تراوحت كبيرةعلى درجة  ) 52، 58، 48، 53، 59، 49، 50، 60، 56

على درجة متوسطة، وبمتوسطات حسابية  ) 51، 55 (ناتوحصلت الفقر ) 3.69 – 3.97( بين 

  .ا المجال على درجة منخفضة من فقرات هذي، ولم تحصل أعلى التوالي) 3.60 – 3.65 ( وهي

  

  :نتائج السؤال الثاني 4-1-2

هل يختلف دور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين   

التخصص، والمرحلة التعليمية، و الجنس، :في محافظة بيت لحم، باختالف متغيرات الدراسة

  ؟.ةالجهة المشرفوسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، و

فراد ألإلجابة عن السؤال الثاني، تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

حصائياً إة ذا كانت الفروق بين قيم المتوسطات الحسابية دالّإنة الدراسة، ومن ثم تم التحقق فيما عي

  :من خالل فحص الفرضيات الصفرية اآلتية

  

  الفرضية األولى

بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ة عند مستوى الدالل إحصائيةة ذات داللال توجد فروق

في من وجهة نظر المعلمين  ينلمعلمالصفي ل ألداءافي دعم عينة الدراسة لدور مديري المدارس 

  . بيت لحم تعزى لمتغير الجنسمحافظة
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 تقديرات بينللفروق  ) t-test ( )ت(للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار 

 ينمين من وجهة نظر المعللمعلمالصفي ل األداءفي دعم أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس 

  ).8( تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول محافظة بيت لحمفي 

  

ألداء افي دعم لدور مديري المدارس   بين تقديرات أفراد عينة الدراسةللفروق" ت"نتائج اختبار ): 8(جدول 

   متغير الجنسحسب ،في محافظة بيت لحم ينلمعلمالصفي ل

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجات 

 الحرية
قيمة ت 

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
 0.73 3.67 135 ذكر

 التخطيط
 0.63 3.63 219 أنثى

352 0.474 0.636 

 0.67 3.69 135 ذكر
 تنفيذ الدرس

 0.63 3.75 219 أنثى
352 -0.796 0.427 

 0.65 3.77 134 ذكر
 التقويم

 0.64 3.76 219 أنثى
352 0.094 0.925 

الدرجة  0.66 3.70 135 ذكر
 0.60 3.72 219 أنثى الكلية

352 -0.367 0.714 

  

لدور  α ≥ 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ة داللعدم وجود فروق ذات) 8(يالحظ من الجدول 

، ألن في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنساألداء الصفي للمعلمين في دعم مديري المدارس 

  .0.05مستوى الداللة للدرجة الكلية أكبر من 
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  الثانيةالفرضية 

ت أفراد بين تقديرا)  α ≥ 0.05 (ةالدالل عند مستوى إحصائية ةال توجد فروق ذات دالل

في من وجهة نظر المعلمين عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين 

  ).ثانوية وأساسية،  ( المرحلة التعليميةمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

بين تقديرات للفروق  ) t-test ( )ت( استخدم اختبار الثانيةللتحقق من صحة الفرضية 

 لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمينأفراد عينة الدراسة 

  ).9(تعزى لمتغير المرحلة التعليمية، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول في محافظة بيت لحم 

  

ألداء ادعم لدور مديري المدارس في  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة للفروق" ت"نتائج اختبار ): 9(جدول 

   متغير المرحلة التعليميةحسب ،ي محافظة بيت لحمف ينلمعلمصفي لال

 المجال
المرحلة 

 التعليمية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجات 

 الحرية
قيمة ت 

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
  0.69  3.62 155 أساسية

 التخطيط
  0.66  3.67 199 ثانوية

352 -0.710 0.478 

  0.60  3.73 155 أساسية
 ستنفيذ الدر

  0.68  3.73 199 ثانوية
352 0.048 0.962 

  0.60  3.75 155 أساسية
 التقويم

  0.67  3.77 199 ثانوية
352 -0.288 0.773 

الدرجة   0.59  3.71 155 أساسية
 0.65  3.72 199 ثانوية الكلية

352 -0.169 0.866 

  

 α ≥ 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة ةداللق ذات عدم وجود فرو) 9(ويالحظ من الجدول رقم 

 في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المرحلة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين

  .0.05ألن مستوى الداللة للدرجة الكلية أكبر من ، التعليمية
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  الثالثةالفرضية 

بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل

في من وجهة نظر المعلمين عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين 

   ).علوم إنسانيةو، علمي ( التخصصمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

د  بين تقديرات أفراللفروق ) t-test ( )ت( استخدم اختبار الثالثةللتحقق من صحة الفرضية   

 في عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين

  ).10(تعزى لمتغير التخصص، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول محافظة بيت لحم 

  

في دعم  لدور مديري المدارس  بين تقديرات أفراد عينة الدراسةللفروق"  t-test" " ت"نتائج اختبار ): 10(جدول 

   متغير التخصصحسب ،في محافظة بيت لحم ين المعلم الصفيألداءا

 العدد التخصص المجال
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجات 

 الحرية
قيمة ت 

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
  0.65  3.58 133 علمي

 التخطيط
  0.68  3.68 221 علوم إنسانية

352 -1.312 0.190 

تنفيذ   0.66  3.67 133 علمي
  0.64  3.76 221 علوم إنسانية الدرس

352 -1.281 0.201 

  0.66  3.70 133 علمي
 التقويم

  0.63  3.80 221 علوم إنسانية
352 -1.443 0.150 

الدرجة   0.63  3.65 133 علمي
 0.62  3.75 221 علوم إنسانية الكلية

352 -1.484 0.139 

  

 ≤ α إحصائية عند مستوى الداللة ةذات دالل  عدم وجود فروق)10(ويالحظ من الجدول رقم 

تعزى لمتغير في محافظة بيت لحم  ينالمعلمالصفي ألداء افي دعم لدور مديري المدارس  0.05

  .0.05ألن مستوى الداللة للدرجة الكلية أكبر من التخصص، 
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  الرابعةالفرضية 

فراد أبين تقديرات )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل

في من وجهة نظر المعلمين عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين 

  .) فأعلى وماجستيردبلوم، بكالوريوس،  ( .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

سابية واالنحرافات تم حساب المتوسطات الح الرابعة  الصفريةللتحقق من صحة الفرضيةو

األداء الصفي للمعلمين من دعم لدور مديري المدارس في المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 مبين فيالمؤهل العلمي، وذلك كما هو متغير حسب في محافظة بيت لحم وجهة نظر المعلمين 

  ).11 ( رقم الجدول

 

ور مديري لدتقديرات أفراد عينة الدراسة  بينرية للفروق  واالنحرافات المعيا،المتوسطات الحسابية): 11(جدول 

   متغير المؤهل العلميحسبفي محافظة بيت لحم داء الصفي للمعلمين المدارس في دعم األ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال
 0.63 3.66 53 دبلوم

 التخطيط 0.66 3.70 242 بكالوريوس

 0.76 3.43 59  فأعلىماجستير

 0.65 3.66 53 دبلوم

 تنفيذ الدرس 0.64 3.78 242 بكالوريوس

 0.71 3.60 59  فأعلىماجستير

 0.58 3.65 52 دبلوم

 التقويم 0.66 3.82 242 بكالوريوس

 0.65 3.67 59  فأعلىماجستير

 0.63 3.64 53 دبلوم

 الدرجة الكلية 0.61 3.77 242 بكالوريوس

 0.67 3.57 59  فأعلىتيرماجس

 تم استخدام تحليل α ≥ 0.05حصائياً عند مستوى الدالة إذا كانت هذه الفروق دالة إوللتحقق فيما 

  ).12(حادي كما هو موضح في الجدول رقم التباين اُأل
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ي المدارس لدور مديرفراد عينة الدراسة ابين تقديرات نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق ): 12(جدول 

   متغير المؤهل العلميحسب في محافظة بيت لحم ينلمعلمالصفي لألداء في دعم ا

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة ف 

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
 1.757 2 3.515 بين المجموعات

 التخطيط 0.449 351 157.714 داخل المجموعات

  353 161.229 المجموع

3.911 0.021 

 1.000 2 2.000 بين المجموعات

تنفيذ  0.423 351 148.401 داخل المجموعات
 الدرس

  353 150.400 المجموع

2.365 0.095 

 0.969 2 1.939 بين المجموعات

 التقويم 0.416 350 145.695 داخل المجموعات

  352 147.634 المجموع

2.329 0.099 

 1.124 2 2.249 بين المجموعات

الدرجة  0.390 351 136.962 داخل المجموعات
 الكلية

  353 139.211 المجموع

2.881 0.057 

  

 إحصائية عند مستوى ةوجود فروق ذات داللعدم تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى 

في محافظة بيت لحم  الصفي للمعلمين لدور مديري المدارس في دعم األداء ά ≥ 0.05الداللة 

 0.057كما هو واضح من مستوى الداللة للدرجة الكلية التي تساوي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

  . 0.05وهي أكبر من 

  

  الخامسةلفرضية ا

 بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة

في من وجهة نظر المعلمين  ينلمعلمالصفي ل ألداءديري المدارس في دعم اعينة الدراسة لدور م
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 سنوات، أكثر 10 – 5أقل من خمس سنوات، من  ( .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  .) سنوات 10من 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  الخامسة  الصفريةللتحقق من صحة الفرضيةو

 في ينلمعلمالصفي لألداء ادعم في لدور مديري المدارس يرات أفراد عينة الدراسة المعيارية لتقد

  ).14 ( رقم  الجدولمبين في، وذلك كما هو  متغير سنوات الخبرةحسبمحافظة بيت لحم 

  

لدور مديري فراد عينة الدراسة أ تقديرات بينالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق ): 14(جدول 

  . متغير سنوات الخبرةحسبفي محافظة بيت لحم  ينلمعلمل داء الصفياألفي دعم لمدارس ا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال
 0.71 3.82 63  سنوات5أقل من 

 التخطيط 0.71 3.74 95  سنوات10- 5من 

 0.63 3.55 196  سنوات10أكثر من 

 0.66 3.82 63  سنوات5 أقل من

 تنفيذ الدرس 0.66 3.80 95  سنوات10- 5من 

 0.64 3.67 196  سنوات10أكثر من 

 0.68 3.89 63  سنوات5أقل من 

 التقويم 0.71 3.80 95  سنوات10- 5من 

 0.60 3.71 195  سنوات10أكثر من 

 0.64 3.84 63  سنوات5أقل من 

 الدرجة الكلية 0.66 3.79 95  سنوات10- 5من 

 0.60 3.64 196  سنوات10أكثر من 

  

 تم α ≥ 0.05حصائياً عند مستوى الدالة إ دالة  بين المتوسطاتذا كانت الفروقإوللتحقق فيما 

  ).15(حادي كما هو موضح في الجدول رقم استخدام تحليل التباين األ
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لدور مديري المدارس  ينة الدراسةفراد ع بين تقديرات أنتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق): 15(جدول 

   متغير سنوات الخبرةحسبفي محافظة بيت لحم  ينلمعلمالصفي لألداء افي دعم 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة ف 

 المحسوبة
الداللة 

 اإلحصائية
 2.352 2 4.704 بين المجموعات

 التخطيط 0.446 351 156.525 مجموعاتداخل ال

  353 161.229 المجموع

5.274 0.006 

 0.850 2 1.700 بين المجموعات

تنفيذ  0.424 351 148.700 داخل المجموعات
 الدرس

  353 150.400 المجموع

2.006 0.136 

 0.896 2 1.793 بين المجموعات

 التقويم 0.417 350 145.842 داخل المجموعات

  352 147.634 المجموع

2.151 0.118 

 1.210 2 2.419 بين المجموعات

الدرجة  0.390 351 136.792 داخل المجموعات
 الكلية

  353 139.211 المجموع

3.104 0.046 

  

 إحصائية عند مستوى الداللة ةل السابق إلى وجود فروق ذات داللتشير المعطيات الواردة في الجدو

α ≥ 0.05 في محافظة بيت لحم تعزى داء الصفي للمعلمين رس في دعم األلدور مديري المدا

للمقارنات ) Tukey test(لمتغير سنوات الخبرة، وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي 

  ).16(، كما هو واضح من خالل الجدول الثنائية البعدية
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 تقديرات أفراد عينة بينية البعدية للفروق للمقارنات الثنائ) Tukey test(نتائج اختبار توكي ): 16(جدول 

   متغير سنوات الخبرةحسبفي محافظة بيت لحم األداء الصفي للمعلمين في دعم دور مديري المدارس الدراسة ل

   سنوات10أكثر من    سنوات10-5من    سنوات5أقل من   المقارنات  المجال

  0.27569*   0.08398     سنوات5أقل من 
  التخطيط  0.19171      وات سن10- 5من 

         سنوات10أكثر من 
  0.19315*   0.05019     سنوات5أقل من 

  الدرجة الكلية  0.14296       سنوات10- 5من 
         سنوات10أكثر من 

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق فيما يتعلق بمجال التخطيط بين المعلمين ذوي الخبرة 

 سنوات، لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل 10وي الخبرة أكثر من  سنوات، والمعلمين ذ5أقل من 

  .علىهو األ كان دعم المدير ألدائهم الصفي حيث سنوات، 5من 

 5 بين المعلمين ذوي الخبرة أقل من أيضا فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمقياس فقد كانت الفروق أيضاً

 5الح المعلمين ذوي الخبرة أقل من  سنوات، لص10سنوات، والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من 

  .علىهو األ كان دعم المدير ألدائهم الصفي حيثسنوات، 

  

  السادسةالفرضية 

بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل

في علمين من وجهة نظر المعينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين 

  ).خاصة وحكومة،  ( .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجهة المشرفة

بين  للفروق  )t-test) ( ت(السادسة استخدم اختبار الصفرية للتحقق من صحة الفرضية 

في محافظة بيت  ينلمعلمالصفي لألداء افي دعم تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس 

  ).17(ة المشرفة، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول تعزى لمتغير الجهلحم 
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األداء في دعم لدور مديري المدارس بين تقديرات أفراد عينة الدراسة للفروق " ت"نتائج اختبار ): 17(جدول 

  متغير الجهة المشرفةحسب في محافظة بيت لحم  ينلمعلمالصفي ل

 العدد الجهة المشرفة المجال
المتوسط 

 الحسابي

ف االنحرا

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

  0.65  3.72 266 حكومة
 التخطيط

  0.69  3.41 88 خاصة
352 3.831 0.000 

تنفيذ   0.60  3.79 266 حكومة
  0.75  3.52 88 خاصة الدرس

352 3.051 0.003 

  0.61  3.83 266 حكومة
 التقويم

  0.68  3.55 88 خاصة
352 3.574 0.000 

الدرجة   0.58  3.78 266 حكومة
 0.70  3.49 88 خاصة الكلية

352 3.510 0.001 

  

 إحصائية عند مستوى الداللة ةتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات دالل

ά ≥ 0.05 في محافظة بيت لحم تعزى داء الصفي للمعلمين لدور مديري المدارس في دعم األ

  .متغير الجهة المشرفةل

مي المدارس فقد كانت الفروق في جميع مجاالت الدراسة وكذلك الدرجة الكلية لصالح معلّ

على، وذلك كما األ الصفي فيها ينالحكومية، والذين كانت درجة دعم مديري المدارس ألداء المعلم

مين في مجال هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية، حيث بلغ متوسط دعم المدراء للمعل

  .للمدارس الخاصة) 3.41(، مقابل )3.72(التخطيط للمدارس الحكومية 

دعم المدراء للمعلمين في مجال تنفيذ الدرس للمدارس الحكومية الحسابي لمتوسط الوكذلك بلغ 

  .للمدارس الخاصة) 3.52(، مقابل )3.79(
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، )3.83(ويم للمدارس الحكومية  بلغ المتوسط الحسابي لدعم المدراء للمعلمين في مجال التقأيضاً

  .للمدارس الخاصة) 3.55(مقابل 

وفي الدرجة الكلية بلغ دعم المدراء للمعلمين في األداء الصفي بشكل عام للمدارس الحكومية 

  .للمدارس الخاصة) 3.49(، مقابل )3.78(

  



  

  

  

  

  

  

  الخامسالفصــــــــل 
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  الفصل الخامس

   والتوصياتنتائج الدراسةمناقشة 

 في يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، وتفسيرها، وفق أسئلتها وفرضياتها، وكذلك  

طار النظري، ونتائج الدراسات التربوية السابقة ذات العالقة ضوء التحليالت الواردة في اإل

  . كما ويتضمن بعض التوصيات ذات العالقة بنتائج الدراسةبالمشكلة،

  

   المتعلقة بالسؤال األول النتائجمناقشة 5-1

 المعلمين في من وجهة نظر للمعلمين داء الصفياألرس في دعم ا المديما دور مدير 

  ؟محافظة بيت لحم

في محافظة  ين للمعلمداء الصفياألرس في دعم ا المدي مدير دورنأظهرت نتائج الدراسة أ

لدرجة الكلية ل حيث بلغ المتوسط الحسابي ،كبيرةبدرجة كان من وجهة نظر المعلمين بيت لحم 

ن معظم المعلمين في مدارس محافظة بيت لحم أبمعنى ) 0.65(  وبانحراف معياري مقداره )3.71(

كبيرةداء الصفي بدرجة رون دور مدير المدرسة في دعم األيقد.  

في مجال تنفيذ الدرس ومجال ج أن دور مديري المدارس كان كبيراً وكذلك أظهرت النتائ

 و) 3.76(و ) 3.73 (ة  الحسابيات المتوسطت حيث بلغمتوسطاًكان  تخطيطالفي مجال  أما ،تقويمال

  .على التوالي) 3.64(

 2004( والجالد ،  في مجالي تخطيط وتنفيذ الدرس)2005(الشهري  مع دراسة واتفقت هذه النتيجة

  .)2002( ، والخوالدة )2003( النخالة وفي مجال التخطيط،  )

حيث جاء التقويم في المرتبة ) 2006(واختلفت هذه النتيجة مع كل من دراسة النبهان 

في مجالي تنفيذ الدرس  ) 2003( الرميح وفي مجال تنفيذ الدرس،  ) 2004( والجالد الرابعة، 
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( عقيالن وفي مجال التخطيط حيث كانت عالية، ) 1988( حواشين و، )2000( النوح ووالتقويم، 

1985(.  

  

  :التخطيط: المجال األول

 على اإلفادة من نييحثّ، و  إلى أهمية التخطيط المدرسييرشدني: نافقد حصلت الفقرت

( وهذه النتيجة اتفقت مع الديراوي .  على الدرجات على أخبرات زمالئي في التخطيط للحصة

همية التخطيط للدرس الذي هو سر النجاح ألى إيرشدني المشرف حيث حصلت الفقرة ) 2008

ني على االستفادة من خبرات زميالتي حيث حصلت الفقرة تحثّ ) 2009( بالمرتبة األولى والنبهان 

  .ولىفي التخطيط للحصة على المرتبة األ

عام   ألهمية التخطيط في العملية التعليمية بشكلاءلى إدراك المدرإويعزي الباحث ذلك 

ن التخطيط جزء من مهام المعلم، أدراكهم إ بشكل خاص، وكذلك ودوره في إنجاح عملية التدريس

اإلفادة من خبرات زمالئي في التخطيط للحصة في ني على  ذلك فقد حصلت الفقرة  يحثّؤكدومما ي

خطيط ومما يدل مون الدعم المتعلق بالت يدركون أهمية التخطيط ولكن ال يقداءرالمدفالمرتبة الثانية، 

 يساعدني، و في صياغة الخطة التدريسية اليوميةيساعدني: لفقرتيناالفقرات دعماً قل على ذلك أن أ

 ويعزي الباحث سبب هذا التدني . في تحليل المقررات الدراسية ألتمكن من إعداد الخطة الالزمة

لى عدم وجود الوقت إن هذا ليس من ضمن اختصاصهم، وأ ربما يعتبرون اءن كثير من المدرإلى أ

أكثر من  اءوقات المدرأمور الكتابية التي تأخذ معظم لدى مديري المدارس النشغالهم باألالكافي 

إلى عداد الخطة اليومية كذلك إ ي فاءلى ضعف المدرإ ربما كذلك ،شرافيةاألمور التوضيحية واإل

  .هذا المجاللى تدريب في إعدم قدرتهم على تحليل المحتوى التعليمي فهم بحاجة 
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  :تنفيذ الدرس: المجال الثاني

،  على أهمية االلتزام بمواعيد الدخول والخروج من الصف يشجعني:نافقد حصلت الفقرت

 النظام، اإلخالص، إلى سبل غرس القيم في نفوس الطلبة مثل الصدق، األمانة، يرشدنيو

كثر من التخطيط أتنفيذ الدرس  يركزون على اءن المدرأ لىويعزي الباحث هذا إ ،الخ... االنضباط

عطاء المقرر  الحداث الفوضى ولتهيئة الطلبة إلتاحة الفرصةإاليومي وذلك لضبط الصف وعدم 

تأثير ولما لها من  بهذه القيم في نفوس الطلبة اءرمدإيمان اللى إن غرس القيم يعود أكما . الدراسي

  .بة بهالى تذكير الطلإفي ضبط سلوكهم وهذه القيم تحتاج دائماً 

  

 إلى كيفية صياغة األسئلة المناسبة لمحتوى يرشدني: قل الدرجات كانت للفقرتينبينما ا

ويعزي الباحث سبب هذا   . لي وسائل توظيف مفاهيم المادة لخدمة المجتمع المحلييبين، والدرس

 من ن هذا ليسأسئلة العتقاد المدير ة مدير المدرسة على صياغة هذه األ عدم مقدرلىإالتدني 

لمعلم ومساعدته في صياغة األسئلة وكذلك عجز نما هو دور المشرف في تقيم اإاختصاصهم و

  .وظيف مفاهيم المادة في خدمة المجتمعت في اءالمدر

  

  :التقويم: المجال الثالث

 ء على إبدايشجعني، و على استخدام أنواع التقويم المختلفةيشجعني: نافقد حصلت الفقرت

 .على الدرجات، على أ الدراسي بهدف تطويرهفمالحظاتي على الموق

ون األداء الصفي وفق استراتيجية ن مديري المدارس يدعمألى إوقد تعزى هذه النتيجة   

واضحة وموضوعية، بحيث يكون مدير المدرسة على اتصال مباشر مع المعلمين من موقعه 

اخل الصف وخارجه بما  د المعلمبأداءلكل الجوانب التي تتعلق  ، ومالحظكمشرف تربوي مقيم
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  حصيلةاء االهتمام من قبل المدر وقد يكون ذلك.صفية والالالصفيةيشمل التحضيرات واألنشطة 

 وزارة التربية والتعليم في  وأثر التدريب خالل الدورات التدريبية التى أعدتها وأقامتهاالتطور

حيها، والتي تشمل دورات في مختلف نوادارة المدرسة كيفية إ حول اءت السابقة للمدرالسنوا

  .ةيدار واإل التعلمية االهتمام بالمعلم من الناحية الصفيةومحاضرات حول

متنوعة تواكب تنوع األهداف  ودني بأساليب تقويميز: نوبالرغم من ذلك فقد حصلت الفقرتا 

ى تقدير دنألى إ في بناء فقرات االختبارلى كيفية استخدام جدول المواصفات  ويوجهني إ،التعليمية

 التقويم ساليبأفي هذا المجال، وقد تعزى هذه النتيجة لعدم امتالك المدير المعرفة المتخصصة ب

لى إ بحاجة اءفالمدر.  هداف وكذلك كيفية استخدام جدول المواصفاتالمتنوعة التي تواكب األ

  .تدريب في هذا المجال

  

  المتعلقة بالسؤال الثانينتائج  مناقشة ال5-2

ور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين هل يختلف د  

 الجنس، المرحلة التعليمية، التخصص، المؤهل :في محافظة بيت لحم، باختالف متغيرات الدراسة

  مي، سنوات الخبرة، الجهة المشرفة؟العل

  :وسوف تتم مناقشة نتائج السؤال الثاني من خالل فرضيات الدراسة اآلتية

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى5-2-1

بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ة عند مستوى الدالل إحصائيةةال توجد فروق ذات دالل

في من وجهة نظر المعلمين  ينلمعلمالصفي ل األداءفي دعم عينة الدراسة لدور مديري المدارس 

  .غير الجنسمحافظة بيت لحم تعزى لمت
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 α إحصائية عند مستوى الداللة ة دالل وجود فروق ذات عدملىإ) ت(ج  اختبار أشارت نتائ

ي داء الصفي للمعلمين فاألدعم تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس في  في 0.05 ≤

  .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

الليحاني و، )2007( صيام و، )2009( حيث اتفقت هذه النتيجة مع كل من دراسة النبهان 

، )2004(الجالد و، )2003( بو صوي أو، )2006( بو هليل أو، )1985( عقيالن و، )1994( 

  .)1997( محمود و، )1989(واختلفت مع دراسة الحاوي ) 2002(الخوالدة و

 باختالف جنسهم يمتلكون الدراية المناسبة ويأخذون اءرأن المدلى إوتعزى هذه  النتيجة   

واهتمام وزارة . لى جنس المعلمإضرات وتبادل الخبرات فيما بينهم دون االهتمام الدورات والمحا

 كما أن متطلبات اإلدارة في جميع المدارس، مهما اختلف . باختالف جنسهماءبالمدرالتربية والتعليم 

لى مركزية كذلك إ  .ذاتها مهما اختلف جنسهجنس المدير أو المعلم واحدة، فمهام المدير هي 

  . على اختالف جنسهماءلى جميع المدرإيب في وزارة التربية والتعليم التدر

   

  :الثانية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 5-2-2

بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ةالدالل عند مستوى إحصائية ةال توجد فروق ذات دالل

في  وجهة نظر المعلمين عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من

  ).أساسية، ثانوية  ( المرحلة التعليميةمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 α إحصائية عند مستوى الداللة ةدالللى عدم وجود فروق ذات إ) ت(أشارت نتائج  اختبار 

ري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مدي 0.05 ≤

  .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المرحلة التعليمية من وجهة نظر المعلمين

  .)1985(عقيالن و، )2007(دراسة صيامواتفقت هذه الدراسة مع كل من 
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معظم تشابه ظروف المدارس بغض النظر عن المرحلة التعليمية، فتعزى هذه النتيجة إلى  و

 التعليمي ونفس األسلوب التربوي مهما اختلفت المرحلة، نظامارس هنا تسير وفق نفس الالمد

غلب، تشتمل على أكثر من مرحلة دراسية، فعادة تكون المدارس في محافظة بيت لحم في األف

  .  مختلطة بين األساسي والثانوي، والمدير واحد

  

  :الثالثة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 5-2-3

بين تقديرات أفراد عينة )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ة توجد فروق ذات داللال

في محافظة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين 

   ).علوم إنسانيةو، علمي ( التخصصبيت لحم تعزى لمتغير 

 α إحصائية عند مستوى الداللة ةذات دالل ود فروقعدم وج لىإ) ت(أشارت نتائج  اختبار   

في بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين  0.05 ≤

  .تعزى لمتغير التخصصمحافظة بيت لحم 

واختلفت مع دراسة  )2002(الخوالدة و ،)2005(  المحاميد دراسة كل من واتفقت مع

  .)2009(النبهان

ن المدير، كمسؤول وقائم على عمل المدرسة، ينظر إلى المعلم أتعزى هذه النتيجة إلى  و

نه موظف له مسؤوليات ومهام وحقوق، وهي متساوية بين الجميع مهما اختلفت المادة التي أعلى 

لية ن يقدم عمأ، فالمحصلة النهائية التي ينتظرها المدير من المعلم )علوم إنسانيةوعلمي، (يعلمها 

أن  التعليم وفق الخطة أو الطريقة التي ترسمها اإلدارة، وقد يكون هنالك عوامل أخرى، من بينها

مساقات ودورات التدريب المهني للمدير في أساليب اإلدارة التربوية ال تصنف المعلمين حسب 

  . التخصص، بل تتعامل مع المعلم كوحدة واحدة
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  :الرابعةية  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض5-2-4

فراد أبين تقديرات )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل

في عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين 

  ). فأعلى وماجستيردبلوم، بكالوريوس،  ( .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 إحصائية عند ة ذات دالللى أنه يوجد فروقإ تحليل التباين األحاديأشارت نتائج اختبار 

فراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء أي تقديرات  فα ≥ 0.05مستوى الداللة 

الى ان هناك لدرجة الكلية ا تشير، ومؤهلفي محافظة بيت لحم تعزى لمتغير ال الصفي للمعلمين

ماجستير  بين المعلمين ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس، والمعلمين الذين مؤهلهم العلمي فروق

فأعلى، ولصالح المعلمين ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس، والذين كانت درجة دعم المدير ألدائهم 

  .الصفي أعلى

 ذوي المقارنات الثنائية البعدية إلى أن الفروق في مجال التخطيط بين المعلمينوتشير 

لصالح المعلمين كانت  فأعلى، ماجستيرالمؤهل العلمي بكالوريوس، والمعلمين الذين مؤهلهم العلمي 

  .ة دعم المدير ألدائهم الصفي أعلىذوي المؤهل العلمي بكالوريوس، والذين كانت درج

، )2002(الخوالدة و، )2007(راسة صيامهذه النتيجة مع دراسة كل من داتفقت وقد 

  )2004(الجالد و،  )2005( المحاميد و، )2006( الكثيري دراسة واختلفت مع ، )1985(عقيالن و

أن حملة الدبلوم أثناء دراستهم يدرسون مساقات التأهيل التربوي ضمن لى وقد يعزي ذلك إ  

لى دعم فيما إ بدون تأهيل تربوي فهم بحاجة بحتكاديمي أما البكالوريوس فتخصصهم أالتخصص، 

  .تقويمال و للدرستدريس من تخطيط وتنفيذيتعلق بمجاالت ال
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  :الخامسة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 5-2-5

بين تقديرات أفراد )   α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل

في من وجهة نظر المعلمين  ينلمعلمالصفي ل عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء

 سنوات، أكثر 10 – 5أقل من خمس سنوات، من  ( .ظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرةمحاف

  ). سنوات 10من 

 إحصائية عند ةفروق ذات دالللى أنه يوجد إ تحليل التباين األحاديأشارت نتائج اختبار 

 ألداءبين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم ا α ≥ 0.05مستوى الداللة 

تشير المقارنات الثنائية وفي محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة،  ينلمعلمالصفي ل

 5البعدية إلى أن الفروق فيما يتعلق بمجال التخطيط كانت بين المعلمين ذوي الخبرة أقل من 

 5 سنوات، لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من 10سنوات، والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من 

  .عم المدير ألدائهم الصفي أعلى كان دحيثسنوات، 

 بين المعلمين ذوي الخبرة أقل فيما يتعلق بالدرجة الكلية للمقياس فقد كانت الفروق أيضاًو

 5لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من  سنوات، 10ن ذوي الخبرة أكثر من  سنوات، والمعلمي5من 

  . أعلىم الصفي كان دعم المدير ألدائهحيثسنوات، 

 اختلفت مع دراسة صيام، و)2006( الكثيري هذه النتيجة مع دراسة كل من اتفقت و

أي ن في ي بشكل عام وحتى الموظفاءن المدرأتعزى هذه النتيجة إلى ، و)2004(الجالد و، )2007(

عتقادهم الكامل بأنه بحاجة إلى كل نصيحة ومساعدة، زد على مؤسسة يدعمون الموظف الجديد ال

كوسيلة من وسائل فرض السيطرة وفرض في بعض الحاالت تخدام أسلوب النصح المستمر ذلك اس

  . الرأي وعدد ال بأس به من المدراء يستخدم هذا األسلوب
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  :السادسة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 5-2-6

بين تقديرات أفراد )  α ≥ 0.05 (ةالدالل إحصائية عند مستوى ةال توجد فروق ذات دالل

في ينة الدراسة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين ع

  ).خاصة وحكومة،  ( .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجهة المشرفة

 ≤ α إحصائية عند مستوى الداللة ةإلى وجود فروق ذات دالل) ت(أشارت نتائج  اختبار 

في  ة لدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمينبين تقديرات أفراد عينة الدراس 0.05

فقد كانت الفروق في جميع مجاالت الدراسة وكذلك  .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجهة المشرفة

 كانت درجة دعم مديري المدارس ألداء حيثالدرجة الكلية لصالح معلمي المدارس الحكومية، 

  .لى الصفي فيها أعينالمعلم

هتمام به من قبـل     ت مدير المدرسة الحكومية بسبب اال     لى تطوير كفايا  إ ذه النتيجة وتعزى ه   

لفرصـة لمـديري    وزارة التربية والتعليم من خالل تدريبه المستمر والمكثف، وهذا ولـم تتـوفر ا             

ن مديري المدارس الخاصة وخاصة الدينية ليـسوا مـن الميـدان            ألى  إضافة  المدارس الخاصة باإل  

، فإن هذه المدارس بطبيعتها تبحث عن المدير صـاحب المؤهـل            )ملوا في التعليم    لم يع ( التربوي  

   العلمي العالي، والذي درفي مدارسها سنوات طويلة، بغض النظر عن مجاله األساسـي، فقـد             س 

  . دين تابع للطائفة الداعمة للمدرسةيكون المدير طبيباً نفسانياً، أو رجَل

 

 

 

  

  

  



 98

  :التوصيات

 على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي        بناء:  

 . من الحرية في دعم وتطوير أداء المعلم الصفي وتقديم النصيحةاًعطاء المدير مزيدإ .1

تنميـة المعلمـين    دورهم في   تطوير أدائهم بما يتناسب مع      واالستمرار في تدريب المعلمين      .2

 .وتطوير أدائهم الصفي

 : المجاالت التاليةبرنامج تدريب المديرين المستمرن يتضمن أ .3

  .مساعدة المعلمين في وضع خطط عالجية للطلبة  .  أ

 .مساعدة المعلمين في صياغة الخطة التدريسية اليومية .  ب

 .مساعدة المعلمين في تحليل المقررات الدراسية .  ت

 .سئلة المناسبة لمحتوى الدرساعدة المعلمين في كيفية صياغة األمس .  ث

 .لخدمة المجتمعمساعدة المعلمين في توظيف مفاهيم المادة   .  ج

 .هدافتواكب لنوع األساليب تقويم متنوعة أتزويد المعلمين ب  .  ح

 .توجيه المعلمين بكيفية بناء جدول المواصفات  .  خ

  .اجراء دراسة عن دور مديري المدراس في تطوير عملية التخطيط للدرس لدى المعلمين .4

 .سةاجراء دراسات مماثلة في مناطق أخرى ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدرا .5

اجراء دراسة للكشف عن ابرز المعوقات التي تواجه مديري المدارس التي تمـنعهم مـن                .6

 .تطوير ودعم االداء الصفي للمعلمين

  . اجراء دراسات تقويمية لبيان فاعلية مديري المدارس في دعم االداء الصفي للمعلمين .7
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   )1( ملحق رقم 

 اسماء المدارس

  مدرسة ذكور بيت ساحور الثانوية  مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية

  مدرسة ذكور العبيدية الثانوية  مدرسة ذكور نحالين الثانوية

  مدرسة مريم العذراء األساسية  مدرسة الشواورة الثانوية

  مدرسة اناث زعترة األساسية   اناث الخنساء األساسيةمدرسة

  مدرسة بنات بيت جاال الثانوية  مدرسة اناث ارطاس األساسية

  مدرسة بنات تقوع الثانوية  مدرسة بنات الدوحة الثانوية

  مدرسة ذكور الوحدة االساسية  مدرسة بنات نحالين

  بناتال/ثانوية تيراسنطا للبنين  مدرسة ذكور المهد األساسية

  مدرسة هيرمان جماينر  مدرسة البطريركية الالتينية
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  )2( ملحق رقم 

  االستبانة قبل التحكيم
  

                         المحترم                  /              االخ الدكتور 
  

  تحية طيبة وبعد
داء الصفي للمعلمين من دور مديري المدارس في دعم األ" يقوم الباحث بعمل دراسة حول  

للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية من "  وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم 
جامعة القدس ، وقد اقتضت الدراسة استخدام استبانة تبين درجة اسهام مديري المدارس في تحسين 

 الواردة فيها الى ثالثة األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر المعلمين ، حيث صنفت  الفقرات
أرجو من . مجال التخطيط للدرس ،  مجال تنفيذ االدرس  ،  مجال تقويم الحصة: مجاالت وهي 

حضرتكم التكرم باالطالع على فقرات االستبيان وتحديد ما اذا كانت مناسبة للمجال المراد دراسته 
 رأيتم تعديل أو اضافة فقرات جديدة ام غير مناسبة ، وتحديد اذا كانت منتمية أم غير منتمية ، واذا

  . ارجو ان تتكرموا بوضعها 
  ودمتم للعلم منارة ترشد ابناءكم طلبة البحث العلمي

  ولكم مني جزيل الشكر واالحترام

א: 

  المعلم الذي يعلم المرحلة الثانوية واالساسية يعتبر ثانوي . 1: مالحظات 

ألنها ال تحتوي على " الوكالة " ثناء المدارس التابعة لالغاثة الدولية تم است. 2      

  .المرحلة الثانوية

  انثى    ذكر   :  الجنس
  

  ثانوية    أساسية : المرحلة التعليمية
  

  علمي            علوم إنسانية : التخصص
  

     فأعلى     ماجستير      بكالوريوس           دبلوم : المؤهل العلمي
  

   سنوات10     اكثر من    سنوات10 – 5 سنوات        من 5اقل من  : سنوات الخبرة
  خاصة    حكومية : الجهة المشرفة
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غير  صالحة  العبارات  الرقم  

  صالحة
  التعديل

        يرشدني الى اهمية التخطيط الذي هو سر النجاح  1
        يومييوجهني في عملية التخطيط ال  2
        يساعدني في صياغة االهداف السلوكية  3
        يرشدني الى تحديد الوسائل واالساليب المناسبة لتنفيذ الخطط  4
يشاركني في تحديد المهام عند التخطيط لعملي وتحديد األولويات   5

  حسب الحاجات
      

يساعدني في تحديد الحاجات التربوية الخاصة بالطالب ومعالجة   6
  وق بين مستوى الطلبةالفر

      

        يشاركني في تحديد األنشطة التعليمية وفقا للفروق الفردية  7
يساعدني في تحليل المقررات الدراسية ألتمكن من اعداد الخطة   8

  .الالزمة
      

يوجهني الى استغالل الوقت المناسب لمعالجة المواقف التعليمية   9
  دة بشكل مناسبوتوزيع زمن الدرس على األهداف المرصو

      

        يرشدني الى وسائل معالجة االسئلة غير المتوقعة من الطالب  10
        يبين لي كيفية التغلب على المواقف الطارئة في الحصة  11
        يساعدني في كيفية التعامل مع الطلبة بطيئي التعلم والموهوبين  12
        يساعدني في وضع خطط عالجية للطلبة  13
ي نحو اعداد مواد الثراء االنشطة والبرامج واعداد أوراق يوجهن  14

  عمل باستمرار
      

ـط
ــ

ــ
طي
تخ
 ال
ال
ــ

ــ
مج

  
        يحثني على االستفادة من خبرات زمالئي في التخطيط للحصة  15
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غير  صالحة  العبارات  الرقم  

  التعديل صالحة

       .لدافعية لدى الطالبيساعدني في كيفية استثارة ا  1
       .يشجعني على تقبل آراء الطالب  2
       .يساعدي في تحديد أساليب تهيئة أذهان الطالب  3
       .يساعدني في كيفية ربط محتوى الدرس بالجانب العملي  4
        .يشجعني على استخدام التعزيز للطالب بشكل متوازن  5
        . الطالب على تحمل المسؤوليةيساعدني في تحديد وسائل وطرق اشراك  6
        .يشجعني على استخدام طرق تدريسية جديدة 7
        .يعلمني كيفية صياغة األسئلة المناسبة لمحتوى الدرس  8
        .يرشدني الى طريقة طرح االسئلة المناسبة لمستوى الطالب  9

        .بيساعدني في كيفية تفعيل االعمال الجماعية التي يقوم بها الطال  10
        .يبين لي وسائل توظيف مفاهيم المادة لخدمة المجتمع المحلي  11
        يشجعني على ابتكار وسائل لتوفير الجو التعليمي النفسي المناسب  12
        يذكرني بوجوب التواضع في التعامل مع الطلبة  13
         يرشدني الى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالب  14
        .عدني في تحليل مواطن الضعف والقوة في التفاعل الصفييسا  15
        يبين لي أهمية التنوع في طرائق التدريس  16
يرشدني الى سبل غرس القيم في نفوس الطالب مثل الصدق ، األمانة،   17

  ...االخالص ، النظام ، االنضباط 
      

        .يعزز لدي آلية التفاعل الصفي السليم  18
        عاري التعزيز والثواب بدال من التخويف والعقاب في فرض النظاميجعل ش  19
        .يذكرني بأهمية االلتزام بمواعيد الدخول والخروج من الصف  20
        .يشجعني الى اعتماد منهج المساواة ال المحاباة بين الطالب  21
        .يمدني بالنشرات التربوية المعاصرة عن االنشطة والبرامج  22
        .يوجهني لقراءات منهجية تفيدني في التدريس  23
        .يوجهني التقان مهارة بداية الحصة وغلق الحصة  24
        .يساعدني في تحديد التحركات المناسبة داخل الصف  25
        .يشجعني على استخدام التعزيز االيجابي والسلبي  26
        .يشجعني على التعاون مع األهل  27
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        .ستخدام تعبيرات الوجه وااليماءات المناسبةيحثني على ا  28
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        يساعدني في تحديد المواقع المناسبة لألنشطة؟ 29
        .يساعدني في تسلسل والترابط المنطقي في تناول موضوع الدرس واجراءاته  30
       .يرشدني الى تنويع حركة ونبرة الصوت بما يتناسب والموقف التعليمي التعلمي  31
        .جعني على ربط المادة التعليمية ببيئة الطالب وحياتهم العملية بشكل مالئميش  32
        .يرشدني الى توظيف الكتاب المدرسي توظيفا فاعالً في الوقت المناسب  33

غير  صالحة  العبارات  الرقم  

  التعديل صالحة
        .الموقف الدراسي بهدف تطويرهيشجعني على ابداء مالحظاتي على   1
        .يساعدني في تحديد معايير التقويم المستمرة  2
يوجهني الى استخدام اساليب التقويم المناسبة لتحقيق االهداف   3

  .التعليمية
      

        .يذكرني بأهمية الموازنة بين بنود التقويم واألهداف التعليمية   4
ل المواصفات في بناء فقرات يوجهني الى كيفية استخدام جدو  5

  .االختبار
      

        .يساعدني في كيفية تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الطالب  6
        .يوضح لي طرق تقويم االختبارات وسبل تحسينها 7
        .يشجعني على استخدام انواع التقويم المختلفة  8
االهداف يمكنني من اإلطالع على أساليب تقويم متنوعة تواكب تنوع   9

  .التعليمية 
      

يشجعني على عقد اجتماعات مستمرة مع المدرسين لمناقشة نتائج   10
  .الطلبة

      

يرشدني الى كيفية استخدام نتائج االختبارات الشهرية والفصلية ورصد   11
  .عالمات الطالب
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       يساعدني في ربط عمليات التقويم باالهداف المحددة مسبقاً  12



  
 
 

   )3( الملحق رقم 
  

  قائمة بأسماء المحكمين
  

  
  الجامعة التي يعمل بها  االسم  الرقم

  جامعة القدس  محمود أبو سمرة. د  1
  جامعة القدس  محمد عبد القادرعابدين. د  2
  جامعة القدس  غسان سرحان. د  3
  جامعة بيت لحم  معين جبر. د  4
  جامعة الخليل  جمال أبو مرق. د  5
  جامعة الخليل  أبو عقيلابراهيم . د  6
  منطقة الخليل–جامعة القدس المفتوحة   رجاء زهير العسيلي. د  7
  منطقة الخليل–جامعة القدس المفتوحة   محمد شاهين. د  8
  جامعة النجاح الوطنية  فاخر نبيل محمد الخليلي. أ  9
  جامعة النجاح الوطنية  علي عادل أحمد الشكعة. د  10
  جامعة النجاح الوطنية   تيمحسن محمد عبد اهللا. د  11
  جامعة بير زيت  عبداهللا بشارات. د  12
  جامعة بير زيت  موريس بقلة. أ  13
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   )4( الملحق رقم 

  االستبانة بصورتها النهائية

  جامعة القدس
  كلية الدراسات العليا
  قسم اإلدارة التربوية

  
  
  
  
  
  
  
  

  أختي المعلمة/ أخي المعلم 
  

  بعدتحية طيبة و
  

دور مديري المدارس في دعم األداء الصفي " وم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان قي

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على  "  للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظة بيت لحم
درجة الماجستير في االدارة التربوية من كلية العلوم التربوية من جامعة القدس، وقد اقتضت 

راسة استخدام استبانة تبين دور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة نظر الد
 –المعلمين في محافظة بيت لحم، حيث صنفت الفقرات إلى ثالثة مجاالت وهي التخطيط للدرس 

  . تقويم الدرس–تنفيذ الدرس 
  

راءتها بكل جدية وأمانة لذا يرجو الباحث منكم التكرم باإلجابة عن فقرات االستبانة بعد ق
  علمية  بوضع إشارة

في الخانة التي تعبر عن درجة دور مديري المدارس في تحسين األداء الصفي للمعلمين،  )   ( 
  .علماً بأن المعلومات التي ستقدمونها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  
  شاكراً لكم حسن تعاونكم

  هاني بطرس عازر: الباحث 
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  :معلومات عامة :  أوالً
  أنثى    ذكر:        الجنس

  

  ثانوية        أساسية   :المرحلة التعليمية
  

             علوم إنسانية     علمي    :التخصص
  

   فأعلى       ماجستير          بكالوريوس     دبلوم :       المؤهل العلمي
  

   سنوات10 أكثر من  سنوات    10 – 5 سنوات      من 5أقل من  :     سنوات الخبرة
  

  خاصة      حكومة   :الجهة المشرفة
  

  مجاالت اإلستبانة : ثانياً 
الفقرات التالية تتعلق بدور مديري المدارس في دعم األداء الصفي للمعلمين من وجهة : مالحظة 

  :نظر المعلمين 

  العباراتالرقم
موافق 

  بشدة
معارض  محايد موافق

معارض

  بشدة

  تخطيـــــطمجــــال ال: أوالً 
            . المدرسييرشدني إلى أهمية التخطيط  1
            .يساعدني في صياغة األهداف السلوكية  2
            .يرشدني إلى تحديد الوسائل واألساليب المناسبة  3
            .يساعدني في صياغة الخطة التدريسية اليومية  4
            .يشاركني في تحديد المهام عند التخطيط لعملي  5
            .عدني في تحديد الحاجات التربوية الخاصة بالطلبةيسا  6
            .يشاركني في تحديد األنشطة التعليمية وفقاً للفروق الفردية  7
            .يساعدني في تحليل المقررات الدراسية ألتمكن من إعداد الخطة الالزمة  8
            .يوجهني إلى استغالل الوقت بفعالية كتوزيع زمن الدرس  9

            ).بطيئي التعلم والموهوبين (اعدني في كيفية التعامل مع طلبة الفئات الخاصة يس 10
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  مجـــــــال تنفيــــــذ الــــــــــــدرس: ثانياً 
            .يساعدني في كيفية إستثارة الدافعية لدى الطلبة 16
            .يشجعني على تقبل آراء الطلبة 17
            .يساعدني في تحديد أساليب تهيئة الحصة 18
            .يساعدني في كيفية ربط محتوى الدرس بالجانب العملي 19
            .يشجعني على استخدام التعزيز للطالب بشكل متوازن 20
            .يساعدني في إشراك الطلبة على تحمل المسؤولية 21
            .ة جديدةيشجعني على استخدام أساليب تدريسي 22
            .يرشدني إلى كيفية صياغة األسئلة المناسبة لمحتوى الدرس 23
            .يرشدني إلى طريقة طرح االسئلة المناسبة لمستوى الطلبة 24
            .يساعدني في كيفية تفعيل األعمال الجماعية التي يقوم بها الطلبة 25
            .مجتمع المحلييبين لي وسائل توظيف مفاهيم المادة لخدمة ال 26
            .يشجعني على ابتكار وسائل لتوفير مناخ صفي آيجابي 27
            .يحثني على وجوب التواضع في التعامل مع الطلبة 28
            . يرشدني إلى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 29
            .يساعدني في تحليل مواطن الضعف والقوة في التفاعل الصفي 30
يرشدني إلى سبل غرس القيم في نفوس الطلبة مثل الصدق، األمانة، االخالص  31

  الخ... النظام ، االنضباط 
          

            .يعزز لدي آلية التفاعل الصفي 32
            .يشجعني على أهمية االلتزام بمواعيد الدخول والخروج من الصف 33
            .يشجعني على اعتماد منهج المساواة بين الطلبة 34

  

            .يساعدني في وضع خطط عالجية للطلبة 11
يوجهني نحو إعداد مواد إثراء للمادة التعليمية كاألنشطة والبرامج وإعداد أوراق  12

  .عمل
          

            .طيط للحصةيحثني على اإلفادة من خبرات زمالئي في التخ 13
            .يشاركني في تحديد األولويات حسب الحاجات 14
            .يساعدني في معالجة الفروق بين مستوى الطلبة 15
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  العباراتالرقم
موافق 

  بشدة
معارض  محايد موافق

معارض

  بشدة

            .يزودني بالنشرات التربوية 35
            .يوجهني لقراءات منهجية تفيدني في تنفيذ الدرس 36
            .يوجهني إلتقان مهارة بداية الحصة وإنهاء الحصة 37
            .يساعدني في تحديد التحركات المناسبة داخل الصف 38
            .يشجعني على التعاون مع أولياء األمور 39
            ).االتصال غير اللفظي(يحثني على استخدام تعبيرات الوجه وااليماءات المناسبة 40
            .يساعدني في تحديد المواقع المناسبة لألنشطة 41
            .يساعدني في تناول موضوع الدرس تسلسالً وترابطاً 42
            .نويع نبرة الصوت بما يتناسب والموقف التعليمي التعلمييرشدني إلى ت 43
            .يشجعني على ربط المادة التعليمية ببيئة الطلبة وحياتهم العملية بشكل مالئم 44
            .يرشدني إلى توظيف الكتاب المدرسي في الوقت المناسب 45
            .يساعدني في اختيار األنشطة الصفية 46

  ـــــال التقويـــــــــــــممجــ: ثالثاً 
            .يشجعني على إبداء مالحظاتي على الموقف الدراسي بهدف تطويره 47
            .يساعدني في تحديد معايير التقويم 48
            .يوجهني إلى إستخدام أساليب تحقق األهداف التعليمية 49
            .يذكّرني بأهمية الموازنة بين التقويم واألهداف التعليمية 50
            .يوجهني إلى كيفية استخدام جدول المواصفات في بناء فقرات االختبار 51
            .يساعدني في كيفية تشخيص نقاط القوة والضعف لدى الطلبة 52
            .يوضح لي طرق تقويم االختبارات وسبل تحسينها 53
            .يشجعني على استخدام أنواع التقويم المختلفة 54
            .ي بأساليب تقويم متنوعة تواكب تنوع األهداف التعليميةيزودن 55
            .يشجعني على مناقشة نتائج الطلبة مع معلمي ذلك الصف 56
            .يرشدني إلى كيفية رصد نتائج االختبارات الشهرية والفصلية 57
            .يساعدني في ربط عمليات التقويم باألهداف المحددة مسبقاً 58
            .ي في تحديد االحتياجات التدريبية في مجال التقويم لمعالجتهايساعدن 59
            .يوجهني لتقويم التغذية الراجعة للطلبة 60

 



   )5( الملحق رقم 

  تسهيل مهمة من الجامعة
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