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 الممخص

في  مشرفًا مقيماً ىدفت ىذه الّدراسة إلى الّتعرُّف عمى مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره 
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعّممين، 

مجتمع الّدراسة من جميع معّممي ومعّممات المدارس الحكومّية في محافظة  تكّون دراستيا.
( معممًا 129، والموزعين عمى مديريتين: مديرية القدس الشريف والذين بمغ عددىم )القدس

اختيار  ( معممًا ومعممة، وقد تم9211ومعممة، ومديرية ضواحي القدس والذين بمغ عددىم ) 
%( من مجتمع الّدراسة 91لتمثيل مجتمع الّدراسة، حيث بمغت نسبة العينة )عّينة عشوائّية طبقّية 

 ( معممُا ومعممة لمديرية ضواحي911( معممًا ومعممة لمديرية القدس الشريف، و )911)وتعادل 
فقرة  (11)حيث تكّونت من  . واستخدمت الباحثة أداة االستبانة لتحقيق أىداف دراستياالقدس
 ،    اإلنسانيةالعالقات و النمو الميني لممعّممين، و عمى أربعة مجاالت، وىي: التخطيط،  موزعة

األداة من خالل عرضيا عمى عدد من من صدق  تحققت الباحثة، وقد و تطوير المناىج
 .من خالل معامل الثبات كرونباخ ألفا ثباتياالمحكمين، ومن 

مًا في يلحكومّية لدوره مشرفًا مقانتائج الّدراسة أّن مدى ممارسة مدير المدرسة  وقد أظيرت
ما أشارت النتائج إلى وجود ك، "متوسطاً "مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعّممين جاء 

تعزى لمتغيرات: الجنس، لصالح الذكور، والمحافظة لصالح محافظة  إحصائيةفروق ذات داللة 
لمدى ممارسة مدير المدرسة الحكومية   إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة  .ضواحي القدس

المؤىل ى لمتغيرات لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعّممين تعز 
 العممي، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة ، والمرحمة التعميمّية لممدرسة.

 بمجموعة من الّتوصيات.تائج اّلتي توصمت إلييا الّدراسة، أوصت الباحثة ضوء النّ  وفي
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Abstract  

This study aimed at identifying to what degree governmental schools' 

principals practice their role as resident supervisors in Jerusalem 

Governorate schools from the teachers’ point of view. The researcher 

used the descriptive approach in her study. The study population 

consisted of all female and male teachers in the governmental schools in 

Jerusalem Governorate, distributed into two directorates: the directorate 

of Al-Quds Al-Sharif, totaling (921) teachers, and the directorate of 

Jerusalem Suburbs totaling (1293) teachers. A random stratified sample 

has been chosen to represent the study population. The researcher 

developed a questionnaire to achieve the objectives of the study. The 

questionnaire consisted of (45) items distributed over four domains, 

namely: planning, professional growth of teachers, humanitarian 

relations, and curriculum development. Reliability and validity of the tool 

have been verified by appropriate statistical methods.   

The study findings showed that the degree to which the governmental 

schools' principals practice their role as resident supervisors in Jerusalem 

Governorate schools from the teachers’ point of view was medium. The 

findings also showed that there is a statistical difference attributed to the 

variable of sex for the interest of male, and the variable of governorate for 

the interest of Jerusalem Suburbs Governorate. On the other hand, the 

findings showed that there is no statistical difference in the degree to 

which the governmental schools' principals practice their role as resident 

supervisors in Jerusalem Governorate Schools, from the teachers’ point of 

view, attributed to the variables of academic qualification, specialization, 

years of experience, and the school educational stage.  

In light of the results of the study, the researcher had some 

recommendation.  
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ةظري  الن   يات  مفي  خ  راسة و  ة الد  م  شك  م    

 

 

 ةم  قد  الم   1.1
 
 فيـومَ  طورالت   ىذا ؿمِ شَ  ياةالحَ  مجاالت كافةِ  في تالحقةالمُ  غيراتوالت   ريعالس   طوربالت   الحالي صرناعَ  متازيَ 
 سعواتَ  ىدافياأَ  رتغي  تَ وَ  ياتُ سالَ رِ  واتسعت بيراً طورًا كَ تَ  ةديثَ الحَ  سةدرَ المَ  دور طورَ تَ  يثحَ  ىدافيا،وأَ  ةربي  الت  
 يادفُ ىَ  ةسيمَ وَ  صبحتأَ  بؿ درسة،المَ  ؤوفشُ  سييرتَ  عمى ركزتُ  روتينية ةعممي   ةدرسي  المَ  ةدارِ الِ  عدتَ  فمـ يا،جالُ مَ 
 سةدرَ المَ  في ميفوالعامِ  ميفعم  والمُ  الببالط   تصؿيَ  ما ؿّ كُ بِ  اّلتي ُتعنى ة،ي  االجتماعِ  ةربوي  الت   ةممي  العَ  حقيؽتَ 

سة درَ المَ  بيف ةالقَ العِ  نظيـوتَ  عميمي،الت   رنامجالبَ  مويؿوتَ  يالفنّ  شراؼوالِ  والّنشاط دريبالت   ؽرُ وطُ  ناىج،والمَ 
 صرِ عَ  جاراةَ مُ  ستطيعيَ لِ  ربويالت   ظاـبالن   يوضالن   عمى زرك  يُ  اّلذي ربويطّور الت  الت   واكبةمُ  الؿخِ  فمِ  معجتَ والمُ 
 .2005)الخطيب، ( ةالعالمي   ستوياتالمُ  حدثأَ  في عرفةوالمَ  ةعموماتي  المُ 

 
 ةِ نظومَ مَ  في ةىمي  أَ  كثرَ األَ  مؿاألمـ، والعَ  فمِ  ةم  أُ  أي   ؽفوّ وتَ  جاحنَ  ؽنطمَ مُ  ةربويّ والت   ةعميمي  الت   ةممي  العَ  عتبرتُ و 

 حقيؽوتَ  ربويالت   مؿالعَ  نجاح بيؿِ سَ  في ةيادَ القِ  عَ وقِ مَ  ربويالت   شراؼالِ  أوّ بَ تَ يَ  وَ  يا،موخِ وشُ  تياز  عِ وَ  يامِ قد  تَ  عوامؿ
 ميفمعم   مف ةعميمي  الت   ةالعممي   ناصرعَ  كامؿ وجيوتَ بِ  ظيفيالوَ  ووقعِ مَ  ؽَ فْ وِ  ربويالت   ؼشرِ المُ  قـويَ  ىدافو،حيثأَ 

 متمكاتومُ  مباني مف ةالمدرسيّ  المكانيات كؿ رسخ  يُ  تجانسمُ  تكامميّ  بعمؿ القياـ حونَ  وعامميف البوطُ 
 ةبالعممي   لمنيوض تعددةالمُ  وشكالُ أَ  نطمؽتَ  ة،ربي  الت   ياديفمَ  فمِ  ميداف ربويالتّ  فالشراؼ ،حوىاونَ  جيزةوأَ 
 ؿد  يَ  ومما، جتمعاتالمُ  مف معجتَ مُ  ألي ةنمي  الت   زركائِ  فمِ  كيزةرَ  شكؿيُ  ذيالّ  ـعم  المُ  أداء ستوىومُ  ،ةعميمي  الت  

 فةمِ ختَ المُ  ياتوسمَ مُ  عددتتَ وَ ، ييفربوِ والت   ثيفالباحِ  فَ الكثير مِ  ماـباىتِ  يّ ظِ حَ  وأن  ربوي شراؼ الت  ة الِ ىمي  أَ  عمى
 (.2010ربوي )القاسـ، الت   شراؼوالِ  ي،نّ الفَ  شراؼوالِ  ربوي،الت   وجيووالت   فتيشنيا الت  مِ فَ 
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 إلى حتاجتَ  ةعميمي  ة والت  الّتربوي   والّسياسة ة،الّتربيّ  ةنظومَ مَ  في ةاليام   رالعناصِ  حدأَ  ربويالتّ  الشراؼ عدّ يُ  كما
 سياـوالِ  استخداميا، سفوحُ  فييا ةوالمادي   ةشري  البّ  مكاناتالِ  وجيووتَ  يا،حسينِ تَ  عمى عمؿُ يَ  اؿفع   ربويتَ  شراؼإِ 

 وجيو   تَ  بءعِ  ربويالت   شراؼالِ  عمى قعيَ  حيثُ  ة،وّ رجُ المَ  ورةبالصّ  نفيذىاتَ  وُ واجِ تُ  تيال   المشكالت ؿ  حَ  في
 توظيفياوَ  رةعاصِ المُ  ةالعممي   ةفَ عرِ المَ  في ةرَ عاصِ المُ  ةالعالمي   غيراتالت   يةمواجَ لِ  ؛ةدمَ الخِ  ثناءَ أَ  رشادىـميف وا ِ عم  المُ 
 ةتنوعِ ـ مُ عم  دير مع المُ سيا المُ مارِ تي يُ ة ال  شرافي  ساليب الِ األَ  يذا فإف  لِ ، وَ ةربويّ التّ  ةعميمي  الت   ةالعممي   خدمةلِ 

 (.  2006اهلل،  )سالمة وعوض
 

 ويقـو ةالدارة التربويّ  مف جزء وىي عميميةالتّ  ياسةالسّ  بتنفيذ القائمة الوحدة ُتعتبرة المدرسيّ  الدارةكما ُتعتبر 
 وتنفيذ أداء رسالتيا نحو المدرسة توجيو ىي ةالرئيسيّ  ومسؤولياتو مدير المدرسة الدارة المدرسّية رأس عمى

 ةربويّ الت   الدارة ؿظِ  في إال ةالدارة المدرسيّ  فيـ وال يمكف، الوزارة مف تصدر التي ةعميميّ التّ  والقوانيف الموائح
 قدربِ  ذاتوبِ   مستقالً  كياناً  ليست ةالمدرسي   ةالدارَ  وألفّ  و،م  عميمي كُ التّ  ظاـالن   مف مدستَ تُ  درسةالمَ  ةشخصي   ألف
 .(2005) البدري، الكياف األكبر مف زءجُ  ىي ما
 

 ةالبشري   واردىامَ  خداـاستِ  فحس  تُ  تيالّ  دارةالِ  ىي الةالفعّ  ةدارَ الِ  أف ؽمَ نطَ مُ  فمِ  ةسَ درَ المَ  ةدارَ إِ  ةفاعمي   وتتجمى
 تييئة في ةاألساسي   بوظيفتيا ةالواعي   دارةالِ  ىي الةعّ الفَ  ةالمدرسي   ةفالدارَ  ولذا ة،رجو  مَ  تائجنَ  تحقيؽلِ  ةكفاءَ بِ 

 تالميذىالِ  ةجعَ ش  مُ  عميمي،الت   مـالس   في تياىمي  وأَ  ةعميمي  الت   ةرحمَ المَ  ىداؼألَ  فيمياتَ بِ  ةعنوي  والمَ  ةالمادي   روؼالظُ 
 ةدارَ الِ  مع جنب إلى نباً جَ  عمؿتَ  وىي ة،عميمي  الت   ةرحمَ المَ  ىداؼوأَ  فةمسَ فَ  رجمةتَ  عمى قادرة كوفوتَ  مدرسييا،ولِ 
 ديرمُ  ياسُ مارِ يُ  يةواعِ  شيدةرَ  قيادة إلى الةع  الفَ  ةالمدرسي   دارةاِل  حتاجتَ وَ  ،ةمَ تكامِ مُ  مؿعَ  ةطَ خُ  الؿخِ  فمِ  ةعميمي  الت  

 ناسبةمُ  ةاجتماعي   روؼوظُ  درسيالمَ  لمعمؿ ناسبمُ  وّ جَ  ييئةوتَ  بةطي   ةنساني  إِ  القاتعِ  مارسةمُ  عمى قادر فعاؿ
 ميفالمعم   لدى بتكاريالِ  فكيرالت   ةنمي  تَ  عمى ساعدتُ وَ  عجِ ش  تُ  التي ىي أيضاً  الةعّ الفَ  والقيادة العمؿ بيئة في
 ةوضوعي  المَ  حوَ نَ  واالتجاه اتيالذ   قويـالت   عمى الميذوالت   ميفعم  المُ  ندعِ  ةدرَ القُ  ةتنمي  بِ  ساىـتُ  تيالّ  وىي بة،مَ والط  
 (.2003، فرج وصبري)  سةالمدرَ  وخارج داخؿ شكالتوالمُ  القضايا جةعالَ مُ  في ميـالس   فكيروالت  
 

فالمدير ة التربوية في مدرستو، الة تتطمب مف المدير التفاعؿ المستمر مع واقع العمميّ ة الفعّ فالقيادة الشرافيّ 
قائد تربوي يمكنو إطالؽ طاقات األفراد مف حولو نحو العمؿ والنجاز موفرًا بذلؾ الجيد والوقت، مف خالؿ 
قيامو بتييئة بيئة مدرسّية تسودىا أجواء  المحبة والّتعاوف والمشاركة والدارة والديمقراطّية الفاعمة بعيدًا عف 

تورّية اّلتي تحّد مف القدرات البداعّية لمعامميف فييا كاّفة، فبحكـ عممو يزور المعّمميف في أجواء السمطة والدكتا



- 4 - 

قامة ىـ ، وكيفّية تصّرفيـ مع المشكالت الّطارئة اّلتي تحدث في صفوفيـ، اءالحصص الّصفّية، ويتابع أد وا 
ناخ المدرسة، ومما يساعد مدير عالقات مينية وثيقة مع المعمميف، والوعي التاـ باتجاىاتيـ وتصوراتيـ لم

المدرسة في الوقوؼ عمى واقع العممية التربوية والتفاعؿ معيا والتأثير فييا ىو اشتراكو الفعمي في المسؤوليات 
 .(2014ّتربّية والّتعميـ العالي، ) وزارة ال التعميمية واعتبارىا جزءًا مف ميماتو القيادية والشرافية

 
عمى  الشراؼ عف المسؤوؿ وىو مدرستو في األوؿ الداري ىو المدرسة مدير ( أفّ 2005وأكّد البدري )

 أماـ المسؤوؿ وىو مشرفي المواد، توجييات تنفيذ متابعة في بالمشاركة ويقـو الفنية النواحي في المدرسيف
 والقوانيف والموائح التعميمية والمناىج الخطط بالمدرسة واتباع التعميمية العممية حسف سير عف والتعميـ التربية
 اختصاصو. نطاؽ في المدرسة في التنفيذية السمطة والمدير يمثؿ الوزارة، تنشرىا التي
 

وعمى ىذا األساس يبرز دور مدير المدرسة كمشرؼ مقيـ في تييئة العامميف بعامة والمعمميف عمى وجو 
ـ بالمعرفة في صقؿ المعم   يتمحور دورهالخصوص لمقياـ بدورىـ الحيوي في منظومة العمؿ المدرسي، وَ 

شراؼ مف وظائؼ الِ  عمى أف   (2004)د  طافش دريسّية المناسبة، وذلؾ كما أك  ربوّية الت  العممّية والخبرة الت  
قررة لتحقيؽ األىداؼ التربوّية المقررة مف بمستوى أداء المعّمميف لمقياـ بتنفيذ المناىج المُ  رتقاءالِ ربوي  التّ 

ورات دوات والدّ عمى ما يستجد مف معمومات ومعارؼ ووسائؿ وطرؽ تدريس وتدريبيـ وعقد الن  خالؿ إطالعيـ 
  .ـلي

 
غيير نصر الت  المدرسة لو دور بالغ األىمّية في كونو عُ دير ( بأّف مُ 1986) Hoyle & Mcmahonضاؼ وأَ 

دارة كافة األعماؿ في المدرسة ، فيوضح خطوات  ميف، ويعمؿ عمى العمؿ لممعم  في المدرسة، فيقوـ بتنسيؽ وا 
ميف، ويعمؿ عمى عـ لممعم  صيحة والد  مة، وتقديـ الن  توفير المواد الضرورية لممدرسة وتطبيؽ االقتراحات المقد  

 .جعؿ الجميع لديو عمى اتصاؿ ووعي بما يحدث
 

وموجّيًا لعمميات الّتعميـ وليصبح ـ، ليصبح قائدًا ة يفرض عميو القياـ بتطوير دور المعم  ور مدير المدرسَ إّف دَ 
بالتّفّيـ الكامؿ الواعي  عنيّ ومَ  ،باحثًا ومحماًل ومستفيدًا مف المعمومات والمعارؼ والميارات واالتجاىات

ّف فاعمّية المدرسة تعود بالدرجة األولى عمى نوع ومستوى أو  ،اّصة بسموؾ األفراد داخؿ المدرسةلممتغيرات الخ
مبة ومع المجتمع المحيط بالمدرسة، ويتوقؼ سموكو ميف والط  مدير المدرسة مع المعم  مارسات المتبعة لالمُ 



- 5 - 

)وزارة التربية والتعميـ العالي،  جاح الذي يمكف أف تحققو المدرسة في بموغ أىدافياي عمى الن  الداري والفنّ 
2014.) 
قيمًا فًا مُ ر شدرسة الحكومّية لدوره مُ دير المَ مُ ؼ إلى مدى ممارسة عرُ ة في دراستيا، ىو الت  ثَ ليو الباحِ سعى إِ وما تَ 

فكير بآليات جديدة قادرة عمى في مدارس محافظة القدس، حّتى تستطيع إدارات المدارس وأصحاب القرار التّ 
ربوية  كّمًا وكيفًا، يوض بالعممّية الت  فعيؿ دور العامميف وتنظيـ جيودىـ، وتحسيف مستوى أدائيـ مف أجؿ الن  تَ 

 .زدىارة والِ فعَ لتحقيؽ نتاجات تسمو بالمجتمع نحو الر   وصوالً 
 

مشكمة الد راسة وأسئمتيا  2.1  

ىو حجر  ديرالمُ ، وألف  قيماً ًا مُ شرفَ مُ ه ورِ دَ دير لِ ولشعوري بأىمَية ممارسة المُ  في سمؾ التّدريس عممي مف خالؿ
درسي، ولو أىمّية كبيرة في تحقيؽ التغيرات المَ  ظاـة النّ ر في فاعميّ ؤث  خص المُ الش  يو فسة، درَ المَ ساس في األَ 
  .جاحمّيز والن  قودىا إلى الت  درسة حتى يَ غيير في المَ نع الت  أثير وصُ ستطيع الت  ي يَ ذاجحة في المدرسة، وىو الّ الن  

ة، وىو وبيئتو المحمي  طالبو حة لِ باشرة والمم  حديد األولويات المُ تَ س الحاجات وَ سُ حَ تَ  مىقادر عسة درَ مدير المَ فَ  
كثر التصاقًا ميزة لكؿ منيا، كما أّنو بحكـ كونو أَ مُ صائص الطراؼ والخَ يذه األَ لِ  شتركةالمُ  عرؼ بالخصائصِ أَ 

لذلؾ اجعة، ة الر  غذي  غيرات والت  الحظة الت  تابعة ومقدر عمى المُ ة داخؿ المدرسة، يكوف بالغالب أَ عميمي  ة الت  بالعممي  
 قيمًا.شرفًا مُ دوره مُ درسة الحكومّية لِ دير المَ بو مُ ور اّلذي يقوـ قصي لمعرفة مدى الد  عمؽ والت  الت   الباحثةرادت أَ 

 :اآلتيئيسي الر  ؤاؿ الس   راسة فيشكمة الد  تحددت مُ وَ 

جية نظر مف وِ  حافظة القدسمُ دارس مَ  في قيماً شرفًا مُ دوره مُ ة لِ كومي  درسة الحُ دير المَ مُ مارسة مُ  مدى ما
 ؟ميفالمعم  
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راسة:أسئمة الدّ  3,1  

ؤاؿ األّوؿ:الس    

ظر جية نَ ف وِ مِ  دسحافظة القُ مُ مدارس في  قيماً شرفًا مُ كومّية لدوره مُ درسة الحُ دير المَ مُ ممارسة  مدىما 
 ؟ميفعم  المُ 

اني:ؤاؿ الث  الس    

في مدارس  قيماً مُ شرفًا دوره مُ ة لِ كومي  المدرسة الحُ  ديرمارسة مُ مُ  مدىلِ راسة نة الد  فراد عي  ختمؼ تقديرات أَ ىؿ تَ 
برة، ص، عدد سنوات الخِ خصُ ممي، الت  ؿ العِ ؤى  المُ  الجنس، رات الّدراسة :تغي  باختالؼ مُ محافظة القدس 

 ؟ة لممدرسةعميمي  رحمة الت  ديرية، المَ المُ 

 

ةراس  فرضيات الد   4.1  
 

فرّية ؤاؿ الثّاني الفرضياتانبثؽ عف الس   :اآلتية الص   
 

متوسطات تقديرات  بيف (α ≥ 0.05) وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةتال الفرضّية األولى: 
ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى  مدىلمحافظة القدس  الحكومّية في مدارسالمعممي 
 .الجنسلمتغّير 

بيف متوسطات تقديرات  (α ≥ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةفروؽ وجد تال  الفرضّية الثّانّية:
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى  الحكومّية في مدارسالمعممي 
 .المؤىؿ العمميلمتغّير 

بيف متوسطات تقديرات  (α ≥ 0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد تال  الفرضّية الثالثة:
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى  الحكومّية في مدارسالمعممي 
 .التخصصلمتغّير 
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بيف متوسطات تقديرات  (α ≥ 0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةوجد تال  الفرضّية الرّابعة:
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى  الحكومّية في مدارسالمعممي 
 .عدد سنوات الخبرةلمتغّير 

بيف متوسطات  (α ≥ 0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد تال  الفرضّية الخامسة:
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا   الحكومّية في مدارسالتقديرات معممي 
 .المديريةتعزى لمتغّير 
بيف متوسطات  (α ≥ 0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد تال  الفرضّية الّسادسة:

محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا   الحكومّية في مدارسالتقديرات معممي 
 ممرحمة الّتعميمّية لممدرسة.لتعزى 

 
 

أىداف الد راسة 5.1  
 

 :اآلتيةراسة إلى تحقيؽ األىداؼ ىذه الد   َىَدَفت

 مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس.   إلى_ الّتعّرؼ 1

متوسطات تقديرات أفراد مجتمع الدراسة حوؿ مدى ممارسة مدير المدرسة  بيفالكشػؼ عف الفروؽ  -2
المؤىؿ العممي، و لجنس، ا :تبعًا لمتغيرات الدراسةمدارس محافظة القدس  الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في

 المرحمة التعميمّية لممدرسة.و المديرّية، و  نوع التخصص،و عدد سنوات الخبرة، و 

 التوصؿ إلى توصيات ومقترحات لتعزيز دور المدير مشرفًا مقيمًا. -3
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الد راسة أىمي ة 6.1  
 

المدرسة  ممارسة مدير مدىوىو الكشؼ عف ، تكمف أىمَية الَدراسة في أىمَية الموضوع الذي تتناولو
مف المواضيع الياّمة في  المشرؼ المقيـحيث يعد ، محافظة القدس ي مدارسف الحكومّية لدوره مشرفًا مقيماً 

 ُأجريتأّف ىذه الّدراسة و  .وديمومتيا الّتربوّية مف مصادر نجاح المؤسسةالحديث، كونو مصدرًا  الداريالفكر 
ألّف ىذه المدينة تعاني مف ىجمة مف قبؿ سمطات االحتالؿ ؛ في محافظة القدس، وىذا يضيؼ أىمّية لمّدراسة

 تعزيز تساعد المسؤوليف وصانعي القرار عمى كما أّن نتائج الّدراسة سوف وخاّصة في الميداف الّتربوي.
 تفتح المجاؿ أماـ الباحثيف لمبحث  في ىذا المجاؿ.  و المشرؼ المقيـ وتطبيقومفيـو 

 
 

صطمحات الد راسةم   7.1  

 تحقؽ التي السموكية األطر أو األنشطة المرتبطة مجموعة"  نو:بأ ( 133 ، ص1995عّرفو مرسي )دور: 
  ."مختمفة مواقؼ في الفرد بسموؾ التنبؤ إمكانية عمى األدوار ويترتب معينة، مواقؼ في متوقع ىو ما
 

، برئاسة المدرسةالشخص الذي يكّمؼ رسمّيًا  ىو"  :و( بأن   9، ص2014د ) مَ حَ  توُ فَ عر   قيم:شرف م  دير م  الم  
شرؼ، في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة بعد ة وبمياـ المُ مَ ظ  نَ والشراؼ عمى المعمميف، ليقوـ بجيود مُ 

 التخطيط ليا".

حفز اليمـ شخيص وَ درسة القادر عمى الت  دير المَ مُ "و بأن   قيـمشرؼ مُ دير كَ المُ  ( 3، ص2011 قاسـ ) ؼعر  وَ 
ة عميمي  ة والت  ربوي  ة الت  طوير العممي  حسيف وتَ ة إلى تَ ىداؼ المؤدي  حقيؽ األَ ة نحو تَ نسيؽ الجيود وزيادة الدافعي  وتَ 

ربوي تتحقؽ فيو رغبات وحاجات األفراد في ضوء ناخ تَ الؿ مَ ميـ، مف خِ خطيط سَ حاورىا وفي تَ بكافة مَ 
 ."ماعةمؿ والجَ مصمحة العَ 
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ميف، شراؼ عمى المعم  ة المدرسة والِ دارَ بإِ  ؼُ كم  ذي يُ خص ال  و: الش  بأن   إجرائياً قيم شرف الم  ف الباحثة الم  عر  وت  
 خطيط ليا.عد الت  نشودة بَ ىداؼ المَ حقيؽ األَ شرؼ في سبيؿ تَ قوـ بمياـ المُ ويَ 

 

ٌ  ؤسسة ت  م   يّ أ  " المدارس الحكومّية: ٌّة والت  زارة الت  دٌرها و  ة ت  علٌم ة لط  و س  زارة أ  و و  العالً، أ  علٌم رب

ٌ  ح   ٌ  "ةكوم ٌ ذكر أّن المدارس الحكوم ٌّة القدس الشرٌف ت شرف علٌها دائرة األوقاف العام  ، و ة ة الّتابعة لمدٌر

 .(6، ص2013) وزارة التربٌة والتعلٌم،  دسفً الق  

 

والطور شرقاً إلى قطنة وبٌت هً" مدٌنة القدس وضواحٌها، والّتً تمتد من قرٌة العٌزرٌة محافظة القدس: 

) أبو  "اكسا غرباً، ومن صور باهر جنوباً إلى جبع ومخماس شماالً، مضاف إلٌها قرٌة بٌت صفافا جنوباً 

 (.22، ص 2003صوي، 

 

حدود الد راسة  8.1  

الّشريؼ الُموزعيف عمى ُمديريتيف:  مديرية القدس ، محافظة القدس الحكومّية في مدارسال: الحدود المكاني ة
( مدرسة، وذلؾ 75( مدرسة، ومديرّية ضواحي القدس والبالغ عدد مدارسيا ) 49والبالغ عدد مدارسيا )

 .2016حسب الكتاب الحصائي الّتربوي الّسنوي لوزارة الّتربّية والّتعميـ في العاـ 

 محافظة القدس. الحكومّية في مدارسال معممي الحدود البشري ة:

 .2017/ 2016 العاـ الدراسيالفصؿ الثّاني مف : ةالحدود الزمانيّ 
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 نياّ الفصل الث

 اإلطار النظري والّدراسات الّسابقة

 

 اإلطار النظري 1.2

 

 الّدراسات الّسابقة 2.2

 

 الّدراسات العربّية  1.2.2

 

 الّدراسات األجنبّية  2.2.2

 

 الّتعقيب عمى الّدراسات الّسابقة 3.2
 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

انيصل الث  الف    

 

 

 ةق  اب  راسات الس  ظري والد  طار الن  اإل   

 مف حيث: مفيومو وأىدافو وأىمّيتو، تّضمف ىذا الفصؿ استعراض األدب الّتربوي المتعمؽ بالشراؼ الّتربوي
ـّ تطرقت الباحثة إلى دور العالقة بيف المشرؼ التربوي ًا، كّما بّينت مقيم اً مشرفباعتباره  المدرسة مدير ث

الشرافية، ومجاالت عمؿ المدير كمشرؼ مقيـ، واألساليب اّلتي وكفايات مدير المدرسة ، والمشرؼ المقيـ
 واألجنبّية ذات العالقة لفصؿ عددًا مف الّدراسات العربّيةيتّبعيا المدير باعتباره مشرفًا مقيمًا، كما عرض ا

 .ضمف سرد تاريخي تنازلي

 

 ظريطار الن  اإل   1.2

 

 :ربويشراف الت  عريف اإل  ت    1.1.2

ة، ربوي  قدـ البحوث الت  ة، وتَ غيير في مفيوـ التربي  ربوي بتطورات كثيرة ارتبطت بعوامؿ منيا الت  الت  الشراؼ  مرّ 
لة عف بعضيا وال نعزِ نشأ مُ جتمع، وىذه العوامؿ لـ تَ ائدة في المُ ة الس  ة، واالجتماعي  واليماف بالفمسفة التجريبي  

ة، فة خاص  صِ شراؼ بِ ة والِ ة عام  فَ صِ ة بِ ربي  ة في الت  معَ جتَ ؤثر مُ تداخمة تُ صؿ بينيا، فيي دائمًا عوامؿ مُ ف الفَ مكِ يُ 
ربوي، مف شراؼ الت  فيوـ الِ حديد مَ بوف في تَ ر  وقد اختمؼ المُ ، فاعؿ بينيا إلى تطور مفيـو الشراؼوقد أدى الت  

ـ  ة ال  ربوي، والفترة الزمني  شرؼ الت  قوـ بيا المُ تي يَ عماؿ الّ طاؽ األَ حيث نِ  ) حسيف  فيوـحديد ىذا المَ فييا تَ  تي ت
 .يمي بعض ىذه التعريفات كما وردت في الدراسات واألبحاث التربوية المختمفة اوفيم ، (2006وعوض اهلل، 
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عنى نظمة، تُ ة مُ ة ديمقراطي  يادي  ة قِ ة تعاوني  عممي  " :وربوي بأن  شراؼ الت  الِ  (19، ص2008) انيعّ ؼ الط  عرّ يُ 
دارة وتيدؼ جميع عناصره مف مناىج ووسائؿ وأَ مي بِ عم  عميمي الت  بالموقؼ التّ  ساليب وبيئة ومعمـ وطالب وا 

ة رة في ذلؾ الموقؼ وتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا وتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العمميّ دراسة العوامؿ المؤث  
 ."ةمي  ة التعم  عميمي  التَ 

ُفو نبياف )  طوير العممي ة الّتعميمَية قويـ وتَ ( بأن و: " الَعممي ة الت عميمي ة  اّلتي يتـ فييا تَ 15، ص2007وُيعر 
ومتابعة كؿ ما يتعّمؽ بيا لتحقيؽ األىداؼ الت ربوّية، وىو يشمؿ الشراؼ عمى جميع الَعممّيات الّتي َتجري في 

َأنواع الن شاط الت ربوي في المدرسة أو خارجيا المدرسة، تدريبّية كانت َأو إداري ة، أـ ننعم ؽ بأي نوع مف 
 والعالقات الموجودة بينيا".

ُفو البستاف وآخروف )  ( بأن و " نشاط قيادي َييدؼ إلى َتحسيف العممي ة الت ربوّية عف 333، ص 2003وي عر 
يـ ومعموماتيـ بصورة طريؽ توفير المكانات الالزمة لممعّمميف لتطوير أساليبيـ الّتعميمّية وتوسيع آفاق

 مستمرة".

(  الشراؼ الّتربوي بأن و: " عممّية قيادّية ديمقراطّية تعاونّية 15، ص 2003بينما عر َؼ األسدي وابراىيـ ) 
ُمَنظ مة ُتعنى بالموقؼ الت عميمي بجميع عناصره، مف مناىج ووسائؿ وأساليب وبيَئة وُمَعم ـ وطالب، وتيدؼ 

الُمؤث َرة في ذلؾ الموقؼ وتقييميا لمعمؿ عمى تحسينيا وتنظيميا مف أجؿ تحقيؽ أفّضؿ إلى دراسة العوامؿ 
 ألىداؼ الّتعميـ والت َعم ـ".

فو بَأّنو: " المجيود اّلذي ُيبذؿ الستثارة وتنسيؽ وتوجبو الن مو المستمر ر  عَ فَ (  26، ص 2000أّما بوردماف )
 ة أكثر فاعمّية".يـ بصورَ فَ ئِ ُيؤدوا وظالمُمعم ميف فرادى وجماعات لِ 

( بأن و: " مجموعة مف األنشطة الَمدروَسة اّلتي يقوـ بيا تربوّيوف  27، ص 2004في حيف عر فو طافش )
ُمختّصوف لمساعدة الُمعّمميف عمى تنمّية ذواتيـ، وَتحسيف ُممارساتيـ الّتعميمّية والت قويمّية داخؿ غرفة الّصؼ 

عوبات اّلتي تواجييـ؛ ليَتَمك نوا مف تنفيذ المناىج الُمقررة، وتحقيؽ األىداؼ وخارجيا، وتذليؿ جميع ال ص 
الَمرسوَمة بيدؼ ِإحداث َتغّيرات َمرغوبة في سموؾ الّتالميذ وطرائؽ تفكيرىـ، فيصبحوا قادريف عمى بناء 

 ُمجتمعيـ".
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 :        أّنو( ب125ص ، 1998الخطيب وآخروف )  ربوي ما أشار إليوستخدمة لإلشراؼ الت  عاريؼ المُ ف التّ مو 
ميف في المدرسة فرادى وجماعات، وذلؾ مر لممعم  ستَ مو المُ ؿ الستثارة وتنسيؽ وتوجيو الن  بذَ ذي يُ جيود ال  " المَ 

يا بصورة أكثر فعالّية حتى يصبحوا أكثر قدرة عمى استثارة نألحسف، ويؤدو لعميـ فيمًا لكي يفيموا وظائؼ التّ 
 مو المستمر لكؿ تمميذ".وجيو النّ وت

وعميو ترى الباحثة أّنو ُيمكف تعريؼ الشراؼ الّتربوي بأّنو: جميع الجعود المنظمة اّلتي يبذليا المسؤولوف 
لتوفير القيادة لممعّمميف والعامميف اآلخريف في الحقؿ الّتربوي في مجاؿ تحسيف الّتعميـ، ويشمؿ ذلؾ عمى 

عادة صياغة األىداؼ الّتربوّية وُطرؽ الّتدريس وتفويـ تطوير المعّمميف مينّياً  ، وتطوير المعّمميف واختيار وا 
 العممّية الّتربوّية.

 

  :ربويشراف الت  ىداف اإل  أ   2.1.2

ؤثرة وامؿ المُ حسيف جميع العَ ـ مف خالؿ تَ عم  عميـ والت  ة الت  ربوي بشكؿ عاـ إلى تحسيف عممي  شراؼ الت  يدؼ الِ يَ  
زارة ضعيا وَ تي تَ ىداؼ ال  ة في ضوء األَ عميمي  ة الت  طوير العممي  تَ واجييا وَ تي تُ عوبات ال  عالجة الص  ومُ  عمييا،

ىداؼ ولتحقيؽ اليدؼ العاـ تتناسؽ مجموعة مف األَ ، ائدةة الس  ربوي  مسفة الت  و في ضوء الفَ عميـ أَ ة والت  ربي  الت  
ظاـ عيا الن  ضَ تي يَ ىداؼ ال  روؼ البيئة واألَ ا تختمؼ فيما بينيا باختالؼ ظُ ية فيما بينيا وتتكامؿ ،لكن  الفرعي  

 ؼ.جيات نظر المربيف حوؿ ىذه األىدابعض و  باختصار فيما يمي تعرض الباحثةسَ جتمع، و ربوي في المُ الت  

 المدرسة أىداؼ تحقيؽ ىو ربويالت   شراؼالِ  لعممية الرئيس اليدؼ أفّ " ( 13، ص 1999) حمدأَ  أىرَ 
 ةأديَ تَ  في مكافالِ  بقدر عالية وكفاية ميارة ويذَ  يصبحوا لكي عميمي،الت   الحقؿ في ميفالمعم   ومساعدة
 ."واجباتيـ

 
 إفّ  " :بقولو ـلممعم   ةالمينيّ  نميةالتّ  في دور ربويالت   شراؼلإلِ  أف   إلى(  8، ص 2002 ) دريالبَ  شارأَ وَ 

 ما عمى غمبالت   عمى ساعدتيـومُ  ميفالمعم   دراتوقُ  لميارات ةينيّ المِ  ةنمي  الت   بوظيفة يقـو ربويالت   شراؼالِ 
  ."ينيالمِ  وصفيـ ةنمي  تَ  في دراتالقُ  ىذه توظيؼلِ  ةرصَ الفُ  تاحةوا ِ  ةتعميمي   واقؼمَ وَ  صعوبات فمِ  واجييـيُ 
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 ( أىداؼ الشراؼ الّتربوي فيما يمي:2006ولقد حدد حسيف وعوض اهلل )

 ُمساعدة المعم ميف عمى الن مو الميني._ 1

 ِإحداث الت غيير والت طوير الت ربوي._ 2

 .َتحسيف الظ روؼ المدرسّية_3

 _َ توضيح أىداؼ الّنربّية.4

 _ الر بط بيف الَمواد الد راسّية.5

 _ بناء قاِعدة َأخالقّية بيف الُمد رسيف.6

 _ تَقويـ نتاِئج الت دريس.7

 أف التربوي المشرؼ وعمى التربوية، العممية عناصر لجميع شاممة التربوي الشراؼ أىداؼ أفّ وترى الباحثة 
 ىذهوأّف ، التعميمية لمعممية نيائية محصمة ألنيا آلخر وقت مف ومناقشتيا لممعمميف تحقيقيا إلى دائماً  يسعى

 ػػًا.مقيم ػػػرفاً ػو مشتاألىػػػػداؼ يقوـ بتحقيقيا المشػػػرؼ التربوي والمػدير بصف
 
 

 :التربوي اإلشراف أىمية 3.1.2
 
 ةالعمميّ  دخالتمُ  جميع بيف وصؿ حمقة عتبريُ  وألنّ  ة؛ربويّ التّ  ةالعمميّ  في عالية مكانة ربويالتّ  الشراؼ حتؿيَ 
 ركيزة فيو نتائجيا، وتقويـ خمؿ مف بيا ما وتدارؾ مسارىا، وتحديد بتنظيميا، يقـو مف إلى وحاجتيا ربوية،التّ 

 .مشكالت مف يعترضيا ما وحؿ تنفيذىا ومتابعة التربوية الخطط لرسـ أساسية
 فيو يتعاوف سميـ، مدرسي مجتمع في يعمؿ أف إلى ةماسّ  بحاجة ـالمعم   أف  إلى( 2004)  طافش وأشار

 الخصب المجتمع ىذا إيجاد عاتقو عمى يقع المبدع والمشرؼ ة،ومحبّ  بود أىدافيـ تحقيؽ عمى اسالنّ 
  .المعطاء
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 دأكّ  حيث المجاؿ، ىذا في ربويةالتّ  والبحوث راساتالدّ  تؤكده ما خالؿ مف التربوي الشراؼ ةأىميّ  وتتضح
ذا وتنفيذه، إعداده حسفأُ  ما إذا عميـوالتّ  ةربيّ التّ  ةعمميّ  مفتاح يعد ربويالتّ  الشراؼ أفّ  (2004) الحسيف  كاف وا 

 .ومنظمة سميمة أسس عمى اً مبنيّ  ربوييفالتّ  المشرفيف ختيارا
 
 :منيا أسباب ةعدّ  إلى ترجع تربويالّ  الشراؼ ةأىميّ  بأف    (2001)  وفيفر نالبدُ  وردوأَ 
 .مةالئِ المُ  عميميةالت   والخبرات رشاداتالِ  بتوجيو دريسالت   مينة في ساندهويُ  يساعده مف إلى ـالمعم   حاجة -١
 .ميفالمعم   لبعض الميني العداد ضعؼ أو نقص -٢
 .ميفالمعم   بعض قبؿ مف دالجي   األداء ضعؼ -٣
 .الخبرات واكتساب الشراؼ إلى ميفالمعم   حاجة -٤
 في قافيوالثّ  يوالفنّ  الميني طورالتّ  حركات لمواكبة ةوتنشيطيّ  ةتأىيميّ  دورات إلى عموماً  ميفالمعم   حاجة -٥
 .عميـوالتّ  ربيةالتّ 
 .المتزايدة ريعةالس   عرفيةالمّ  تغيراتالمُ  ضوء في ربيةالت   كميات في ـالمعم   إعداد تطوير -٦
 .الحديثة ربيةالت   اتونظريّ  دريسالت   رؽطُ  وتطور المعرفة تطور -٧
 عف عزفوا يـأن   إال ربويةالت   لمخبرة اكتسابيـ ورغـ التدريس مينة في القدامى ميفالمعم   مف فئة وجود -٨

 .المينة مجاؿ في جديد كؿ ومسايرة الطالع
  .لممينة مزاولتيـ بعد أو إعدادىـ فترة أثناء سواء ميفالمعم   بعض مستوى ضعؼ -٩
 

 لكافة قويـ،والت   والمتابعة، نفيذ،والت   وجيو،والتّ  خطيطالتّ  في كبرى ةأىميّ  ربويالت   لإلشراؼ أفّ  ترى الباحثة وعميو
 عمى والعمؿ ربويةالت   والقيادات الكفاءات، عف والكشؼ الخبرات تبادؿ جانب إلى التربوية ةالعممي   عناصر

ا، جوانبي جميع في عميـوالت   ـعم  الت   عمميتي لتحسيف نظمةمُ  ةإشرافيّ  أساليبب والقياـ والبداع واالبتكار طويرالت  
لمقياـ  ، ومف األشخاص الميميفربويالت   الشراؼ ةأىمي   إلى الحاجة عمى تؤكد التي األسباب تعددت لذلؾ

 بعممّية الشراؼ الّتربوي مدير المدرسة بوصفو مشرفًا مقيمًا.
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 :قيمشرف م  مدير المدرسة م   4.1.2

ة ربويّ ة الت  في تسيير العمميّ  ىاماً  الذي يمعب دوراً  ،درستوربوي المقيـ في مّ دير المدرسة المشرؼ الت  عتبر مُ يُ 
نجاحيا طوير تعمؿ عمى التّ  ،ةة وصحيّ يّ يجابإ وفير بيئة تربويةسؤوؿ عف تَ وىو المَ  ،غيير االيجابيويدعـ الت  ، وا 

والقياـ بورشات  ،وتوفير الوقت لمتخطيط المشترؾ بيف المعمميف ،وتطوير المنياج وتحسينو ،الميني لممعمميف
شراكيـ المسؤولية والسم ،وتنمية طاقاتيـ وقدراتيـ ،وتشجيعيـ عمى تبادؿ الزيارات الصفية ،عمؿ ليـ طة في وا 

وىو المسؤوؿ عف إيجاد الحموؿ  ،ـ بتوفير الجو المناسبالميذ وتحفيزىـ لمتعم  وتشويؽ التّ  ،إدارة المدرسة
زورىـ في ميف يَ الموجود مع المعمّ  تالميذ مدرستو, وىو أوالسميمة لممشكالت التي تواجو العامميف معو 

يّمـ  أفوبذلؾ يستطيع المدير  ،ؼتحدث في الصّ تي صرفيـ مع المشاكؿ الّ ىـ وكيفية تَ ءويتابع أدا ،فصوليـ
ة مي  عمُ ة الت  عميميّ ة الت  وألف مدير المدرسة ىو حمقة االتصاؿ والتواصؿ بيف عناصر العممي   ,بكؿ ما يتعمؽ بالمعمـ

 .(2010) القاسـ، مف نجاحو  ربوية نابعٌ فيو المحور البناء والفاعؿ والقائد ونجاح المؤسسة التّ 

 

 :العالقة بين المشرف التربوي والمشرف المقيم  5.1.2

حو ربوي عمى الن  شرؼ الت  قيـ والمُ يمكف تحديد العالقة بيف دوري كؿ مف مدير المدرسة كمشرؼ تربوي مُ  
 : اليالتّ 

ربوي، فمدير المدرسة أكثر كمؿ لدور المشرؼ الت  تمـ ومُ قيـ مُ دير المدرسة كمشرؼ تربوي مُ دور مُ  ف  أِ  أواًل:
الي فيو أكثر قدرة عمى تحديد حاجات كمييما ومتابعة تمبية ىذه الحاجات، الب وبالتّ ميف والط  التصاقًا بالمعمّ 
 .حددتخصصة في المجاؿ المُ ربوي فيو أكثر قدرة عمى تقديـ المساعدة المُ أما المشرؼ الت  

ة بيف كؿ مف مدير المدرسة العالقات النسانيّ قة وتقدير عاوف والفيـ وتدعيـ الث  نسيؽ والت  الت   أف   ثانيًا:
قويـ نفيذ والت  خطيط والت  ربوي مف أىـ الشروط التي يجب أف توجد لتحقيؽ التكامؿ في مستويات الت  والمشرؼ الت  

 (.2005 ،) الخطيب  والمتابعة
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اختالؼ تخصصاتيـ ال  ميف وزيارتيـ في فصوليـ عمىعمى المعم   الشراؼبقياـ مدير المدرسة  إف    :ثالثاً 
يكوف مدير المدرسة  أفوال يشترط  ،لو عتبر مكمالً بؿ يُ  ،تخصصشرؼ التربوي المُ تعارض مع دور المُ يَ 
يتابع  أفيستطيع  مان  وا ِ  ،ميف في تخصصو فقطعم  معمى ال إشرافوقتصر يَ  أوباحث تخصصا في كؿ المَ مُ 

ربوي في شرؼ الت  ساعد المُ وىو يُ  ،ختمقةباحث المُ ميف داخؿ مدرستو في المَ ويزور ويوجو جميع المعمّ 
ميف ، فالمدير اليقظ يكوف عمى اتصاؿ بمدرسيو منذ بداية واجو المعمّ بكر لمصعوبات التي تُ شخيص المُ التّ 

توجيو حسب  إلىذي يحتاج ـ الّ جو المعم  و  ويُ  ،ىـءأداعيؽ تي تُ عوبات الّ يتعرؼ عمى الص   ،راسيالعاـ الدّ 
فالمدير يتابع  .دريسة تتعمؽ بالمبحث وطريقة الت  فنيّ  أمورويترؾ لممشرؼ ما يتبقى مف  ،معرفتو وخبرتو

يحصؿ عمى معمومات كثيرة  أف ومف خالؿ زيارتو ليـ واجتماعو معيـ يستطيع ،راسيالمعمميف طيمة العاـ الد  
فتساعده  ،يستطيع الحصوؿ عمييا خالؿ زيارتو القصيرةالذي قد ال  ،ربويلممشرؼ التّ  ةاألىميّ تكوف في غاية 

ساعد عمى رفع ـ ، ويُ قيؽ لممعم  قويـ الدّ ميـ والت  وجيو الس  الحظاتو عمى تقديـ الت  مُ  إلىىذه المعمومات بالضافة 
ؿ لدور المشرؼ ربوية داخؿ المدرسة ، فدور مدير المدرسة كمشرؼ تربوي مقيـ مكم  ة التّ مستوى العمميّ 

) أبو كشؾ،  ربويشرؼ الت  ميف ومتابعتيـ في تنفيذ توجييات وتوصيات المُ ساعدتو لممعمّ ربوي مف حيث مُ لت  ا
2009.) 

 مؾ مجموعة مف الكفايات والمياراتقيـ يتوقع منو أف يمتولكي يقوـ مدير المدرسة بدوره كمشرؼ تربوي مُ 
شرافو عمى المعمّ الِ يا تؤدي إلى تحسيف في أدائو وممارساتو تي يفترض أن  الّ   .ميفدارية وا 

 

 :مدير المدرسة اإلشرافية كفايات  6.1.2

موف فيو أف يعمموا والطالب أف يتعمموا، عمّ ييئ جوًا يستطيع المُ مدير المدرسة قائد تربوي، وعميو أف يُ  إفّ 
ميف نمو المعم  شرؼ تربوي حتى يستمر مُ وفؽ بيف مسؤوليتو كمسؤوؿ إداري وبيف مسؤوليتو كَ وبذلؾ يجب أف يُ 

ما في ؤدييا والسيّ ستطيع أف يُ وفي ضوء واجبات المدير، وحتى يَ  .البوينجحوا في استثارة وتوجيو نمو الط  
ة في كوف قد ناؿ دراسة أكاديمية عالية بالضافة إلى دراسات مسمكيّ عميو أف يَ  ميف، فإف  الشراؼ عمى المعم  

دارة الصّ والدارة المدرسيّ  دريسعميمي وأساليب التّ فس الت  عمـ الن   شرؼ عمى ستطيع أف يُ فوؼ وغيرىا كي يَ ة وا 
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ميف ويساعدىـ عمى حؿ مشاكميـ وتنمية قدراتيـ في جو مميء بحرية النقاش والرأي )وزارة التربية المعمّ 
 (.2004والتعميـ، 

يمتمؾ عددًا مف الكفايات قيمًا أف ًا مُ جدر بمدير المدرسة بوصفو مشرفًا تربويّ يَ  و أن   (2013) سالمة وذكر
 فيو: ،ةة األساسيّ ة واألدائيّ القياديّ 

 .مو المينييحدد األىداؼ، ويعّد خطة العمؿ، ومشروعات الن   حيثّ  ؛خططمُ   _1

 .قة واالحتراـميف في جو مف األمف والث  يتعامؿ مع المعم   ؛ حيثُ متطورقائد  _ 2

 .قويـحسب معايير موضوعة، ويتابع ما يترتب عمى الت  قّوـ الخطط والبرامج يُ  ؛ حيثُ قـو تربويمُ  _ 3

 .ربيةؤمف بعممو وممتـز بأخالؽ مينة الت  مُ  _ 4

 . عنيٌّ بتطبيؽ المنياج وتطويره وتقويمومَ  _ 5

 . قافة والقيـو العامميف معو لالىتماـ بالث  ج  وَ يُ  حيثُ ؛ ثقؼمُ  _6

 

 :مجاالت عمل المدير كمشرف مقيم 7.1.2

قدـ الّدعـ الذي يفترض أف يقوـ بو مدير المدرسة ىامًا ومؤثرًا باعتباره مشرفًا مقيمًا في المدرسة، يُ يعّد الّدور 
كما ورد في  وزارة والمساندة لكؿ أعضاء المجتمع المدرسي، حيث يتجّمى دوره في العديد مف المجاالت 

يمكف تصنيؼ ميامو ومسؤولياتو الشرافّية في حيث (  حوؿ عمؿ المدير الشرافي، 2014) التربّية والتعميـ
 :اآلتيةمجاالت عممو كمشرؼ مقيـ إلى المجاالت 

 ميف._ متابعة األعماؿ الكتابّية لممعمّ 1

 ميف.لممعمّ  الشرافية_ تنفيذ الزيارات 2

 ميف._ التنمّية المينّية لممعمّ 3
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 _ إثراء المنياج.4

 ـ.عم  _ تفعيؿ مصادر الت  5

 المعمومات. جياتكنولو _ توظيؼ 6

 _ تقييـ أداء العامميف.7

 مف التفصيؿ حوؿ كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت: يءبش وقد تطّرقت الباحثة

 

  لممعممين الكتابّية األعمال متابعة  1.7.1.2

) الخطط اليومّية والفصمّية، سجالت العالمات، نماذج االختبارات، الجراءات العالجّية.....(، ولضماف 
 ىذه األعماؿ ال بّد لممدير القياـ بما يمي:الجودة في 

 راسي لتوضيح أىمّية بناء الخطط اليومّية والفصمّية والسنوّية._ عقد اجتماع في بداية الفصؿ الد  1

عاوف فيما بينيـ لعداد خطط متكاممة وبناء اختبارات ميف ذوي التخصص عمى الت  _ توجيو وتشجيع المعم  2
 مشتركة. موحدة وأنشطة وأوراؽ عمؿ

رابط بينيما ومدى تحقيؽ ميف اليومّية والفصمّية ومدى الت  _ وضع برنامج دوري لمتابعة خطط المعم  3
 غذّية الراجعة الواضحة حوؿ ذلؾ. األىداؼ، والوسائؿ المقترحة،وتقديـ الت  

المواصفات ة بناء جدوؿ مي المبحث حوؿ آليات تحميؿ المحتوى وأىميّ ة مع معمّ _ عقد اجتماعات خاصّ 4
 عند أعداد الختبار.

 تيا وصفات االختبار الجّيد.حوؿ االختبارات وأىميّ  إرشادية_ توزيع نشرات 5

_ مراجعة نماذج االختبارات اليومّية والفصمّية وتقديـ الّتغذية الراجعة فيما يتعمؽ بشموليتيا ووضوحيا 6
 ومطابقتيا لمواصفات االختبار الجّيد.
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نبثقة. تائج المُ سمّية والجراءات المترتبة عمى قراءة الن  جالت الر  مبة في الس  الطّ _ متابعة رصد نتائج 7
ا  غمب عمييعيقات إف وجدت وطرؽ الت  مبة وما تـ تنفيذه والمُ والجراءات العالجّية ومدى ارتباطيا بضعؼ الط  

 (.2014) وزارة التربية والتعميـ، 

 

 تنفيذ الزيارات اإلشرافّية لممعممين  2.7.1.2

غية االطالع عمى آليات عمميـ في بُ  ،ميفة لممعمّ األعماؿ التي يقوـ بيا المدير تنفيذ زيارات إرشاديّ  مف فّ إٍ 
، ـارات والكفايات الالزمة وتحقيقيـ لممعايير المينّية لممعم  يومدى امتالكيـ لمم ،فّيةتنفيذ الحصص الص  

واالتجاىات والقيـ التي  ،ميـمبة وكيفية تعبيرىـ عف تعم  في وطرؽ تفاعؿ الط  مي لمموقؼ الص  عميوالمناخ الت  
بغية االرتقاء بعمميـ في ىذا المجاؿ، وتقديـ الّدعـ والمساندة  ؛ّدرسوـ والمبحث اّلذي يُ يمتمكونيا تجاه المعم  

 يارات ومنيا: الز  واضحة لتحقيؽ أىداؼ ىذه  إجراءاتوعميو ال بّد مف  ،الالزمة ليـ

 ة مراعيّا األولويات واالحتياجات._ وضع برنامج زيارات إشرافيّ 1

ذي سيقدـ عميمي الّ غية االطالع عمى المحتوى الت  ـ بُ ة بالمعمّ حضير الخاصّ ذكرة التّ _الطالع عمى مُ 2
 واألىداؼ المراد تحقيقيا.

المجاؿ ) الجموس في مكاف مالئـ، عدـ التدخؿ في  تبعة في ىذافّية وفؽ األصوؿ المُ يارة الص  _ تنفيذ الز  3
ـ إذا أراد االستفسار عف أمر ما، أو المغادرة مبة، استئذاف المعم  الحّصة إال إف كاف ىناؾ خطر ييدد حياة الط  

 أثناء الحّصة(.

 ـ أو تصّيد أخطاءه.عامؿ بمينّية مع المواقؼ الّتعميمّية وعدـ إحراج المعم  _ التّ 4

 ـ بعد الزيارة مباشرة، وتقديـ التغذية الراجعة اليادفة لو.المعم   _ مناقشة5

 ف شخصي أثناء تقديـ التغذّية الراجعة، والتركيز عمى األمور التربوّية.يواصؿ الب_ استخداـ أسموب الت  6

 ـ لمساعدتو عمى تطوير وتحسيف أدائو._ االتفاؽ عمى إجراءات محددة مع المعم  7
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 (.2006) سالمة وعوض اهلل،  ربوييفزيارة المشرفيف الت  _ متابعة توصيات 8

 

 مينالنمو الميني لممعم    3.7.1.2

 دور الوسيط بيفـ يشكؿ مو الميني واحدًا مف أولويات العمؿ الداري المدرسي، ذلؾ أّف المعمّ يشكؿ الن  
مو الّتعميـ ال بّد مف االىتماـ بالنّ  بنوعيةمي. ولالرتقاء عمّ عميمي الت  الب والمنياج. وىو مف ينفذ الموقؼ التّ الطّ 

 ميف، ووصواّل لذلؾ البّد لمدير المدرسة مف القياـ بما يمي:الميني المستمر لممعمّ 

، المالحظات االستبانات، ةالشرافيّ _ تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف بوسائؿ وطرؽ مختمفة ) التقارير 1
 ة....(.الكتابيّ  األعماؿالصفّية، 

ميف في اتخاذ القرارات التي تتعمؽ بنموىـ الميني ورفع احتياجاتيـ إلى الجيات المختصة المعمّ  إشراؾ_ 2
 والتعاوف مف أجؿ العمؿ عمى تمبيتيا.

_ تنظيـ خروج المعمميف لحضور ورش العمؿ والمقاءات التربوّية وفؽ التعميمات الرسمية المعموؿ بيا في 3
 ىذا المجاؿ.

البيئة التعميمية المناسبة مف خالؿ منح الثقة لممعمميف بقدراتيـ، لتشجيعيـ عمى تنفيذ مبادرات _  توفير 4
 تربوية ىادفة.

 _ عقد لقاءات وورش عمؿ لإلفادة مف خبرات المعمميف في تدريب أقرانيـ.5

التربوّية طالع المعمميف عمى كيفية إجراء األبحاث ل_ عقد لقاءات واجتماعات مع الييئة التدريسّية 6
 وأىميتيا في العممية التعميمّي، لتشجيعيـ عمى إجراء البحوث التربوية وتوظيؼ نتائجيا.

شراؼ األقراف داخؿ المدرسة ) مف خالؿ تنظيـ اجتماعات وعقد ورش 7 _ تفعيؿ مجتمعات التعمـ المينّية وا 
عدادعمؿ، وتنفيذ زيارات متبادلة. وبناء اختبارات مشتركة،   شتركة(,أوراؽ عمؿ م وا 

 ميف وعقد لقاءات لمناقشتيا ومتابعة الفادة منيا._ توفير النشرات التربوية لممعمّ 8
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وزارة )  ميف لمخبرات التي تـ اكتسابيا في ورش العمؿ والدورات والمقاءات التربوّية_ متابعة توظيؼ المعمّ 9
 .(2014، الّتربّية والّتعميـ

 

 إثراء المنياج ومتابعة تطبيقو  4.7.1.2

ولضماف  ،ةعميميّ ة التّ أحد العناصر األساسية لمعمميّ ( 2014ورد في وزارة التربية والتعميـ ) عتبر المنياج كمايُ  
 حسف تطبيقو واالستمرار في إثرائو ال بّد لمدير المدرسة مف القياـ بما يمي:

 ميف لمناقشة المنياج وطرؽ إثرائو._ عقد اجتماعات مع المعمّ 1

 عمى تبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ.ميف _ تشجيع المعمّ 2

 بط األفقي والعمودي لممنياج._ عقد ورش عمؿ واجتماعات حوؿ الرّ 3

 مكانيات المدرسة.إـ في كؿ ما يطمبو لثراء المنياج مف مواد وتسييالت في حدود عاوف مع المعم  _ التّ  4

 ادة مف مضامينيا._ عقد اجتماعات تناقش فييا المناىج والكتب المدرسّية، وطرؽ االستف5

 رسميا مركز المناىج أواّل بأّوؿ.عديالت التي يُ الت   إدخاؿميف في تابعة المعم  _ مُ 6

 ميف.تعمقة بالمنياج إلى المعمّ ربوية المُ جارب واألبحاث الت  _ نقؿ األفكار واألساليب ونتائج الت  7

 تطبيقو. عيؽحديات التي تُ ميف لممنياج ورصد الت  _ متابعة تطبيؽ المعم  8

 

 تفعيل مصادر الّتعّمم   5.7.1.2

ـ في تحقيؽ أىداؼ المنياج، باعتبارىا مصادر داعمة في تسييؿ لممعمُ  ومساعداً  عتبر مصادر الّتعمـ رافداً تُ 
عيممّية. ويقع عمى مدير المدرسة ميمة متابعة تفعيميا وتقديـ الدعـ وتيسيير ميمة المعّمـ في تنفيذ ميامو الت  

 لممعمميف في توظيفيا والفادة منيا بطريقة فاعمة، ويتضح دوره فيما يمي:والمساندة 
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 _ تنظيـ البرامج المدرسّية لإلفادة مف المرافؽ التعميمّية بصورة فاعمة.1

 _ عقد لقاءات تربوّية لتعميـ التجارب الناجحة في تفعيؿ مصادر الّتعّمـ.2

 الّتعّمـ._ تنفيذ مسابقات بيف الطمبة لتفعيؿ مصادر 3

_ تحفيز المعمميف، والشادة بانجازاتيـ أثناء االجتماعات الرسمّية وغير الرسمّية وأماـ المسؤوليف والمجتمع 4
 المحمي.

 (.2012، الطعاني)  _ تشجيع المعمميف عمى تنفيذ مبادرات تربوّية في مجاؿ تفعيؿ مصادر الّتعّمـ5

 

 توظيف تكنولوجيا المعمومات   6.7.1.2

 ،مّيةعمُ ة التّ عميميّ لمتكنولوجيا دور أساسي وداعـ في تحسيف العممّية التّ  ( أفّ 2014وزارة التربية والتعميـ ) وتؤكد
ميف في توظيؼ تكنولوجيا المعمومات. وعمى المدير توفير السبؿ لذلؾ ال بّد مف رفع الكفايات المينية لممعمّ 

 ميف في توظيفيا، ويتجمى دوره في:ودعـ المعمّ 

 عميـ.كنولوجيا في التّ ميف في توظيؼ التّ ورش عمؿ لمساعدة المعمّ _ عقد 1

 ساعدة أقرانيـ.كنولوجيا في مُ تميزيف في الت  ميف المُ _ االستفادة مف المعمّ 2

 ميف في توظيؼ التكنولوجيا.ع المحمي في دعـ المعم  مجتالمُ  إمكانات_ الفادة مف 3

 عميمّية.روس الت  د  ميف ومساعدتيـ في حوسبة بعض ال_ دعـ المعم  4

 تعميـ الخبرات الناجحة في مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا المعمومات في المواقؼ الّتعميمّية. _5

 ميف في تنفيذ مبادرات تربوّية حوؿ توظيؼ تكنولوجيا المعمومات._ توفير المكانات الالزمة لدعـ المعم  6

مف إمكانات المدرسة في مجاؿ توظيؼ  االستفادةإتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع المدرسي في  _7
 كنولوجيا.الت  
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 موقع الكتروني خاص بالمدرسة لدارة العممّية التعميمية ودعـ تعّمـ الطمبة. إيجاد_ 8

_ متابعة تفعيؿ مختبرات الحاسوب وتنظيـ البرنامج المدرسي ليسيؿ عمى كافة الطمبة االستفادة مف ىذه 9
 . المكانات

 جتمع المدرسي االستفادة مف ىذه المصادر.مالمرافؽ التعميمّية ليسيؿ عمى أفراد ال_ حوسبة 10

 ._ دعـ المعمميف في مجاؿ استخداـ استراتيجيات تدريس جديدة لإلفادة مف تكنولوجيا المعمومات11

 

 :تقييم أداء العاممين  7.7.1.2

طوير وليس تصّيد أخطاء ظاـ التّ بما يخدـ أىداؼ الن  حسيف طوير والت  إّف اليدؼ مف تقييـ أداء العامميف ىو الت  
ّنما ينبغي المعمّ  القياـ بعممو بمينّية وموضوعّية وعدالة بيف العامميف في المدرسة كافة. وليس بناًء  عميوميف، وا 

 عمى عالقات شخصّية. وليكوف تقييـ أداء العامميف مينّيًا ينبغي عمى مدير المدرسة القياـ بما يمي:

د اجتماعات فردية وجماعية لطالع العامميف عمى أسس تقييـ أدائيـ، وبناء ثقافة وفيـ مشترؾ بينيـ _ عقأ
 وتحديد المياـ والواجبات الالـز انجازىا.

_ إعداد برنامج لتقييـ أداء العامميف، ومعالجة ضعؼ األداء أواًل بأّوؿ، واطالعيـ عمى نتائج كؿ مرحمة، ب
 (.2014، عابديفلكؿ منيـ ) وتجميع ذلؾ في سجؿ تراكمي 

 

 :األساليب التي يتبعيا المدير لمقيام بدوره كمشرف مقيم  8.1.2

عميو أف يتبع عددًا مف األساليب  فة الذ كر،الواردة في المجاالت اآلنِ  لكي يقوـ المدير بمتابعة أمور المعمميف
 (:2005) عانيكما ذكرىا الطّ ىا أبرز  ، ومفالشرافّية والجماعّية

 .ةفيّ يارة الص  الز   -1
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 يارات.تبادؿ الز   -2

 .ة(والزمريّ  ةة والجماعيّ الفرديّ  االجتماعات) -3

 .ةوضيحيّ لت  اوس ر الد   -4

 ر.غّ صَ عميـ المُ الت   _ 5

ستخدميا ة التي يَ ة الفردّية والجماعيّ األساليب الشرافيّ  ىذه بشيء مف التفصيؿ لبعض الباحثة تطرؽوست
 : قيماً شرفًا مُ المدير باعتباره مُ 

 

 ةالزيارات الصفيّ   1.8.1.2

حيث يقـو  ـ،المعمّ قيمًا و شرفًا مُ بصفتو مُ شتركة بيف المدير ة مُ ة تعاونيّ ة تقويميّ ة توجيييّ ة تحميميّ ىي عمميّ 
ـ عمى تحسيف ممارساتو مساعدة المعمّ تدريس بيدؼ التطوير بدريس أثناء الّ ـ في غرفة التّ المدير بزيارة المعمّ 

 .قييـ، أو بيدؼ التّ ربوية ورفع مستوى إنتاجوالتّ 

 فية ثالث مراحؿ:يارة الص  وتشمؿ الز  

 خطيط ) ما قبؿ الزيارة(._ الت  

 نفيذ ) القياـ بالزيارة(._ الت  

 حميؿ ) ما بعد الزيارة(. _ الت  

 راعاة ما يمي:نبغي مُ ناجحة يَ يارة الز   ولتكوف 

 توزيعًا متوازنًا.ـ الواحد توزيع زيارات المعم   –أ 

 (.2013)سالمة،  تابعتو لإلرشاداتـ ومُ االحتفاظ بسجالت تراكمية تبيف مدى تقدـ المعم   –ب 
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 تبادل الزيارات:  2.8.1.2

جيد مكف استخدامو بكفاية وبُ يث يُ قيميف، حَ شرفيف مُ مُ ميف والمديريف كَ وىو أسموب حديث ومحبب لدى المعمّ 
ميف يارات لمدارس أو معمّ أف تكوف ىذه الز   ـ بزيارة زميؿ لو. وال بد  يقوـ المعمّ ة، حيث أقؿ مف الزيارة الصفيّ 

ة، ودور المدير ىنا التخطيط ة أو الالصفيّ شاطات الصفيّ ة أو النّ عميميّ دريس أو الوسائؿ التّ يزيف بأساليب التّ مَ مُ 
 (.2006 لمزيارات ومتابعة تنفيذىا وتقويميا وليس الشتراؾ بيا ) حسيف وعوض اهلل،

 

 ةروس التوضيحي  الد    3.8.1.2

خداـ ة أو استِ مي  عمُ ة أو ت  عميمي  ة تَ م  يِ وضيح مُ تَ ة لِ برَ ي الخِ وِ ذَ  فْ و مِ ة أّ رَ يَ موف مَ عم  ميا مُ قد  ة يُ عميمي  ة تَ طَ نشِ أَ  يَ ىِ 
 دير.ـ قَ عم  مُ كوف لِ تَ  فْ ؿ أَ ض  فَ يُ ،  فاياتوطوير كِ تَ عمـ وَ يني لممُ ـ المِ دُ قز الت  فْ ؼ حَ يدِ ستَ تَ ة، وَ دَ حدَ ة مُ ريقة تدريسي  طَ 

 خدامجاالت االست  م  

 .ميياميف عَ عم  دريب المُ تَ ديدة لِ ة جَ ريقَ طبيؽ طَ تَ  .1

 .ؿواصُ ة الت  يارَ مَ اؿ لِ ع  وظيؼ الفَ ؽ الت  رُ وضيح طُ تَ  .2

 .ةدَ دَ حَ ة مُ عميمي  ة تَ سيمَ وَ اؿ لِ عّ وظيؼ الفَ توضيح الت   .3

     (  ....مةسئِ عزيز، األَ قويـ، الت  افعية، الت  )الد  ،فاعميةفة بِ مِ ختَ ـ المُ عم  عميـ والت  يارات الت  وظيؼ مَ ة تَ يفي  وضيح كَ تَ  .4
 (.2013)سالمة، 

 

 

 

 



- 27 - 

 جتماعاتاإل    4.8.1.2

 ة إلى:فَ يدَ ستَ جموعات المُ يث المُ ف حَ ميف مِ عم  ع المُ مَ  جتماعاتال( 2006وض اهلل ) عَ ـ حسيف وَ س  قَ 

دير ة المُ درَ مدى قُ جاح االجتماع بِ قاس نَ يُ وَ ،  ـم  عَ ؼ( والمُ شرِ دير )المُ وف بيف المُ كقد تَ  : ةفردي   لقاءات _أ
طوير لى الت  إِ  ضافةبالِ ، ياموؿ لَ حميميا واستبصار الحُ تو وتَ مَ شكِ حديد مُ ـ في تَ عم  دة المُ ساعَ ؼ( عمى مُ شرِ )المُ 
 .حسيفوالت  

ميف في عم  ميع المُ جَ شرافي عاـ لِ قد اجتماع إِ ة عَ د تتطمب الحاجَ قَ  عاـ (شراؼ إِ )   :ةجماعي   قاءات_ ل  ب
 .باراتختِ ناء الِ ساليب بِ دريس، أَ خطيط لمت  ثؿ: الت  ميعًا، مِ ـ جَ يُ ة لَ دمة إشرافي  تقديـ خِ سة لِ درَ المَ 

 

 ة:مري  ز  ال جتماعاتاال -ج

ة واحدة، و مادّ واحد، أَ  ؼّ معممي صَ ركة، كَ شتَ مُ  ةجمعيـ حاجة ميني  ميف تَ تنظيـ لقاء بيف فئة مف المعم   .1
 .ـيُ شرافية لَ دمة إِ شتركة تتطمب خِ و تجمعيا حاجة مُ أَ 

 .اتونظيـ فعاليّ ميـ لالجتماع وتَ خطيط الس  ف الت  مِ  ال بد   .2
 .شكالتيـ وتحميمياـ مُ ي  فَ فكارىـ وتَ عبير عف آرائيـ وأَ قيادة االجتماع بحيث تتيح لممشاركيف فيو الت   .3
اني، عّ ) الطّ مرستَ مُ  شكؿٍ تابعتيا بِ مُ قويميا وَ شراؼ عمى تَ صموا ليا والِ وَ تي تَ تنفيذ الحموؿ ال  خطيط لِ التّ  .4

2012). 

 

ّغرعميم الم  الت   5.8.1.2  ص 

ريقة طَ  ثؿة، مِ صيرَ ة قَ ترَ الؿ فَ نة خِ عي  اـ بميارة مُ يـ عمى القِ عم  دير المُ ب المُ رِ د  ف يُ أَ ( بِ 2005اني )عّ و الط  فَ ر  عَ 
ساليب نوع في أَ التّ  إف  ( 2001ي )رفاع وأضاؼ ،ة، اختيار طالب بالمناقشةي  فالص  سئمة استخداـ األَ 

رورة استخداـ كافة ىذه ض ضَ فرِ و ال يَ لكن  جاؿ؛ وَ يذا المَ بِ  ؽَ حِ ذي لَ الّ  طورعكس الت  ربوي يَ شراؼ الت  الِ 
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ن  األَ  رنامج دعـ البَ ة، ومما يَ عميمي  ة الت  حسيف العممي  ـ في تَ سيِ ربوي ما يُ شرؼ الت  نيا المُ ختار مِ ما يَ ساليب، وا 
 .ربويشراؼ الت  ياز الِ ف جِ ة مِ نشودَ ىداؼ المَ حقيؽ األَ لى تَ ياية إِ ؤدي في الن  شرافي ويُ الِ 

مر ستَ مُ  شكؿٍ دارس بِ ديري المَ مُ ة لِ دريبي  ة تَ ـ مادِ قد  تُ  يان  أَ  (2012ة )عميـ الفمسطيني  ة والت  ربي  وزارة الت   تشارَ وأَ 
ف خالؿ اطالعيـ عمى دييـ مِ ة لَ قَ عزيز الث  تَ يـ وَ مكينِ دارس عف طريؽ تَ ديري المَ داء مُ دؼ تطوير أَ يَ بِ 

واصؿ تبادلة والت  قة المُ عزز الث  ة، وتُ يني  ميف المِ عمّ حسيف كفاءة المُ ـ في تَ سيِ ة التي تُ ديثَ ة الحَ ربوي  جدات التَ ستَ المُ 
قي تكاثؼ لمر  تَ يود وَ تتضافر الجُ ربوي لِ شرؼ الت  ـ والمُ عمّ و بيف المُ ة، أَ سَ درَ دير المَ مُ ـ وَ عمّ يجابي بيف المُ ال
 حقيقيا.لى تَ ة إِ زارَ سعى الوِ تي تَ ودتو ال  جَ عميـ وَ ة الت  حقؽ نوعي  تُ مبة، وَ حصيمي لمط  ستوى الت  بالمُ 

كمشرؼ مقيـ في الطار الّنظري، حيُث تبن ت أربعة مجاالت، وقد استفادت الباحثة مف مجاالت عمؿ الُمدير 
فقامت بدمج مجالي متابعة األعماؿ الكتابّية وتنفيذ الّزيارات الشرافّية ووضعتيا المجاؿ األّوؿ وىو الّتخطيط، 

لميني ومجالي التّنمّية المينّية لممعّمميف و توظيؼ تكنولوجيا المعمومات في المجاؿ الثّاني وىو الّنمو ا
لممعّمميف،  ومجالي تفعيؿ مصادر الّتعم ـ وتقييـ أداء العامميف في المجاؿ الثّالث وىو العالقات النسانّية، 

ثراء المنياج في المجاؿ الّرابع وىو تطوير المناىج  وا 

 

 القدس مدارس فيوالشراؼ   عميمالت   ياتتحدّ    9.1.2
 

شرافّية ة مات تعميميّ دحديات التي تحوؿ دوف تقديميا خالعديد مف التّ  القدس المحتمةتواجو مدارس  مناسبة، وا 
 :كما يمي ( 2016وّضحيا جبريؿ )حيث 

 مبة، وىي غير مؤىمة الستيعاب الطّ ة ومعظميا بحاجة إلى ترميـ وصيانةأبنيتيا عبارة عف بيوت سكنيّ  .1
 .بأعداد كبيرة

 .ة حيّ عميمية والص  احية التّ فوؼ غير مالئمة مف النّ أغمب الص   .2
 .نوية لمدارس األوقاؼ مرتفعة جداً تكاليؼ االستئجار الس   .3
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صعوبة الحصوؿ عمى رخص بناء وذلؾ لمتعقيدات التي تفرضيا بمدية االحتالؿ، حيث ىناؾ صعوبة في  .4
توفير األرض المناسبة لغايات البناء المدرسي، نظرًا لمحدوديتيا بسبب تصنيؼ األراضي غير المبنية في 

 .خضراء(، وىي أراض يمنع البناء فييا حسب قوانيف سمطات االحتالؿالقدس )كأرض 
 الساحات والمالعب والقاعات والمختبرات والمكتبات.. الخ، كختمفةة المُ مرافؽ التربويّ نقص في ال .5
عميمية المعروضة في إلى إحجاـ شديد في القباؿ عمى الوظائؼ الت   ، وىذا يؤدينخفضةميف مُ رواتب المعم   .6

 ىذه المدارس. 
ة، المغة النجميزيّ و ة، المغة العربيّ  :ة مثؿعميمية األساسيّ خصصات الت  تعاني ىذه المدارس مف نقص في الت   .7

 .ةربية السالميّ الفيزياء وحتى الت  و ياضيات، الر  و 
عميمي إلى انخفاض المستوى الت  ى ذلؾ ة، وقد أدّ عميميّ كور مف عدـ توفر الكفاءات الت  عاني مدارس الذ  تُ  .8

ذيف يعمموف في مدارس األوقاؼ عددىـ محدود كور مف حممة ىوية القدس الّ موف الذ  عم  المُ ، حيث أف  فييا
خوؿ ة مف صعوبة الدّ فة الغربيّ ميف القدامى، بينما يعاني زمالؤىـ مف حممة الض  عظميـ مف المعم  جدًا ومُ 

 .صاريح الالزمة لدخوؿ القدسز وعدـ منحيـ التّ إلى القدس بسبب الجدار والحواج
 .اً ميف غير المؤىميف تربويّ ربوي، وىناؾ عدد كبير مف المعم  خصصي والت  ميف التدريب الت  ص بعض المعم  نقُ يَ  .9

 
لمعديد مف أوجو  يّتعرض المقدسييف لاللتحاؽ في التعميـ العاـ( أّف حّؽ 2012)وزارة الّتربّية والّتعميـ  وأشارت

 :االنتيكات، وىي

ة، حيث أدى جدار الفصؿ العنصري مبة إلى المدارس واالنتظاـ في مقاعدىـ الدراسيّ صعوبة وصوؿ الط   .1
%( اضطروا 20مبة ال تقؿ عف )إلى عزؿ القدس عف باقي مدف الضفة الغربية، وبالتالي فإف نسبة مف الطّ 

ة أو ينة، األمر الذي يتسبب بتأخيرىـ عف حصصيـ الدراسي  إلى المرور عبر حواجز مفروضة في محيط المد
ة أثناء تأديتيـ خوؿ إلى القدس كميًا، دوف وجود أي استثناءات لطمبة الثانوية العامّ قد يمنع البعض مف الد  

 .امتحاناتيـ، وقد يتـ تعطيميـ وحجزىـ في بعض األحياف متسببًا في ضياع عاميـ الدراسي
 .بير عف ىويتيـ وثقافتيـ وتراثيـ وممارسة عبادتيـدسييف مف التمتع بحقيـ في التع  مبة المقحرماف الط   .2
 .ة تحـر الطمبة المقدسييف مف إقامة االحتفاالت المختمفةمطات السرائيميّ الس   .3
 .( طالب لـ يجدوا طريقيـ إلى المدارس4500يعد أوسع تسرب في كؿ أنحاء فمسطيف بالقدس، فيناؾ ) .4
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ة لمنيؿ مف المنياج الفمسطيني منذ رؽ كافّ بالطّ  تسعى مطات االحتالؿ السرائيميسُ ( أّف 2016)جبريؿ  وأّكدَ 
كؿ ما في وسعيا لمسيطرة   ـ وحتى يومنا ىذا، ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تبذؿ1967احتالليا لمدينة القدس عاـ 

ة وطمس والعربيّ   ةالسالميّ مبة الفمسطينييف لتزوير التاريخ الفمسطيني وتغيير معالـ اآلثار الذىنية عمى الط  
ة وحذؼ كؿ مالو إلى إعادة طباعة كتب المناىج الفمسطينيّ أيضًا د االحتالؿ السرائيمي تعم   ، كماالحقيقة

تشويو وحذؼ أجزاء مف الكتب دريسي في القدس، و ، تعديؿ المنيج التّ عالقة باالنتماء الوطني الفمسطينيّ 
اريخ، وتحريؼ أسماء ة، وتجزئة مادة التّ ة، وتغييب بعض السور القرآنيّ ة، وطمس مادة العقيػدة السالميّ الدراسيّ 

ـ في القدس، بخطوات مدروسة وممنيجة مُ عَ منياج الت   وأسرة؛ بيدؼ تيويد المدف الفمسطينية بدواعي تحريضيّ 
ة ة وكممات وأسئمة وآيات قرآنية ورموز وطنيّ فمقد تـ حذؼ دروس وأبيات شعريّ ، خمؼلتجييػؿ ونشػر ثقافة الت  

ستعمرات وىجرة المستوطنيف السرائيمييف لفمسطيف ة وحؽ العودة والمُ ة الفمسطينيّ وكؿ ما يتحدث عف القضيّ 
 .خ.... الةة عنصريّ ة حركة سياسيّ دمرة واعتبار الصييونيّ والحواجز واالنتفاضة والقرى المُ 

عميـ وجود إنتياؾ صارخ لحؽ المقدسييف في التّ  ىذا يد ؿ عمى( أف  2012) وزارة الّتربّية والّتعميـوأضافت  
ة، حيث لـ تكتؼ سمطات االحتالؿ السرائيمي بعدـ انصياعيا ألحكاـ القانوف الدولي عد كافّ العاـ عمى الص  

باع سياسات عميـ، بؿ عمدت إلى اتّ المقدسييف بالتمتع في التّ تي تضمف حؽ ة الّ والقياـ بالتزاماتيا القانونيّ 
عميـ في القدس مػف خػالؿ ضػرب محػاوره الرئيسية الثالث وىي: ت إلى تدمير قطاع التّ ة أد  نيجَ مَ وممارسات مُ 

عميـ في الحؽ في التّ واجو تي تُ حديات الّ كما نتج عف التّ  ،ة )المناىج(راسيّ ة الدّ الب( والمادّ ـ )الطّ عم  تَ ـ والمُ المعم  
مكانيّ ة لمحؽ في التّ مانات األساسيّ مدينة القدس، انتياؾ الضّ  مكانية عميـ المتمثمة بالتوافر، وا  ة االلتحاؽ، وا 

 ؿّ ناسب، في ظِ عميـ المُ سيوف بالحؽ في التّ قدِ غياب آفاؽ تمتع المَ  ، وىذا ُيؤدي إلىالقبوؿ، وقابمية التكيؼ
 .تصاعدة تجاه ىذا الحؽة المُ االنتياكات السرائيميّ 

شرافّية ة مات تعميميّ دتحوؿ دوف تقديميا خ القدس المحتمةوترى الباحثة أف  ىذه الّتحديات اّلتي تواجو مدارس  وا 
 .مناسبة
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:الدراسات السابقة 2.2   

 

مشرفًا اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى دراسات عّدة تتعمؽ بيذه الدراسة التي تبحث موضوع ممارسة المدير لدوره 
مقيمًا، حيث قامت الباحثة بالطالع عمى مجموعة مف الّدراسات العربّية واألجنبّية، ساعدتيا في إثراء 

 .مني مف الحديث إلى األقدـسمسؿ الزّ حسب التّ ونعرضيا ، الّدراسة

 

الّدراسات العربّية: 1.2.2  

 

(2017 ) دالحدادراسة   

في محافظة غزة لدوره كمشرؼ ىدفت الّدراسة الّتعر ؼ إلى درجة ممارسة مدير المدرسة بمدارس وكالة الغوث 
مقيـ في ضوء بعض التجاىات المعاصرة، وكذلؾ ىدفت إلى الّتعر ؼ عمى أثر متغيرات الّدراسة ) الجنس، 

ارسة مدير المدرسة بمدارس وكالة الغوث درجة مملنوع المدرسة( و المنطقة الّتعميمّية، و عدد سنوات الخبرة، و 
تكّوف مجتمع الد راسة مف . استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمدراسة، و في محافظة غزة لدوره مشرؼ مقيـ

 (2208والبالغ عددىـ )  2017/ 2016مدارس وكالة الغوث في محافظة غزة لمعاـ الّدراسي  فمعّمميال
ت االستبانة كأداة مَ خدِ ( معّممًا ومعّممة، واستُ 419حثة عينة مكّونة مف )وقد اختارت البا، معم مًا ومعّممة

 راسة، وتـ التأكد مف صدقيا بعرضيا عمى محكميف.لمد  

أشارت نتائج الّدراسة إلى أّف الّدرجة الكمّية لدرجة ممارسة مدير المدرسة بمدارس وكالة الغوث في محافظة  
%( وىي نسبة كبيرة حسب 81.1تجاىات المعاصرة بمغت ) غزة لدوره كمشرؼ مقيـ في ضوء بعض ال

 المقياس الُمعّد ليذه الّدراسة، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائّية لصالح الّذكور تعزى لمتغّير الجنس.
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(2014 ) حمددراسة   

درجة ممارسة المدير بصفتو مشرفًا مقيمًا في التنمّية المينّية لممعمميف في  إلىىدفت الّدراسة الّتعر ؼ 
ة نظر المعمميف فييا. وكذلؾ ىدفت إلى الّتعر ؼ يالمدارس الخاّصة في الّضفة الغربّية في فمسطيف، مف وج

المحافظة( عمى  عمى أثر متغيرات الّدراسة ) الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة، المرحمة الّتعميمّية لممدرسة،
درجة ممارسة المدير بصفتو مشرفًا مقيمًا في التنمية المينّية لممعمميف في المدارس الخاّصة في الّضفة 
الغربّية مف وجيات نظر المعمميف فييا.استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمدراسة، وتكّوف مجتمع الّدراسة مف 

معممًا ( 5606)البالغ عددىـ  2013/2014ة لمعاـ الّدراسي المعمميف في المدارس الخاّصة في الضفة الغربيّ 
ناء استبانة ، وقامت بب( معممًا ومعممة548ينة طبقّية عشوائّية مكونة مف )ومعممة، وقد اختارت الباحثة ع  

 وتـ التأكد مف صدقيا بعرضيا عمى محكميف.  ،لتحقيؽ ىدؼ الّدراسة

الكمّية لدرجة ممارسة مدير المدرسة بصفتو مشرفًا مقيمًا في التّنمّية أشارت نتائج الّدراسة إلى أّف الّدرجة 
%( وىي 76.3المينّية لممعمميف في المدارس الخاّصة في الّضفة الغربّية مف وجيات نظر المعمميف بمغت ) 

لجنس، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغّير ا ،نسبة كبيرة حسب المقياس الُمعّد ليذه الّدراسة
 المؤىؿ العممي والمرحمة الّتعميمية.

 

(2013 صايغ )دراسة   

ىدفت الّدراسة الّتعر ؼ إلى دور مدير المدرسة كمشرؼ تربوي مقيـ في زيادة تحصيؿ الّطمبة في محافظة 
 عّينة توتكّون ( مديرًا ومديرة،233، وتكّوف مجتمع الّدراسة مف )أنفسيـ نظر المديريف اتمف وجي نابمس

( مديرًا ومديرة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائّية البسيطة، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي 91الّدراسة مف )
 .في ىذه الّدراسة، واالستبانة كأداة لجمع المعمومات

مبة في محافظة نابمس مف وجية ادة تحصيؿ الطّ يأظيرت نتائج الد راسة أّف دور المدير كمشرؼ مقيـ في ز 
بدرجة كبيرة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائّية ُتعزى لمتغّير الجنس والمؤىؿ العممي جاء ديريف نظر الم

 والخبرة الدارّية.



- 33 - 

(2012 ) انيالّطعّ دراسة  

نفيذىـ ليا مف وجية نظر تحديد درجة ممارسة مديري المدارس في  لمياميـ الشرافّية ومدى تلىدفت الّدراسة 
( معّمـ 201) نة الّدراسة مف معّممة، وتكونت عيّ و  اً ( معّمم3200جتمع الّدراسة مف ) ف مُ وتكو  المعمميف، 

ومعّممة وذلؾ بالطريقة العشوائية الّطبقّية، استخدـ الباحث المنيج الوصفي في ىذه الدراسة، وقد استخدـ 
 الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات. 

إلييا الّدراسة أّف ترتيب مجاالت الّدراسة حسب المتوسطات الحسابّية تائج اّلتي توصمت مف أبرز النّ وكاف 
يميو مجاؿ  ميفمو الميني لممعمّ النّ يميو  الّتخطيط يميو واالنحرافات المعيارّية كالتالي: تطوير العالقات النسانية

جنس ووجود فروؽ كما أظيرت نتائج الّدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير ال تطوير المناىج.
 ذات داللة لكؿ مف الخبرة والمؤىؿ العممي وتفاعؿ الجنس مع الخبرة والمؤىؿ.

 

 دراسة قاسم ) 2011( 

لممرحمتيف األساسّية  مدى تقبؿ المعمميف  لدور مدير المدرسة كمشرؼ تربوي مقيـ إلىمتعرؼ ل الّدراسة ىدفت
التربوي الذي سوؼ ينعكس عمى عطاء و أداء المعمميف ، س األثر مُ ، وتمّ والثّانوية في مدينة عماف في األردف

عندما يضطمع مديرو المدارس بدورىـ كمشرفيف تربوييف عمى عالقة مباشرة بالمعمميف وبالطالب وبالمنياج 
 . وبالبيئة المدرسية وبالمجتمع المحمي المحيط

ة انوّيػة والثّ لممػرحمتيف األساسػيّ  األولػى لعمػافعمػيـ ربيػة والتّ ة التّ مات مديريّ مي ومعمّ ؼ مجتمع الدراسة مف معمّ تألّ 
مػػػة نظػػػرًا لضػػػيؽ مػػػًا ومعمّ ( معمّ 30شػػػممت عينػػػة الدراسػػػة ) ، و( معممػػػَا ومعممػػػة9223والبػػػالغ عػػػددىـ حػػػوالي )

ـ الباحث باستخداـ أداه المقابمة لقيػاس مػدى تقبػؿ المعممػيف قا اختيارىا بطريقة طبقية عشوائية. وقد تـّ  ،الوقت
, ومػف أجػؿ تحقيػؽ ىػذا الغػرض فقػد عمػؿ الباحػث عمػى رسػتوفػي مد اً قيمػمُ  اً شػرفالمدرسة باعتباره مُ لدور مدير 

ربػوي المتصػؿ عتمدا فػي ذلػؾ عمػى عػدد مػف المصػادر أبرزىػا مراجعػة األدب التّ مُ ، ةتطوير أسئمة مقابمة خاصّ 
 .راسةبموضوع الدّ 

 وقد توصمت ىذه الّدراسة إلى النتائج التالية:
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ال أىمية ، وأّف يتقبؿ معممو المدارس في مديرية التربية والتعميـ لعماف األولى دور المدير كمشرؼ مقيـ ال
لمدور الشرافي الذي يقـو بو مدير المدرسة في مديرية التربية والتعميـ لعماف األولى مف وجية نظر 

وخبرتو في التدريس ومؤىمو العممي عالقة بيف المتغيرات المستقمة كجنس المعمـ ، وعدـ وجود المعمميف
 .والمرحمة التي يدرسيا )أساسي, ثانوي( وبيف تقبؿ المعمميف لمدور الشرافي لممدير كمشرؼ مقيـ في المدرسة

 

(2011 بشير )دراسة   

ىدفت الّدراسة الّتعر ؼ إلى ُمضي عات وقت مديري ومديرات المدارس في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 
عّينة عمى المنيج الوصفي الّتحميمي والستبانة كأداة لمد راسة  باستخداـ الباحثة وقد قامت ،الحد منووُسبؿ 

 ( مديرًا ومديرة.223)البالغ و  الّدراسة اّلتي تّكونت مف مجتمع الّدراسة نفسو

الثالثة بوزف نسبي وكاف مف أىـ النتائج أّف مضّيعات الوقت المتعمقة بالشراؼ والت وجيو احتم ت المرتبة 
 ( أي بدرجة متوسطة.64.7)

 

(2006 )دراسة حجازي  

ىدفت إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاّصة في األردف لألدوار الشرافّية مف وجية نظر 
العاصمة المعمميف. تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المدارس الثّانوّية الخاّصة في محافظة 

مة، تـ مًا ومعمّ ( معمّ 300( معممًا ومعممة، أّما عينة الّدراسة فقد بمغت ) 1043عماف في األردف، وعددىـ ) 
كما استخدـ االستبانة  ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي في ىذه الدراسةاختيارىـ بطريقة طبقية عشوائية، وقد 

ّف درجة ممارسة مديري المدارس الثّانوّية الخاّصة في كأداة لجمع المعمومات. وتوصمت ىذه الّدراسة إلى أ
لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوّية ألدوارىـ  إحصائيةاألردف كانت عالية، وال توجد فروؽ ذات داللة 

 ميف تعزى لمتغيرات الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة.الشرافّية مف وجية نظر المعمّ 
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(2004)  الرميح راسةد  

في المدارس  مػدى مسػاىمة المشػرؼ التربػوي المقػيـ فػي التنميػة المينيػة لممعممػيفإلػى عػرؼ التّ  الّدراسة ىػدفت
الصػعوبات التي تحد مف تنمية المشػرؼ التربػوي المقػيـ إلػى ، وكػذلؾ التعػرؼ الحكومّية في مدينة الّرياض

اسػة عمػى اسػتجابة أفػراد الدراسػة نحػو مسػاىمة المشػرؼ لممعممػيف مينيًا، إضػافة إلػى تػأثير متغيػرات الدر 
دت ىذه الدراسة عمى المنيج لصعوبات اّلتي تحّد مف ذلؾ. اعتملممعمميف، واالمقػيـ فػي التنميػة المينيػة 

( 16( معممّا و ) 522نػت عينػة الدراسػة )تكوّ الوصفي وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع المعمومات. 
تعميمية مجمعات  فػػي أربعػػة ،مقيمػػًا فػػي جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية الػػثالث ( مشرفًا تربوياً 27و ) مػػديراً 

فردًا، وعينة الدراسة ىي مجتمع الدراسة  (565)حيث بمغ إجمالي مجتمع الدراسة  حكوميػة بمدينػة الريػاض
 نفسو.

عداده بدرجة  ـسػيـ في تنمية المعم  المشػرؼ المقػيـ يُ  نتػائج أف  الوقػد أظيػرت   في مجاؿ التخطيط لمدرس وا 
ػـ فػػي مجػػاؿ التقػػويـ متوسػػطة وفػػي تنميػػة المعمػ ةي مجػػاؿ تنفيػػذ الػػدرس بدرجػػ، وفػي تنميػة المعمػـ فػػمتوسطة 

الميني الذاتي ي تنميػة المعمػـ فػي مجػاؿ النمػو ة متوسػطة، وفػة، وفػي مجػاؿ إدارة الصػؼ بدرجػة متوسػطبدرجػػ
ة متوسطة، وبوجو عاـ يسيـ المشػرؼ التربػوي المقػيـ بوجػو عػاـ فػي تنميػػػو المعممػػػيف، وأظيػػػرت النتػػػائج بدرج

ات داللػة ، وعدـ وجود فػروؽ ذ فػي مجػاؿ التخطػيط المعمميف مينيًا بدرجة متوسطةوجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة 
الختالؼ ًا عإحصػائية في مدى مساىمة المشرؼ المقيـ فػي تنميػة المعمػـ مينيػًا فػي بقيػة مجػاالت الدراسػة تب

كمػا أشػارت النتػائج إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مػدى مسػاىمة المشػرؼ  .مع التعميمػيتالمج
المرحمػة و الخبػرة، و عػزى لممتغيػرات )الوظيفػة، راسػة تُ جميػع مجػاالت الدّ  ًا فػييّ ػـ مينالمقػيـ فػي تنميػة المعمّ 

الدراسػية(، وعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصائية بيف أفراد الدراسة في مدى مساىمة المشرؼ المقيـ في 
 .الختالؼ التخصصبعًا ًا فػي جميع مجاالت الدراسة تيتنميػة المعمػـ مين
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 (2004) الشيري دراسة
 

 مدير ممارسة مف المتوسطة المرحمة معممو يكتسبو الذي الميني النمو مدى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 غير النشاطو  الدروس، تخطيط   :التالية الميارات في المعمميف نظر وجية مف مقيماً  مشرفاً  بوصفو المدرسة
دارةو  الصفي،  .الطالب أمور أولياء مع التعامؿو  التعميمية، الوسائؿو  الطالب، مع التعامؿو  الصؼ، ا 
 جميع مف الدراسة مجتمع وتكوف المعمومات، لجمع كأداة االستبانة معتمداً  الوصفي المنيج الباحث واستخدـ
وعينة  ،المممكة العربّية الّسعودّيةفي  النماص بمحافظة والتعميـ التربية إدارة في المتوسطة المرحمة معممي

 .معمما (328) عددىـ والبالغ الدراسة ىي مجتمع الدراسة نفسو
 المدرسة مدير مف المتوسطة المرحمة معممو يكتسبو الذي الميني موالن   درجة أف  ة الدراس ىذه نتائج أظيرت 

دارةو  الدروس، تخطيط :مجاالت في متوسطة بدرجة أتت مقيما مشرفا بوصفو  التعميمية، الوسائؿو  الصؼ، ا 
 اتفاؽوأف   .الطالب مع التعامؿ مجاؿ في كبيرة وبدرجة األمور، أولياء مع التعامؿو  الصفي، غير النشاطو 

 المكتسب الميني النمو درجة زيادة في تسيـ أف يمكف التي االقتراحات حوؿ البحث مجتمع مف كبيرة نسبة
 تساعد التي المدرسة، داخؿ المناسبة البيئة بتطوير االىتماـ :أىميا مقيما مشرفا بوصفو المدرسة مدير مف
 لو تتيح وقدرة وموضوعية، عممية أسس عمى المدرسة مدير ترشيح يتـ وأفـ، لممعم الميني النمو زيادة في

 مينياً  المعمـ تنمية تجاه دوره يمارس المدرسة مدير أفّ بالضافة  .منو متوقع ىو كما الشرافية بميامو القياـ
 بدرجة يحدث مينياً  المعمـ تنمية تجاه ممارستييما بيف التكامؿ وأف التربوي، المشرؼ وكذلؾ متوسطة، بدرجة
 .كبيرة

 

( 2003 ) شرفدراسة   

وليات وأدوار مدير المدرسة في مجاؿ الشراؼ الفني ؤ ىدفت الدراسة إلى تحديد مس ،دراسة تقويميةوىي 
 إلىعرؼ التّ في محافظة غّزة في فمسطيف، و  نياة الد  األساسيّ  ةوالداري لمدير المدرسة في المدارس الحكوميّ 

 نيا بأدواره تبعاً ة الد  الفروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ واقع قيػاـ مػدير المدرسػة األساسيّ 
استخدـ وقد  .نياعميـ األساسي الد  تحديد الجراءات لتحسيف دور مدير المدرسة بمرحمة التّ و ، لمتغير الوظيفة
ـ  استخداـالوصفي في ىذه الدراسة، الباحث المنيج  وتمثمت  ،ة لجمع البيانات مف أفراد العينةااالستبانة كأد وت
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والبػالغ  ،ريف والمعممػيفلمشرفيف التربوييف والمديا مف األصمي جميع أفراد المجتمع مف عينة الدراسة
  ( معممًا ومعممة. 240، و )  ( مشرفًا ومشرفة ومديرًا ومديرة84ـ)عػددى

  وكانت النتائج كالتالي:

المدارس معممييـ عمى القياـ ببحوث إجرائيػة بدرجػة متوسػطة ويخطط لتفعيؿ العالقة مع  ومدير  ّتشجيع
عمى تطبيؽ الموائح  َوِحرِصيـ ،مشاعر االنتماء لدى كؿ العامميف، وتعميقيـ المجتمع المحمي بدرجة متوسطة

ي جسور الثقة بيف المدرسة والمجتمع المحمّ  ة، وبناءارة التربية والتعميـ بدرجة عاليوالتعميمات الواردة مف وز 
، ة بدرجة متوسطةمارس مديرو المدارس دورىـ في االتصاؿ وتنمية العالقات النسانيّ يُ كما   ،بدرجة متوسطة

ة وأولياء األمور والمجتمػع المحمػي يمارسو بدرجة اتجاه المنياج الدراسي ومشكالت الطمبة التحصيميّ  ـا دورىأمّ 
 .منخفضة

 

(2003) دراسة الشيراني   

ـّ القرى بمّكة  الدراسة الوصوؿ إلى برنامج مقترح لممشرؼ المقيـ في مراحؿ التعميـ العاـ ىدفت في جامعة أ
ة المتخصصيف والمشرفيف التربوييف عمى أىداؼ ومحتوى ىذا البرنامج، ، والكشؼ عف مدى موافقالمّكرّمة

لمدراسة، ة ج الوصفي معتمدًا االستبانة كأداوأساليب ووسائؿ تنفيذه وأساليب تقويمو، واستخدـ الباحث المني
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس، والدارة التربوية والتخطيط 

 (70) مف أصؿ( 32 )بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة، وكمية إعداد المعمميف بمحافظة جدة، والبالغ عدده
 مشرفًا. (140) ف أصؿ( م117) ، والمشرفيف التربوييف بمحافظة جدة، والبالغ عددىـمتخصصاً 

تعميـ العاـ في مجاالت: وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف مياـ المشرؼ المقيـ التي يقوـ بتنفيذىا في مراحؿ ال 
ة، ، المناىج الدراسية، رعاية التالميذ، التعاوف مع الدارة المدرسيّ اً ميف وتنميتيـ مينيّ تطوير أداء المعمّ 
 . ةة حصمت عمى درجة موافقة عاليّ العالقات النسانيّ 
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(2001) دراسة الزىراني  

لمدير المدرسة المتوسطة بوصفو مشرفا تربويا دفت الدراسة الوصوؿ إلى نموذج مقترح لمعمميات الشرافية ى
ـّ القرى في مّكة المكرّمة وجامعة الممؾ سعود بالّرياضمقيم والكشؼ عف آراء المتخصصيف  ،ًا في جامعة أ

موذج المقترح، وحكميـ عمى أساليب تقويمو. واستخدـ الباحث ربوييف حوؿ الن  ة التّ ومشرفي الدارة المدرسيّ 
 (51) باالستبانة لجمع المعمومات، حيث وزعت عمى عينة الدراسة المكونة مف يناً المنيج الوصفي مستع

مة، وجامعة الممؾ سعود بالرياض، كر  ة المُ القرى بمكّ  ـ  دريس في جامعة أُ في المناىج وطرؽ التّ  متخصصاً 
، مديراً  (157)ة، والعامّ ة في الدارات مشرفيف تربوييف لإلدارة المدرسيّ  (108) وكمية إعداد المعمميف بجدة، و

   .وعّينة الدراسة ىي مجتمع الدراسة نفسو

ة لمدير المدرسة المتوسطة، وموافقة أفراد خذ باألنموذج المقترح لمعمميات الشرافيّ راسة األَ ومف أىـ نتائج الدّ  
ة بدرجة بالعالقات النسانيّ نة عمى أىداؼ األنموذج، وتأكيدىـ عمى قياـ المدير برعاية التالميذ، واالىتماـ العيّ 

عددًا مف  المدير يمارسكبيرة، وىناؾ تفاوت في مقدار إسياـ مدير المدرسة في تطوير المعمميف مينيًا، وأف 
 .األساليب والوسائؿ الشرافية أثناء تنفيذ عممياتو الشرافية

 

  (1999) السعود  دراسة

لدى مديري المدارس في األردف، وبياف ىؿ يختمؼ مدى  ىدفت الدراسة إلى معرفة الوسائؿ الشرافية الشائعة
والمؤىؿ  ،والمؤىؿ العممي ،تكرار أو نسبة استخداـ ىذه الوسائؿ الشرافية تبعًا الختالؼ متغيرات الجنس

ىي مجتمع الدراسة عينة الدراسةتغيرات. و ومستوى المدرسة والتفاعؿ بيف ىذه الم ،والخبرة الدارية ،المسمكي
ـ  استخداـو  استخدـ الباحث المنيج الوصفي في ىذه الدراسة، وقد ،ومديره اً مدير  (200)مف نت نفسو، وتكو    ت

 .كأداة لجمع البيانات ستبانةاال

مديري المدارس يستخدموف عشرة أساليب إشرافية وىي مرتبة حسب درجة شيوعيا:  وقد أظيرت النتائج أف   
الزيارة الصفية، والمقابالت الفردية، وتبادؿ الزيارات، والتعاوف مع المشرفيف، والدروس التوضيحية، والقراءات 

المديريف لـ  أف  ، و بويةالموجية، والبحوث التربوية، والنشرات الشرافية، والمحاضرات التربوية، والندوات التر 
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داللة إحصائية عمى  روؽ ذاتوجود ف، و رصغ  يستخدموا أسموبيف إشرافييف ىما : الورش التربوية والتعميـ المُ 
مدى تكرار أو نسبة استخداـ الوسائؿ الشرافية التي يستخدميا المديروف ُتعزى إلى الجنس، والمؤىؿ العممي، 

 .ةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة الداريّ ، و المتغيراتومستوى المدرسة والتفاعؿ بيف ىذه 

 

(1998)  دراسة اليحمدي  

أكثر الممارسات الشرافّية التربوّية ممارسة مف قبؿ مديري المدارس العدادية  إلىىدفت الّدراسة الّتعرؼ 
( مديرًا ومديرة إعدادّية 70وقد تألفت عينة الّدراسة مف )  استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، والثّانوّية.

( معممًا ومعممة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف أكبر ثالث مناطؽ تعميمّية في سمطنة 584وثانوّية و )
وقد تـ جمع البيانات باستخداـ استبانة ، ُعماف، ىي: ) محافظة مسقط، ومنطقة الباطنة والمنطقة الداخمّية(

 .ضيا عمى محكميف لمتحقؽ مف ثباتياداد الباحث وتـ عر مف إع

أّف أكثر الممارسات الشرافّية التربوّية ممارسة مف قبؿ مديري المدارس العدادّية  وقد أظيرت نتائج الّدراسة 
متابعة مدى التزاـ و  مميف لدروسيـ،متابعة عممّية تحضير المعّ و القياـ بالزيارات الّصفّية،  والثانوية ىي:

أّف أقؿ الممارسات الشرافّية التربوّية ممارسة مف قبؿ مديري المدارس ، و ميف بأخالقيات مينة الّتدريسلمعمّ ا
ومساعدة المعمميف  توجيو المعمميف إلى مراجع تربوّية تساعدىـ عمى النمو الميني، العدادّية والثّانوّية ىي:

 يسيا، والمساىمة في إجراء البحوث التربوّية،عمى تحميؿ وحدات دراسّية مقررة بغرض تحسيف عممّية تدر 
وأشارت نتائج ىذه الّدراسة أيضًا إلى  ىذا، وتدريب المعمميف عمى كيفية إعداد واستخداـ الوسائؿ الّتعميمّية

في مدى ممارسة مديري المدارس العدادّية والثّانوّية لمياـ دورىـ  إحصائيةعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
عزى لممتغيرات التّالّية: الخبرة الدارّية، حجـ المدرسة، مدى اكتماؿ الييئة الدارّية كمشرفيف مقيميف ت

 بالمدرسة.
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 دراسة حيدر)1993(

ف قيميدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف ومديري المدارس باعتبارىـ مشرفيف م إلىعرؼ ىدفت الدراسة الت  
استخدـ الباحث المنيج الوصفي  ،في أمانة العاصمة صنعاء في الجميورّية اليمنّية لمياميـ الشرافية

 اً مشرف (32)ومديرة، و اً مدير  (74)وكانت عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة والمكونة مف المسحي، 
وقد تـ التأكد مف صدؽ  عبارة عف استبانو، وكانت ،وقد قاـ الباحث ببناء وتطوير أداة قياس ،ومشرفة اً تربوي

 األداة بعرضيا عمى لجنة مف المحكميف.

وأظيرت نتائج دراستو أف المشرفيف التربوييف يقوموف بأدوارىـ الشرافية كما ىو مرسوـ ليا وفؽ خطة  
أي أنيا تغطي الجانب التوجييي لممعمـ مف دوف التعاوف معو إلى الحد  ،الشراؼ التربوي المنصوص عمييا

 المعمـ في األمور التعميمية الفنية كمناقشة آراء المعمميف في المناىج والوسائؿ التعميمية وحضور الذي يشرؾ
 الندوات والّدورات إاّل عمى نطاؽ ُمعّيف.

ميف عم  المُ  راسة أف  فقد أظيرت الد   ،ا عف ممارسة مديري المدارس لمياميـ الشرافية كمشرفيف مقيميفأمّ  
نصب عمى اىتماميـ يَ  ؿ  جُ  نظمًا وأف  يارات ليس مُ عدد ىذه الزّ  وأف   ،ميف في صفوفيـيقوموف بزيارات لممعمّ 

ؽ بصعوبات تعم  ميف فيما يَ المديريف ال يراعوف تبني وجية نظر المعم   حصيمي لمطمبة فقط، وأف  الجانب التّ 
 .ناىجة والمَ مبة ذوي الحاجات الخاص  ة والط  عميميّ ـ والوسائؿ الت  عم  الت  

 

  (1992) يالصبح دراسة

و وج  مُ ة، وتأكيد دوره كَ ربوي في مياـ عمؿ مدير المدرسة الثانويّ وجييي التّ ور التّ إلى إبراز الدّ  الّدراسة ىدفت
ة لمسؤولياتيـ دّ انوية بمدينة جَ ميف حوؿ مدى ممارسة مديري المدارس الثّ آراء المعم   إلىعرؼ قيـ، والت  تربوي مُ 

. تكّوف مجتمع قيميفييف تربوييف مُ ربوي داخؿ المدرسة وخارجيا، وذلؾ بوصفيـ موجّ التّ  تجاه مجاالت العمؿ
ة لمبنيف بجدة في الّسعودّية، ة الحكوميّ ميف السعودييف العامميف في المدارس الثانويّ الدراسة مف جميع المعم  
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واستخدـ الباحث المنيج  ًا.( معمم528ذيف ال تقؿ فترة عمميـ مع مديرييـ عف عاميف دراسييف وعددىـ )والّ 
تي تـ اختيارىا الّ راسة معتمدًا االستبانة كأداة لجمع المعمومات، وتـ توزيعيا عمى عينة الدّ  المسحي الوصفي

ة ما بالمدارس الثانويّ معمّ  (264) ي وعددىـراسة الكمّ جتمع الدّ مف مُ  (%50)ة ممثمة تتكوف مف بطريقة عشوائيّ 
  .هدّ ة بمدينة جَ الحكوميّ 

تعمقة مارسوف مسؤولياتيـ المُ ة يُ دّ ة بمدينة جَ المدارس الثانويّ ي تائج التي توصمت إلييا: أف مدير وكانت أىـ النّ 
المدرسي بنسبة  والمتعمقة بتنفيذ المنيج، ةالب بنسبة عاليّ ة بشؤوف الطّ مقوالمتعّ  ،ميف بنسبة عاليةبشؤوف المعمّ 

دارة المباني قة بإِ والمتعمّ ، ي بنسبة متوسطةع المحمّ األمور والمجتمقة بتنظيـ العالقات بأولياء والمتعمّ ، متوسطة
.ة بنسبة عاليةعميميّ ة التّ قة بتقويـ العمميّ والمتعمّ  ،ةة بنسبة عاليّ جييزات المدرسيّ والتّ   

 

(1991) بطاح دراسة  

    العالقة بيف المشرؼ التربوي ومػدير المدرسػة كمػشرؼ تربوي مقيـ بمستوياتيا  إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة 
ومدى تأثير عامؿ الجنس والتأىيؿ والخبرة  ،جيدة جدًا ( مف وجية نظر كمييماو جيدة, و مقبولة, و ) متدنية, 

  .الدارية والشرافية

وتكوف مجتمع الدراسة مف مديري عمومات، استخدـ الباحث المنيج الوصفي واعتمد االستبانة كأداة لجمع الم 
 ،مديرًا ومديرة( 10) يفوبمغ عدد المدير  في األردف، ومديرات المدرسة الثانوية ومشرفييـ في محافظػة الكرؾ

  مشرفًا ومشرفة، وعينة الدراسة ىي مجتمع الدراسة نفسو. (36)أما المشرفوف 

وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف العالقة القائمة بيف المشرؼ التربوي ومػدير المدرسػة تتوقؼ إلى حد ما عمى 
ظيػر عامػؿ الجنس أف الذكور أكثر إدراكًا لمسئولياتيـ أكؿ منيما وتأثيرىا عمييـ في حيف درجة تأىيؿ وخبرة 

 .ربوية في مدرستوفي بناء عالقة ايجابية مع المشرؼ لضماف تطػوير العممية الت
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(1990) الفواعرة دراسة  

ىدفت الّدراسة إلى معرفة توفر الخدمات الشرافّية التي يقّدميا مدير المدرسة الثّانوّية كمشرؼ مقيـ في 
تكّوف مجتمع الّدراسة مف  استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، و ،في األردف مدارس لواء عجموف

( معممًا ومعممة،وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع أفراد  مجتمع الدراسة، وقد 384( مديرًا ومديرة و) 20)
( بعد أف قاـ بإعادة صياغتيا 1982استخدـ الباحث قائمة الخدمات الشرافية التي طورىا الباحث عبد اهلل ) 

ووضعيا في استبانتيف إحداىما لممعمميف واألخرى لممديريف، وتأكد مف وتعديميا بما يناسب موضوع الدراسة، 
وتوصؿ إلى عّدة نتائج منيا: إّف العمؿ الشرافي الذي يقوـ بو  ،صدقيما وثباتيما بعرضيما عمى المحكميف

مدير المدرسة ىو بدرجة متوسطة ومنخفضة عمى مستوى المجاالت الفرعّية، ودرجة منخفضة عمى مستوى 
تحديد عدد مف الصعوبات والمشكالت اّلتي تواجو مدير المدرسة عند ممارستو لمقياـ ، و يف الرئيسيفالمجال

 بدوره كمشرؼ.
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الّدراسات األجنبّية: 2.2.2  

 

 (Sarah, 2015): دراسة

الصفوؼ في المدارس الثانوية  التدريس فيالمدارس في الشراؼ عمى  مديريأداء  إلىىدفت الدراسة الّتعرؼ 
وأجريت ىذه الدراسة  ، المسحي وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ،مغارّيةالبُ  بونيإوالية  الحكومية في 

 .كأداة لجمع المعمومات االستبانة متاستخدو  تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية، معمما (360) عمى

الصؼ في المدارس الثانوية في  تدريسوأظيرت نتائج الدراسة أّف أداء مديري المدارس في الشراؼ عمى  
والية ايوني كاف فعااًل، ووجد أّف ىناؾ فرقًا كبيرًا في أداء مديري المدارس في معظـ وظائؼ القيادة التعميمية 

ارس، ولكف لـ يكف ىناؾ فرؽ كبير في أداء استنادًا إلى موقع المد بونيإفي المدارس الثانوية في والية 
المديريف تبعًا لمتغير الجنس، واستنادًا إلى نتائج ىذه الدراسة أوصت الباحثة بأّنو ينبغي عمى المديريف كقادة 

 تعميمييف أف يعطوا الشراؼ عمى الصفوؼ أىمية بالنسبة لعمميـ.

 

   (Eze & Ekopoh , 2015):      دراسة

ى اكتشاؼ العالقة بيف تقنيات مديري المدارس الشرافّية واألداء الوظيفي لممعّمميف إلىدفت الدراسة الّتعرؼ 
اسُتخدـ المنيج الوصفي ليذه الّدراسة  ،في المدارس الثّانوّية في منطقة إيكـ الّتعميمّية بوالية الّنير في نيجيريا

اشتممت أدوات ، ( طالبًا وطالبة1376)  ( معم مًا ومعّممة و344( مديرًا ومديرة ) 86عمى عّينة مكّونة مف )
ستبانة األداء الوظيفي  الّدراسة عمى إستبانتيف: إستبانة التقنيات الشرافّية مو جية لديري المدارس والمعّمميف، وا 

 لممعّمميف مو جّية لمّطمبة. 
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رس لمتقنيات الشرافّية كالزيارات الّصفّية أظيرت نتائج الّدراسة وجود عالقة قوّية في استخداـ مديري المدا
وورش العمؿ واألداء الوظيفي لممعّمميف، وأّف األداء الوظيفي لممعّمميف يتعزز عندما يتـ األشراؼ عمييـ بشكؿ 

 صحيح مف قبؿ مديري المدارس وباستخداـ تقنيات إشرافّية مختمفة.

:( Saltzman, 2014)   دراسة  

الّنظر في دور المشرؼ الّتربوي في واشنطف وتولسا، في المناطؽ التي يتـ دعميا عادة إىدفت الّدراسة إلى 
واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع  الوصفي،  واستخدمت الباحثة المنيج مف قبؿ مؤسسة والس،

حسيف تعزيز عمؿ المشرفيف مع المديريف بصفتيـ مشرفيف مقيميف لت وأشارت الّنتائج إلى ضرورة المعمومات، 
الّتعميـ، بداًل مف التركيز عمى الجوانب الدارّية لممدرسة، مع توفير التدريب لمديري المدارس، وقد شيدت كؿ 

 ىذه المناطؽ تحسينات نتيجة ليذا التركيز الجديد عمى الّتعميـ. 

 

 (Tshabalala & Mapolisa , 2013): دراسة

لمديري المدارس في زيمبابوي مف أجؿ ىدفت الدراسة الّتعرؼ إلى استكشاؼ الممارسات الشرافّية الفعمّية 
الحصوؿ عمى فيـ أفضؿ لإلشراؼ الّتعميمي؛ وذلؾ لمساعدة مديري المدارس في جعؿ العممّية الشرافّية أكثر 

الّدراسة مديري المدارس والمعّمميف لثالث  فعالّية. استخدمت الد راسة المنيج الوصفي المسحي، وتأّلؼ مجتمع
ـ  أخذ عينة عشوائّية، حيث تكّونت عينة الّدراسة مف )  ( ُمعّممًا ومديرًا، منيا  748محافظات في زمبابوي، وت

 ( لمذكور. 356( لإلناث و )  392) 

تفتيش، وأّف المعّمميف ال يتمقوف جر د أظيرت نتائج الّدراسة أّف الممارسات الشرافّية لممديريف تحّولت إلى مُ 
 الّتوجيو الالـز والّدعـ الفّني، وأّف المناخ أو الجّو ُيؤث ر عمى سموؾ العامميف قي المدارس.

 

:( Rang, 2013)  دراسة  
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أمريكية عالية  ةيّ أساستقييـ تصورات المعمميف بشأف إشراؼ المدراء في ثماني مدارس ىدفت الّدراسة إلى 
تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع ، و استخدـ الباحث المنيج الوصفي األداء مف وجية نظر المعمميف، وقد

 .المعمومات مف المعمميف

المدراء عمى  إشراؼأف تقييمات المعمميف في ىذه المدارس كانت ايجابية حوؿ  وأظيرت نتائج الدراسة إلى
اختالفات في وجيات نظر المعمميف المبتدئيف عند مقارنتيا بالمعمميف األكثر إلى وجود  المعمميف، بالضافة

والمالحظات  الراجعةخبرة، وأّف المعمميف يتمتعوف بمستويات عالية مف الثقة بمديرييـ عند تقديـ التغذية 
  ليـ.الروتينية 

 

:(Yamina & Marc, 2012)   دراسة  

خالؿ جمع  ، مف مدٌري المدارس الكندٌة على معلمٌهم لممارساتإجراء تحلٌل ىدفت ىذه الدراسة إلى 
وقد استخدـ المناسبة،  ألساليب الشرافيةومدى استخداميـ لالخبرة لدى المديريف، المعمومات المتعمقة ب

 مقابلة شبه منظمة مع المدٌرٌن.  (12)تـ جمع البيانات بإجراء و  الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي،

 إشراكيـعمى المعمميف، مف خالؿ  إشرافيـمف أىـ نتائج الدراسة أّف لممديريف موقؼ ايجابي حوؿ وكاف 
لتحديد نقاط القوة وتعزيزىا ونقاط  صفوفيـعمى المعمميف داخؿ  الشراؼبوضع الخطط السنوية، وتعزيز 

 الضعؼ وتطوير األساليب المناسبة ليا.

 

:( Swetal, 2009)   دراسة  

ىدفت ىذه الّدراسة إلى قياس مدى قدرة مديري المدارس الفمبينّية عمى أداء المياـ المتعمقة بتوجيو المعّمميف 
ذافي الفصوؿ الّدراسّية مف خالؿ الشراؼ عمييـ مف قبؿ المديريف،  كانت ممارسة المدراء لعممية الشراؼ  وا 

وقد قاـ الباحث باستخدـ المنيج الوصفي  اّلتعميـ ،يمكف أف تحدث فرقًا في التطوير الميني لممعّمميف و دعـ 
ـّ اختيارىـ بطريقة عشوائية،مديرًا ومديرة (364) تـ جمع االبيانات مفو  في ىذه الدراسة،  واستخدمت ، ت
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وأشارت النتائج أّف معتقدات المدراء فيما يتعمؽ بالدعـ التعميمي لممعمميف كأداة لجمع المعمومات.  االستبانة
وؿ فعالية التعميـ حكانت فّعالة، وعدـ وجود فروؽ تتعمؽ بالعوامؿ الديموغرافّية بيف معتقدات المدراء 

 والشراؼ والتنمية المينية.

:(Sam & Reba, 2008)   دراسة  

دور المدير بصفتو مشرفًا مقيمًا في تطوير المعمميف المبتدئيف في السنة األولى  إلى ىدفت الدراسة الّتعر ؼ
في المدارس الثانوية في والية تكساس، حيث يمكف لممدير أف يقوـ بمعالجة القضايا التي تواجو المعمميف 

 اجات المعمميف،المبتدئيف مف خالؿ االندماج في عمؿ المدرسة، فيقوـ المدير بوضع استراتيجيات لتمبية احتي
وتشجيعيـ عمى استخداـ طرؽ جديدة في التدريس، واستراتيجيات إقامة عالقات اجتماعية لممساىمة في نجاح 

 المعمـ المبتدئ.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أّف عمؿ المدراء مع المعمميف المبتدئيف بصفتيـ مشرفيف مقيميف يعزز 
 الممارسات الصفّية لدى المعمميف، وضماف مستويات عالية لمنجاح األكاديمي لمطالب. 

 

:( Hibert,2000)   دراسة 

مقيمة تجاه الييئة الدارّية والّتعميمّية كمشرفة دفت ىذه الدراسة إلى إعطاء وصؼ عف مياـ مديرة المدرسة ى
عطاء وصؼ لطرؽ معالجة المشكالت الدارّية والتربوّية اّلتي واجيت مديرة المدرسة ومساعدتيا والطمبة ، وا 

واستخدمت الباحثة المنيج  ،في ثانوية سانتامونيكا في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة داخؿ المدرسة
 (، وكاف مف أىـ نتائج الّدراسة:الةدراسة ح )  الوصفي

ّف مف مياـ مديرة المدرسة كمشرفة مقيمة إشراؾ الييئة الدارّية والّتعميمّية في حّؿ المشكالت الدارّية إ 
بشكؿ منتظـ معيـ لمعالجة تمؾ المشكالت التي  يوالّتربوّية التي تواجو المدرسة مف خالؿ عقد اجتماع أسبوع

عطاء وصؼ  ،يا داخؿ المدرسة تقديـ مصمحة الطمبة عمى جميع االعتباراتتواجييا، كذلؾ مف ميام وا 
 لطرؽ معالجة المشكالت الدارّية والّتربوّية التي واجيت مديرة المدرسة ومساعدتيا داخؿ المدرسة.
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:(Joseph, 1999)   دراسة  

القيادة الّتعميمية  يمارسوفاليومية لمديري المدارس الذيف  الشرافيةالّتعرؼ عمى الممارسات ىدفت الّدراسة إلى 
جمع البيانات ألكثر مف ل دراسة نوعية إجراء المثالية، وكيؼ أثرت ىذه الممارسات عمى المعمميف، وتـ

لتزويد  مفتوحشماؿ غرب الواليات المتحدة، وتـ تصميـ استبياف و  في جنوب شرؽ ومعّممة اً معّمم (800)
ة تحديد ووصؼ خصائص مديري المدارس التي عززت تعميميـ في الفصؿ الدراسي وما المعمميف بفرص

تعزز النمو  الشرافيةأثرت عميو تمؾ الخصائص. وأشارت نتائج التحميالت إلى أّف استخداـ الممارسات 
 الميني الذيف استخدمت معيـ تمؾ الممارسات.

 

:(Ann, 1999)   دراسة  

الميني في المدارس، شارؾ في ىذه  لمت طويرمنظور المديريف والمعّمميف معرفة إلى ىدفت ىذه الّدراسة 
وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  ربع مدارس أساسّية في أمريكا،( معّممًا مع مديرييـ مف أ16الدراسة )

 التحميمي، وتـ استخداـ االستبانة والمقابمة كأداة لجمع المعمومات.

ًا عمى التطوير الميني لممعّمميف، وأّف لممديريف تأثيرًا مباشرًا عمى لممديريف تأثير مت الدراسة إلى أّف وتوص 
 الزمالة مع المعّمميف وال بّد مف إشراؾ المعّمميف في عممية صنع القرار.

 

:( Armstrong, 1998)   دراسة  
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في مدرسة في  التطويريمعرفة تصورات المعّمـ الستخداـ مديري المدرسة لإلشراؼ إلى ىدفت ىذه الّدراسة 
بإجراء الباحث المنيج التجريبي في ىذه الّدراسة، فقاـ  ـوقد استخد وأثره عمى كفاءة المعّمـ ورضاه، نيويورؾ

معّمـ  (12) ، مجموعة تجريبّية واألخرى ضابطة في كؿ مجموعةدراستو عمى مجموعتيف مف المعّمميف
 .ومعّممة

التطويري يساىـ في وجود تقارب بيف  التربوي الشراؼوأظيرت النتائج أّف المعّمميف والمعّممات يروف أّف 
ـ وجود فروؽ دأشارت النتائج إلى ع االدارة المدرسية والمعمميف، ووجود أثر ايجابي عمى كفاءة المعّمميف، كم

 .الّتجريبّية والّضابطة بيف المجموعتيف إحصائيادالة 

 

( Perry,1993)  دراسة 

ىدفت ىذه الّدراسة إلى المقارنة بيف األساليب اّلتي يمارسيا المديروف في الشراؼ عمى المعمميف، حيث تـ 
والمديرات الناث مف خالؿ الشراؼ عمى خمس مف المعممات الناث توضيح الفرؽ بيف المديريف الذكور 

مرة بعد الزيارات  (20المديريف يعقد مؤتمرًا فرديًا بمعدؿ )وخمسة مف المعمميف الذكور حيث كاف واحد مف 
مف الناث ومدير واحد كانوا قادريف عمى االحتفاظ بالعالقات  الشرافية، وأظيرت نتائج التحميؿ إلى أف أربعاً 

الشخصية مع متابعة العمؿ الرسمي التعميمي في الوقت نفسو، وركزت المديرات عمى جو الزمالة خالؿ 
 .اعات بعيدا عف الفوقية في التعامؿ وأظيرت النتائج أف المعمميف الذكور ركزوا عمى التقييـاالجتم

 

 :(Kelly, 1992)  دراسة 

وقد استخدـ الباحث المنيج  ،أساليب الشراؼ التربوي لمديري المدارسإلى  الّتعر ؼ ىذه الّدراسة ىدفت
مديرًا تـ ( 122عمى) قت ىذه الدراسةبّ وقد طُ الوصفي، وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات، 

وتـ معالجة النتائج في ضوء متغيرات الجنس ومستوى المدرسة  مف عّدة مدارس أمريكية، اختيارىـ عشوائياً 
 .وسنوات الخبرة
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ف و  مف المديريف كاف أسموبًا داعمًا مساعداً ( %94) الشراؼ السائد لما نسبتو أسموب إفّ  ومف أىـ النتائج  ا 
أوصى الخبراء بأف وقد  ،%مف المديريف كاف يجب عمييـ زيادة حصيمتيـ مف األساليب الشرافية 66  نسبة

. يتـ الشراؼ عمى المعمميف طبقا لمفروؽ الفردية  

 

  Ward, 1976 ):) دراسة 

 منطقة في بكفاءة الشرافية بمسؤولياتيـ لمقياـ المدارس لمديري الالزمة الشرافية الميارات تحديد إلى ىدفت
 ينفقونو الذي والوقت ،المديروف بيا يقـو التي اليومية األعماؿ أنماط إلى والتعرؼ ،األمريكية أيوا بوالية نيوتف
 واستخدمت ومديرة مديراً  ( 24 ) مف الدراسة عينة نتوتكوّ  وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي، فييا،

 وجية مف المديروف يحتاجيا التي ةالشرافيّ  الميارات تمثؿ التي المحاور مف عدد مف نةمكوّ  استبانة الدراسة
 .نظرىـ

 وضع :ىي الشرافي عمميـ في المديروف يحتاجيا التي الشرافية الميارات أىـ أف إلى النتائج وتوصمت
 .لممعمميف الشرافية االجتماعات عقدو  المالحظة ميارات·،المسؤوليات وتحديد األىداؼ
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لّتعميق عمى الّدراسات الّسابقة: ا  3.2  

غمب عمى منيجيتيا المنيج الوصفي، كما في الّدراسة الحالّية، وكاف  مف خالؿ استعراض الّدراسات الّسابقة
الّدور الشرافي لمدير المدرسة، واّلذي ينعكس بشكؿ ايجابي عمى العممّية الّتربوّية  أىميةعمى ىناؾ إجماع 

 ككؿ.

جريت في مجاؿ عمؿ المدير مشرفًا مقيمًا في الباحثة بعد االطالع عمى الدراسات السابقة التي أُ  واستفادت
عداد فقراتيا بصورة مناس، ) االستبانة( أداة الّدراسة وبناءمنيجية البحث  الّدراسات الّسابقة ومقارنة نتائج بة، وا 
 الّدراسة.مع نتائج ىذه 

عظـ الّدراسات تحدثت عف درجة ممارسة مديري أّف مُ تشير إلى  ابقةاستعراض الدراسات العربّية الس   إفّ 
  (،2006) حجازي، (، 2012اني، عّ ) الط   ،قيميف، كدراسةشرفيف مُ ة باعتبارىـ مُ المدارس لمياميـ الشرافي  

 .(1990(، ) الفواعرة، 1993(، ) الصبحي، 1993(، ) حيدر، 1998) اليحمدي، 

ذي ربوي الّ ثر الت  ميف واألَ ة لممعم  ة الميني  نمي  قيمًا في الت  شرفًا مُ وبعضيا اآلخر تحّدث عف دور المدير بصفتو مُ  
       (،2011) قاسـ، (، 2014) حمد، (، 2017) الحداد،   ، كدراسةفميسوؼ ينعكس عمى عطاء المعم  

 .(2004) الشيري،   (،2004) الرميح، 

شرفًا تو مُ صفلمدير المدرسة بِ  ةالشرافيّ وبعضيا اآلخر ىدفت إلى الوصوؿ إلى نماذج مقترحة لمعمميات  
 (.2001(، ) الزىراني، 2003راني، قيمًا، كدراسة ) الشيمُ 

زت (، حيث رك  1993( و ) حيدر، 2012) الطعاني،  ( و2017) الحداد،  راسة مع دراسةاتفقت ىذه الد  
 ة ومدى تنفيذىـ ليا.شرافي  ممارسة مديري المدارس لمياميـ العمى درجة 
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ة شرافي  حّدث عف األساليب الِ عظميا تَ مُ  أف   إلىشير ذات العالقة تُ ة ابقة األجنبي  راسات الس  أّما استعراض الد  
   (Sam & Reba, 2008 ) ,(Perry, 1993 ) ,(Kelly, 1992).ة لمديري المدارس، كدراسة ربوي  الت  

قيمًا في شرفًا مُ دوره مُ دير المدرسة لِ ارسة مُ م( بدرجة مُ 2014ابقة مثؿ دراسة ) حمد، راسات الس  مت الد  اىت  
ة في لمدارس الحكومي  ة التي تناولت االحالي  راسة ة، وىنا اختمفت مع الد  ة الغربي  ف  ة في الض  المدارس الخاص  

 .دسحافظة القُ مُ 

ابقة نالحظ ما يمي:وبعد استعراض الّدراسات الس    

شرفيف دورىـ مُ دارس لِ ديري المَ مارسة مُ قدار مُ في مِ  اً ناؾ تفاوتىُ  لى أف  راسات إِ عظـ الد  شارت مُ أَ  .1
 ميف.عم  داء المُ نعكس عمى أَ ربوي الذي يَ ثر الت  قيميف واألَ مُ 

شرفيف صفتيـ مُ دارس بِ ديري المَ مُ  سياـإِ قدار في مِ  اً فاوتناؾ تَ ىُ  لى أف  راسات إِ شارت بعض الد  أَ  .2
ثناء ة أَ شرافي  ساليب والوسائؿ الِ مارس عددًا مف األَ ينيًا، وأف المدير يُ ـ مِ طوير المعم  قيميف في تَ مُ 
 .ةشرافي  الِ اتو نفيذه عمميّ تَ 

فًا شرِ ه مُ دورِ دير لِ مارسة المُ تائج في درجة مُ راسات وجود اختالؼ في الن  ابؽ لمد  الس  رض تضح مف العَ يَ  .3
 خصص وغيرىا.ممي، والت  ؿ العِ ؤى  برة، والمُ نس، والخِ تغير الجِ مُ تعمؽ بالمتغيرات، كَ قيمًا فيما يَ مُ 
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: م نيجّية الد راسة وا  جراءاتياالثصل الثّ الف    

 

الّدراسةنيج م    1.3  

راسةجتمع الد  م    2.3  

راسةّينة الد  ع    3.3  

راسةتغيرات الد  صف م  و    4.3  

ةراسداة الد  أ    5.3  

ةداصدق األ    6.3  

راسةثبات أداة الد    7.3  

راسةالد   جراءاتإ    8.3  

راسةتغيرات الد  م    9.3  

ةحصائي  اإل  جة عال  الم    10.3  
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 الد راسة وا  جراءاتيام نيجّية الث: صل الث  الف  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

راسػػة، ومػػف ذلػػؾ تعريػػؼ فػػي تنفيػػذ الد   ثػػةالباحِ يػػا تتػػي اتبعالّ  راسػػةة الد  لمنيجي ػػ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا مفصػػالً  تنػػاوؿ

عػػداد أداة الدّ جتمػػع الدراسػػة، وتحديػػد عينػػة الدّ نيج الدراسػػة، ووصػػؼ مُ َمػػ أكػػد مػػف راسة)االسػػتبانة(، والتّ راسػػة، وا 

ج، وفيمػا يمػي تائعالجة النّ ة التي استخدمت في مُ راسة، واألساليب الحصائيّ صدقيا وثباتيا، وبياف إجراءات الدّ 

 .اءاتوصؼ ليذه الجر 

 

 راسةنيج الد  م   1.  3

درس و المػػنيج الػػذي َيػػيعػػرؼ بأّنػػوُ ، باسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي الباحثػػة قامػػتىػػداؼ الدراسػػة جػػؿ تحقيػػؽ أَ مػػف أَ 

سػػئمة البحػػث دوف ظػػاىرة أو حػػدثًا أو قضػػية موجػػودة حاليػػًا يمكػػف الحصػػوؿ منيػػا عمػػى معمومػػات تجيػػب عػػف أَ 

راسػػة، وتحميػػؿ بياناتيػػا، مػػف خاللػػو وصػػؼ الظػػاىرة موضػػوع الد   الباحثػػةحػػاوؿ توالتػػي  .فييػػا الباحثػػةتػػدخؿ مػػف 

خضػػاعيا فسػػير العممػػي الُمػػحميػػؿ والتّ حػػد أشػػكاؿ التّ وىػػو أَ  نظـ لوصػػؼ ظػػاىرة أو مشػػكمة، وتصػػنيفيا وتحميميػػا وا 

 حميؿ.قيقة بالفحص والتّ راسات الدّ لمدّ 
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 راسةجتمع الد  م    2.  3

 الّدراسيدس لمعاـ القُ حافظة مُ ة في مات المدارس الحكوميّ مي ومعم  معم  جتمع الدراسة مف جميع تألؼ مُ 

( معممًا ومعممة، 921ريؼ والبالغ عددىـ )دس الش  ديرية القُ مُ  :وزعيف عمى مديريتيفوالمُ  ،2016/2017

ربوي الت   الحصائيسب الكتاب مة وذلؾ حَ مًا ومعم  ( معم  1293ة ضواحي القدس والبالغ عددىـ )ومديري  

 .2016مـ في العاـ يعة والت  ربي  نوي لوزارة الت  الس  

 ةراس  نة الد  ي  ع    3.  3

%، تمثمػت 15ة بنسػبة ة طبقّيػمػة، أي تػـ اختيػار عينػة عشػوائيّ ومعم   اً مػمعم   (332راسة عمى )نة الد  اشتممت عي  

 دس.ة ضػػواحي القُػػمػػة مػف مديرّيػػومعمّ  اً مػػمعمّ  (194)ريؼ، ودس الّشػة القُػػمػػة مػف مديرّيػػومعمّ  اً مػػمعمّ  (138)فػي 

 :حسب متغيراتيا ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة1.3)والجداوؿ 

 ةراس  نة الد  فراد عي  تغيرات أ  صف م  و     4. 3

، ونسبة لمذكور% 35.5نسبة  أف  ، ويظير نسالجِ تغير مُ راسة حسب نة الد  ( توزيع أفراد عيّ 1.3يبيف الجدوؿ )

% لمبكالوريوس، ونسبة 74.7% لمدبموـ، ونسبة 6.3ممي أف نسبة ؿ العِ ؤى  تغير المُ ويبيف مُ  .لإلناث% 64.5

لمعمـو % 30.4، ونسبة النسانية% لمعمـو 69.6أف نسبة  التخصصويبيف متغير  % لمماجستير فأعمى.19

-5% مػف 34.3سػنوات، ونسػبة  5ألقػؿ مػف % 18.1أف نسػبة  عػدد سػنوات الخبػرةويبػيف متغيػر  الطبيعية.

ة القػدس % لمديرّيػ41.6ة أف نسػبة ر المديريّ ويبيف متغيّ . سنوات 10% ألكثر مف 47.6سنوات، ونسبة  10
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% 26.8ة لممدرسػػػػة أف نسػػػػبة المرحمػػػػة التعميمّيػػػػ% لضػػػػواحي القػػػػدس. ويبػػػػيف متغيػػػػر 58.4 ريؼ، ونسػػػػبةالّشػػػػ

 ة.% لمثانويّ 46.7ة عميا، ونسبة % ألساسيّ 26.5ة دنيا، ونسبة ألساسيّ 

 .راسةالد  تغيرات راسة حسب مُ (: توزيع أفراد عينة الد  3.1جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 35.5 118 ذكر الجنس

 64.5 214 أنثى

 6.3 21 دبمـو المؤىل العممي

 74.7 248 بكالوريوس

 19.0 63 ماجستير فأعمى

 69.6 231 عمـو إنسانية التخصص

 30.4 101 عمـو طبيعية

 18.1 60 سنوات 5أقؿ مف  عدد سنوات الخبرة

 34.3 114 سنوات 10-5مف

 47.6 158 سنوات 10أكثر مف 

 41.6 138 القدس الشريؼ المديرية

 58.4 194 ضواحي القدس

 26.8 89 أساسية دنيا المرحمة التعميمية لممدرسة
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 26.5 88 أساسية عميا

 46.7 155 ثانوية

راّسةالد  داة أ   5.3  

حافظة قيمًا في مُ شرفًا مُ ة لدوره مُ مدى ممارسة مدير المدرسة الحكوميّ لقياس قامت الباحثة بإعداد استبانة  
مثؿ دراسة  الّنظري واألبحاث ذات العالقة بالموضوعابقة واألدب راسات السّ واستفادت الباحثة مف الدّ ، دسالقُ 

   ،(2012( و ) الطعاني، 2014) حمد، 

 مف قسميف وىما:في صورتيا األولّية  تكّونت االستبانةوقد 

ؿ صة بالمبحوثيف، وىي ) الجنس، والمؤى  ا:  تضمف المعمومات المتعمقة بالبيانات الّشخصّية الخّ القسم األّول
 ة، والمرحمة التعميمّية لممدرسة(.خصص، وعدد سنوات الخبرة، والمديريّ العممي، والتّ 

س ّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدار ( فقرة تناولت مدى ممارسة مدير المدرسة الحكوم36تضمف ) القسم الثّاني:
 محافظة القدس، تدور حوؿ أربعة مجاالت ىي:

 خطيط.المجاؿ األّوؿ: الت  

 الثّاني: الّنمو الميني لممعّمميف. المجاؿ

 المجاؿ الثّالث: العالقات النسانّية.

 المناىج.المجاؿ الّرابع: تطوير 

تـ تدريج استجابة المستجيبيف عمى فقرات االستبانة وفؽ مقياس ليكرت الخماسي كالتالي: عالية جدًا وقد 
وُأعطيت خمس درجات، عالية وُأعطيت أربع درجات، متوسطة وُأعطيت ثالث درجات، منخفضة وُأعطيت 

 درجتيف، منخفضة جدًا وُأعطيت درجة واحدة.
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 داةصدق األ   6.3

ـ   ميف مف ذوي االختصاص حقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى المشرؼ ومجموعة مف المحك  التّ  ت

. حيث طمب منيـ ( محكمًا ومحكمة13) ميفعمى عدد مف المحك   ة، حيث وزعت الباحثة االستبانوالخبرة

ومدى شموؿ الفقرات  غة الفقرات وسالمتيا لغويًا،أي في فقرات االستبانة مف حيث: مدى وضوح لُ بداء الر  إِ 

وكانت   ،( 2)  ، ممحؽ رقـمعمومات أو تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة يّ ضافة أَ لمجانب المدروس، وا ِ 

%( مف المحكميف 88) عمييا أجمعآراء المحكميف تمثؿ صدؽ محتوى األداة، وتـ األخذ بالتعديالت التي 

( في مجاؿ 5، 3تـ إعادة صياغة بعض الفقرات لوجود أخطاء لغوية فييا كفقرة )  حيث، عمى األقؿ

( في 23،26، 22، 21، 18،19( في مجاؿ النمو الميني لممعّمميف، وفقرة ) 12، 11، 8التخطيط، وفقرة ) 

ضافة ثال36، 35، 34، 30،31،32، 29، وفقرة ) النسانيةمجاؿ العالقات  ث ( لمجاؿ تطوير المناىج، وا 

فقرات في مجاؿ التخطيط، وفقرتيف في مجاؿ النمو الميني لممعّمميف، وأربع فقرات في مجاؿ تطوير المناىج، 

خصص، و ة في متغّير التّ طبيقية إلى عموـ طبيعيّ ة مثؿ العموـ الت  وتـ إعادة صياغة بعض المتغيرات المستقمّ 

ومف ثـ تـ إخراج االستبانة  ة(.ة عميا، ثانويّ يا ، أساسيّ ة دن) أساسيّ  إعادة صياغة متغّير المرحمة الّتعميمّية إلى

 ، حيُث شممت:(  3)  ( فقرة، كما ىو مبيف في الممحؽ رقـ45وأصبحت مكونة مف )ة، بصورتيا النيائيّ 

 ::  تضمف المعمومات المتعمقة بالبيانات الّشخصّية الّخاصة بالمبحوثيف، وىي القسم األّول

الجنس. _ 1  

، العممي_ المؤىؿ 2 .ماجستير فأعمى بكالوريوس، ولو ثالث مستويات: دبمـو  
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.طبيعّيةعمـو و عموـ إنسانية،  ولو مستوياف: _ التخصص3  

 10أكثر مف و سنوات،  10_ 5مف و سنوات،  5أقؿ مف  ولو ثالث مستويات: _ عدد سنوات الخبرة4
 سنوات.

القدس.المديرّية وليا مستوياف: مديرّية القدس، ومديرّية ضواحي _5  

 .ةثانويو  وأساسية عميا،  ،أساسية دنيا وليا ثالث مستويات: _ المرحمة الّتعميمّية لممدرسة6

(  فقرة تناولت مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في 36تضمف ) القسم الثّاني:
 مدارس محافظة القدس، تدور حوؿ أربعة مجاالت ىي:

 الت خطيط.المجاؿ األّوؿ: 

 المجاؿ الثّاني: الّنمو الميني لممعّمميف.

 المجاؿ الثّالث: العالقات النسانّية.

 المجاؿ الّرابع: تطوير المناىج.

 

رجػػة لفقػػرات االسػػتبانة مػػع الد  مػػف ناحيػػة أخػػرى تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف 

اؽ داخمػي بػيف تسػاؿ عمػى أف ىنػاؾ االستبانة ويدّ  ة في جميع فقراتيّ واتضح وجود داللة إحصائية لألداة، م  الكُ 

 ذلؾ: يبيفوؿ التالي دوالج ،الفقرات
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مدى ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف )(: 2.3جدوؿ )
 مف وجية نظر المعمميفممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس 

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 الحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 الحصائية

 الدالة الحصائية Rقيمة  الرقـ 

3 .687**0 0.000 16 .755**0 0.000 31 .707**0 0.000 

2 .702**0 0.000 17 .775**0 0.000 32 .665**0 0.000 

1 .679**0 0.000 18 .734**0 0.000 33 .679**0 0.000 

4 .735**0 0.000 19 .746**0 0.000 34 .770**0 0.000 

5 .685**0 0.000 20 .599**0 0.000 35 .725**0 0.000 

6 .612**0 0.000 21 .746**0 0.000 36 .724**0 0.000 

7 .683**0 0.000 22 .593**0 0.000 37 .739**0 0.000 

8 .758**0 0.000 23 .696**0 0.000 38 .786**0 0.000 

9 .592**0 0.000 24 .715**0 0.000 39 .783**0 0.000 

10 .735**0 0.000 25 .734**0 0.000 40 .759**0 0.000 

11 .729**0 0.000 26 .690**0 0.000 41 .709**0 0.000 

12 .756**0 0.000 27 .636**0 0.000 42 .770**0 0.000 

13 .728**0 0.000 28 .668**0 0.000 43 .771**0 0.000 

14 .771**0 0.000 29 .647**0 0.000 44 .743**0 0.000 

15 .776**0 0.000 30 .655**0 0.000 45 .697**0 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 الدراسة  أداة ثبات 7. 3

لمجاالت و  التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،ب الباحثة قامت

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره لالدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية 

وىذه النتيجة تشير الى تمتع  ،(0.978) المعمميف مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر

 والجدوؿ التالي يبيف معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة الكمية. ،بثبات يفي بأغراض الدراسة األداة

 معامؿ الثبات لممجاالت نتائج(: 3.3جدوؿ )

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت

 0.906 8 التخطيط

 0.941 14 النمو الميني لممعّممين

 0.941 10 العالقات اإلنسانّية

 0.955 13 تطوير المناىج

 0.978 45 الدرجة الكمية

 

 إجراءات الدراسة  8.  3

:اآلتيةلجراء ىذه الّدراسة قامت الباحثة بالخطوات   
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 مراجعة األدب النظري والدراسات الّسابقة لالستعانة بيما في إعداد أداة الّدراسة._ 1

 ألداة الّدراسة.إعداد مسّودة _ 2

 ة وثباتيا.األداالّتحقؽ مف صدؽ _ 3

 حصر مجتمع الّدراسة._ 4

 عينة ممثمة لمجتمع الّدراسة. اختيار_ 5

، ومف ثـ إرساليا (5وممحؽ رقـ )  (4رقـ )ممحؽ  ب تسييؿ ميمة الباحثة مف الجامعة،الحصوؿ عمى كت_ 6
، وممحؽ ( 6رقـ )  االستبانة عمى المدارس ممحؽإلى الجيات المختّصة لمحصوؿ عمى كتب تسمح بتوزيع 

 .(7رقـ )

مف أفراد  تقامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانا_ 7
المستردة الصالحة والتي  تالعينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحثة أف عدد االستبيانا

 ( استبانو.112تحميؿ الحصائي: )خضعت لم

إعطاء االستبانات أرقامًا متسمسمة، لتفريغ بياناتيا عمى الحاسوب، لجراء التحميؿ الحصائي المناسب _ 8
 SPSS).ألسئمة الّدراسة وفرضياتيا، باستخداـ المعالج الحصائي )

 

متغيرات الّدراسة 9.3  

 

المتغيرات المستقّمةأواًل:   

التّالية:المستقمة  الّدراسة المتغيرات تنتتضمّ   

  .الجنس_ 1
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، :ثالث مستوياتولو  ؤىؿ العممي_ المُ 2 .ماجستير فأعمى بكالوريوس، دبمـو  

.طبيعّيةعمـو و عموـ إنسانية،  ولو مستوياف: خصص_ التّ 3  

 10أكثر مف و سنوات،  10_ 5مف و سنوات،  5أقؿ مف  ولو ثالث مستويات: _ عدد سنوات الخبرة4
 سنوات.

مديرّية ضواحي القدس.و المديرّية وليا مستوياف: مديرّية القدس، _5  

 .ةثانويو  أساسية عميا، و  ،أساسية دنيا وليا ثالث مستويات: _ المرحمة الّتعميمّية لممدرسة6

المتغّير التّابعثانيًا:   

.اً مقيم اً ممارسة المدير لدوره مشرف مدىل معّممي المدارس الحكومية في محافظة القدستقديرات   

 

 المعالجة اإلحصائية   11.  3

معينة(، وذلؾ تمييدا لدخػاؿ  قاماً أر ىا ؤ والتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطا تبعد جمع االستبيانا

بياناتيػػػا إلػػػى جيػػػاز الحاسػػػوب اآللػػػي لجػػػراء المعالجػػػات الحصػػػائية المناسػػػبة، وتحميػػػؿ البيانػػػات وفقػػػا ألسػػػئمة 

الدراسة بيانات الدراسػة، وقػد تمػت المعالجػة الحصػائية لمبيانػات باسػتخراج المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات 

 one)األحػػادي تحميػػؿ التبػػايف واختبػػار (، t- testسػػتبانة، واختبػػار )ت( )المعياريػػة لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات اال

way ANOVA)، ( ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف، ومعادلػػة الثبػػات كرونبػػاخ ألفػػاCronbach Alpha وذلػػؾ ،)

 Statistical Package For Social)  (SPSS) لمعمػػػػوـ الجتماعّيػػػػة الحصػػػػائية ةباسػػػػتخداـ الرزمػػػػ

Sciences.) 
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 راسةنتائج الدّ :  الرابعالفصل 

 

 تمييد 1.4

 راسةنتائج أسئمة الدّ  2.4

 

 لؤال األوّ قة بالسّ تائج المتعمّ النّ  1.2.4

 انيؤال الثّ قة بالسّ تائج المتعمّ النّ  2.2.4

 ة األولىنتائج الفرضيّ  1.2.2.4

 انيةة الثّ نتائج الفرضيّ  2.2.2.4

 الثةة الثّ نتائج الفرضيّ  3.2.2.4

 ابعةة الرّ الفرضيّ نتائج  4.2.2.4

 ة الخامسةنتائج الفرضيّ  5.2.2.4

 ادسةة السّ نتائج الفرضيّ  6.2.2.4

 



- 64 - 

 

 

 الفصل الرابع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نتائج الدراسة

 

 تمييد  1.  4

مدى  عف موضوع الدراسة وىو " الباحثةإلييا  تلنتائج الدراسة، التي توصم تضمف ىذا الفصؿ عرضاً 

"  ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين

كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميؿ البيانات الحصائية  دوروبياف 

المقياس التي تـ الحصوؿ عمييا. وحتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 الوزني التّالي:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.11 منخفضة

 1.67-2.14 متوسطة

 فأعمى 1.68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس من وجية نظر ما 
 ؟  المعممين
المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد  بحسػاب الباحثػة قامػتعف ىػذا السػؤاؿ  لإلجابة

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لػدوره مشػرفًا مقيمػًا  عفاالستبانة التي تعبر  مجاالت عينة الدراسة عمى

 (. 3.4بّينيا الجدوؿ رقـ ) يُ ، و في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف

      (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 3.4جدوؿ )
 مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف

 الرقم
المتوسط  لمجاالتا

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.71 3.87 العالقات اإلنسانّية 1

 متوسطة 0.72 3.57 النمو الميني لممعّممين 2

 متوسطة 0.74 3.53 التخطيط 3

 متوسطة 0.77 3.50 تطوير المناىج 4
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 متوسطة 0.66 3.61 ةرجة الكميّ الدّ 

 

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة 

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّيػة لػدوره مشػرفًا مقيمػًا فػي مػدارس محافظػة القػدس مػف وجيػة الدراسة عمى 

مػدى أف ( وىذا يػدؿ عمػى 8.66ياري )( وانحراؼ مع1.63)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف نظر المعمميف

جػاء  ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القػدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف

(، ويميػػو 1.87عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي ومقػػداره ) العالقػػات االنسػػانيةبدرجػػة متوسػػطة. ولقػػد حصػػؿ مجػػاؿ 

ـ  ، النمو الميني لممعّمميفمجاؿ   .تطوير المناىجومجاؿ ، التخطيطمجاؿ  ث

 بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى الباحثػػػة قامػػػتو  

 .مجاالتيا عفاالستبانة التي تعبر  فقرات
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 (:2.4أواًل: مجال التخطيط، وي بّينيا الجدول رقم ) 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ التخطيط(: المتوسطات 2.4جدوؿ )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.11 3.72 َيضع برنامج لمزبارات الشرافية 6

 التعميمية لمميارات التخطيط عمميات في المعمميف ُيشرؾ 1
 المستيدفة

 متوسطة 0.80 3.62

 متوسطة 0.86 3.62 الطمبة لمشكالت العالجية الخطط وضع في المعمميف ُيشرؾ 3

 يتـ تنفيذىا التي التدريس استراتيجيات عمى المعمميف مع َيتفؽ 5
 الغرفة الصفّية داخؿ

 متوسطة 0.88 3.57

 لالستفادة والفصمية اليومية الخطط مف نماذج عمى المعمميف ُيطمع 4
 منيا

 متوسطة 0.99 3.51

 متوسطة 0.85 3.50 ممعمميف حوؿ كيفية صياغة األىداؼُيقدـ تغذية راجعة ل 2

 متوسطة 1.11 3.39 ع المعّمميف قبؿ الزيارة الصفّيةيقوـ بعقد مناقشة قبمية م 7

 متوسطة 1.03 3.39 عّمميف في إعداد الرؤية والرسالةّيشرؾ الم 8

 متوسطة 0.74 3.53 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة 

( وىػذا يػدؿ 8.74( وانحراؼ معياري )1.51)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أفمجاؿ التخطيط الدراسة عمى 

 .متوسطةبدرجة  جاء مجاؿ التخطيطأف عمى 

جػػاءت بدرجػػة ات فقػػر ( 7فقػػرة واحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، و)( أف 2.4الجػػدوؿ رقػػـ )كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي 

(، ويمييػػا 3.72عمػػى أعمػػى متوسػػط حسػػابي )الشػػرافية "  لمزيػػارات اً َيضػػع برنامجػػ. وحصػػمت الفقػػرة " متوسػػطة

 فػي المعممػيف والفقػرة " ُيشػرؾ المسػتيدفة " التعميميػة لمميػارات التخطػيط عمميػات فػي المعممػيف ُيشػرؾفقػرة " 

ّيشػرؾ المعّممػيف فػي (. وحصػمت الفقػرة " 3.62بمتوسػط حسػابي ) " الطمبػة كالتلمشػ العالجيػة الخطػط وضػع

عمػى أقػؿ متوسػط والفقرة " يقػوـ بعقػد مناقشػة قبميػة مػع المعّممػيف قبػؿ الزيػارة الصػفّية " "  إعداد الرؤية والرسالة

" بمتوسػػط حسػػابي  لممعممػػيف حػػوؿ كيفيػػة صػػياغة األىػػداؼُيقػػدـ تغذيػػة راجعػػة " (، يمييػػا الفقػػرة 3.39حسػػابي )

(3.50.) 

 

 ثانيًا: مجال النمو الميني لممعّممين

 فقػرات بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى الباحثة قامت

  (. 3.4الجدوؿ رقـ )، وُيبّينيا مجاؿ النمو الميني لممعّمميف عفاالستبانة التي تعبر 
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النمو الميني (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ 1.4جدوؿ )
 لممعّمميف

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.88 3.89 التدريبية بالبرامج االلتحاؽ عمى المعمميف ُيشجع 3

 عالية 0.88 3.77 ُيشجع المعمميف عمى المشاركة في المسابقات التربوية 34

 عالية 0.94 3.73 المدرسة في المعمميف بيف الزيارات تبادؿ إجراءات ُيسيؿ 5

 متوسطة 1.01 3.64 الحاسب آللي في مجاؿ استخداـ بدورات عمى االلتحاؽ المعمميف ُيشجع 7

 متوسطة 0.96 3.59 المؤتمرات التربويةُيشجع المعمميف عمى حضور  31

 متوسطة 0.89 3.57 تخصصيـ مجاؿ في االبتكار عمى المعمميف ُيشجع 33

 متوسطة 0.95 3.56 المدرسة داخؿ المعمميف مع ىادفة تربوية لقاءات ُينظـ 9

 متوسطة 0.98 3.54 الجدد لممعمميف تربوية برامج تنظيـ عمى َيعمؿ 8

 متوسطة 0.98 3.52 العميا بالدراسات االلتحاؽ عمى المعمميف ُيشجع 4

 متوسطة 0.89 3.49 التدريبية احتياجاتيـ وفؽ لممعمميف تدريبية برامج َيعقد 2

 متوسطة 0.95 3.49 لممعمميف إليو الموكمة الصالحيات بعض ُيفوض 32

 متوسطة 1.02 3.44 الحديثة التربوية التقنيات باستخداـ لممعمميف نموذجية دروساً  ُينظـ 1

 متوسطة 0.97 3.40 تخصصاتيـ مجاؿ في الدراسات عمى المعمميف ُيطمع 6

 متوسطة 0.98 3.37 البحوث العممّية إجراء عمى المعمميف َيحث 38
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 متوسطة 0.71 3.57 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة 

( وانحػػػراؼ معيػػػاري 1.57)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي  أف مجػػػاؿ النمػػػو المينػػػي لممعّممػػػيفالدراسػػػة عمػػػى 

 .وسطةمتجاءت بدرجة  مجاؿ النمو الميني لممعّمميفأف ( وىذا يدؿ عمى 8.73)

( فقػػػرة جػػػاءت بدرجػػػة 11( فقػػػرات جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة، و)3)( أف 3.4شػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدوؿ رقػػػـ )كمػػػا تُ 

التدريبيػة " عمػى أعمػى متوسػط حسػابي  بػالبرامج االلتحػاؽ عمػى المعممػيف شػجعوحصػمت الفقػرة " يُ  متوسػطة.

(. 3.77" بمتوسػػط حسػػابي ) التربويػػة" ُيشػػجع المعممػػيف عمػػى المشػػاركة فػػي المسػػابقات (، ويمييػػا فقػػرة 3.89)

(، يمييػا الفقػرة 3.37" عمى أقؿ متوسػط حسػابي ) العممّية البحوث إجراء عمى المعمميف حثوحصمت الفقرة " يَ 

 (.3.40بمتوسط حسابي ) "  تخصصاتيـ مجاؿ في الدراسات عمى المعمميف طمع" يُ 

 

 ثالثًا: مجال العالقات اإلنسانّية

 فقػرات بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الباحثة قامتو 

 (. 4.4، وُيبينيا الجدوؿ رقـ ) مجاؿ العالقات النسانّية عفاالستبانة التي تعبر 
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العالقػػات  مجػػاؿ(: المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ل4.4جػػدوؿ )
 النسانّية

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.84 3.96 المتميزة المعمميف بجيود شيديُ  7

 عالية 0.85 3.93 المدرسي العمؿ في دورىـ بأىمية يفالمعمم شعريُ  3

بما ال يخالؼ األنظمة  المعمميف مع تعاممو في بالمرونة تسـيَ  5
 والقوانيف

 عالية 0.88 3.92

 عالية 0.90 3.89 والمناقشة الحوار في مشاركتيـ عند المعمميف آراء حتـريَ  8

 عالية 0.87 3.87 والدارة المعمميف بيف النسانية العالقات تدعيـ في سيـيُ  9

 عالية 0.86 3.86 والطالب المعمميف بيف النسانية العالقات تدعيـ في سيـيُ  38

 عالية 0.86 3.85 المعمميف بيف النسانية العالقات ُيساعد في توثيؽ 2

 عالية 0.90 3.85 المعمميف بيف الفريؽ بروح والعمؿ التعاوف روح يبث 4

 عالية 0.92 3.85 َيتعامؿ مع المعّمميف بالنصاؼ 6

 عالية 0.90 3.77 االجتماعية المعمميف بحاجات يتـيَ  1

 عالية 0.71 3.87 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة 

( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 1.87) لمدرجػػػػة الكميػػػػةالمتوسػػػػط الحسػػػػابي  أف مجػػػػاؿ العالقػػػػات النسػػػػانّيةالدراسػػػػة عمػػػػى 

 .عاليةبدرجة  جاء مجاؿ العالقات النسانّيةأف ( وىذا يدؿ عمى 8.73)

 شػػيدوحصػػمت الفقػػرة " يُ  ،جميػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة( أف 4.4كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )

 دورىػـ بأىميػة يفالمعممػ شػعر(، ويمييػا فقػرة " يُ 3.96المتميزة " عمى أعمى متوسػط حسػابي ) المعمميف بجيود

االجتماعيػة " عمػى  المعممػيف بحاجػات يػتـيَ  وحصمت الفقػرة " ،(3.93بمتوسط حسابي )"  المدرسي العمؿ في

 التعػاوف روح يبػثَيتعامػؿ مػع المعّممػيف بالنصػاؼ " والفقػرة " (، يمييػا الفقػرة " 3.77أقػؿ متوسػط حسػابي )

بمتوسػط "  المعممػيف بػيف النسػانية العالقػات " والفقػرة " ُيسػاعد فػي توثيػؽ المعممػيف بػيف الفريػؽ بػروح والعمػؿ

 (.3.85بي )حسا

 

 رابعًا: مجال تطوير المناىج

 فقػرات بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى الباحثة قامتو 

  (. 5.4، وُيبّينيا الجدوؿ رقـ ) مجاؿ تطوير المناىج عفاالستبانة التي تعبر 
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تطػػػوير (: المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمجػػػاؿ 5.4جػػػدوؿ )
 المناىج

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.95 3.73 ُيشجع المعمميف في استخداـ التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ المناىج 31

 عالية 0.95 3.68 المعمميف في بناء وسائؿ تعميمية حديثةُيساعد  32

ويتابع عممّية  ىجابالمن الخاصة والنشرات التعميمات عمى المعمميف طمعيُ  5
 تطبيقيا

 متوسطة 0.98 3.64

 متوسطة 0.95 3.58 ُيشجع المعمميف في إثراء المناىج 33

 متوسطة 0.94 3.52 الّدراسّية لممناىج العامة األىداؼ توضيح عمى عمؿيَ  2

 متوسطة 0.98 3.52 ُيناقش مع المعمميف أفكارىـ لتطوير المناىج الدراسية 38

 متوسطة 0.94 3.51 المدرسي ىجاالمن تنفيذ مشكالت عمى التغمب في المعمميف ساعديُ  6

 متوسطة 0.85 3.48 أىدافو ضوء في ىجاالمن محتوى تحميؿ عمى المعمميف ساعديُ  3

 متوسطة 0.95 3.45  ىجالممن المصاحبة التعميمية النشاطات متابعة في ساىـيُ  9

 متوسطة 1.01 3.40 المناىج تطوير مقومات المعمميف مع ناقشيُ  8

 متوسطة 0.91 3.35 المناىج تنفيذ طرؽ لتحديد ندوات عقد عمى عمؿيَ  1

 متوسطة 1.00 3.34 المناىج حوؿ المعمميف مع نقاش حمقات عقدَيعمؿ عمى  7

 متوسطة 0.99 3.33  الدراسية المواضيع مجاؿ في الحديثة االتجاىات لمناقشة ندوات نظـيُ  4

 متوسطة 0.77 3.50 الدرجة الكمية
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يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريػة السػتجابات أفػراد عينػة 

( 8.77( وانحػػراؼ معيػػاري )1.58) لمدرجػػة الكميػػةالمتوسػػط الحسػػابي  أف مجػػاؿ تطػػوير المنػػاىجالدراسػػة عمػػى 

 .متوسطةجاءت بدرجة  مجاؿ تطوير المناىجأف وىذا يدؿ عمى 

 ( فقػرة جػاءت بدرجػة متوسػطة.11فقػرتيف جاءتػا بدرجػة عاليػة و)( أف 5.4كما تشير النتائج في الجدوؿ رقػـ )

" عمػػى أعمػػى متوسػػط  التكنولوجيػػا الحديثػػة فػػي تنفيػػذ المنػػاىجُيشػػجع المعممػػيف فػػي اسػػتخداـ وحصػػمت الفقػػرة " 

(. 3.68" بمتوسػػط حسػػابي ) ُيسػػاعد المعممػػيف فػػي بنػاء وسػػائؿ تعميميػػة حديثػػة(، ويمييػػا فقػػرة " 3.73حسػابي )

" عمػى أقػؿ متوسػط  الدراسػية المواضػيع مجػاؿ فػي الحديثػة االتجاىػات لمناقشػة نػدوات نظـوحصػمت الفقػرة " ُيػ

" بمتوسػط حسػابي  المنػاىج حػوؿ المعممػيف مػع نقػاش حمقػات عقػديمييػا الفقػرة " َيعمػؿ عمػى  (.3.33حسػابي )

(3.34.) 

 

 ؤال الثاني: النتائج المتعمقة بالسّ   2.2.4

ى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في دمتقديرات أفراد عينة الدراسة لختمف تىل 

والمؤىل  الجنس الدراسة: متغيرات باختالف نظر المعممينمدارس محافظة القدس من وجية 

 ؟ والتخصص، وعدد سنوات الخبرة، والمديرية، والمرحمة التعميمية لممدرسة العممي

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة
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 : األولىة نتائج الفرضيّ 

 بيي  تقيديراأ رفيراد عّينية الّدراسية (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

مدى ممارسة مـدير المدرسـة الحكومّيـة لـدوره مشـرفًا مقيمـًا فـي مـدارس محافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر ل

 " الجنسلمتغير  عزىت  المعممين 

 (. 6.4كما ىو ُمبّيف في الجدوؿ رقـ ) نتائج اختبار "ت" حساب ب األولىحص الفرضية تـ ف

مدى ممارسة مدير المدرسة ل العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:6.4جدوؿ )
 الجنسمتغير  الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس حسب

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 8.888 4.487 71. 3.7797 118 ذكر التخطيط

 72. 3.4065 214 انثى

 8.888 4.642 61. 3.81 118 ذكر النمو الميني لممعّمميف

 73. 3.44 214 انثى

 8.888 5.856 59. 4.17 118 ذكر العالقات النسانّية

 71. 3.71 214 انثى

 8.888 4.898 0.6 3.73 118 ذكر تطوير المناىج

 82. 3.37 214 انثى

 8.888 5.234 54. 3.86 118 ذكر الكمية الدرجة

 69. 3.47 214 انثى
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(، أي أنو 8.888(، ومستوى الداللة )5.234يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف توجد فروؽ في 

 رفض. وبذلؾ تـ ، وكانت الفروؽ لصالح الذكور، وكذلؾ لممجاالتالجنستعزى لمتغير  المعمميفوجية نظر 

 الفرضية األولى. 

 

 : الثانيةة نتائج الفرضيّ 

بــين تقــديرات أفــراد عّينــة الّدراســة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال "

مدى ممارسة مـدير المدرسـة الحكومّيـة لـدوره مشـرفًا مقيمـًا فـي مـدارس محافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر ل

 "المؤىل العمميلمتغير  عزىت  المعممين 

مػػدى ممارسػػة مػػدير لعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثانيػػةلفحػػص الفرضػػية 

، كمػا ىػو ُمبػّيف المؤىػؿ العممػي حسػب متغّيػرالمدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس 

  (. 7.4في الجدوؿ رقـ )
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مػدى ممارسػة مػدير ل المتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة (:7.4)جدوؿ 
المدرسػػة الحكومّيػػة لػػدوره مشػػػرفًا مقيمػػًا فػػي مػػدارس محافظػػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػػر المعممػػيف يعػػزى لمتغيػػػر 

 المؤىؿ العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال

 9.5 3.78 21 دبمـو التخطيط

 71. 3.56 248 بكالوريوس

 87. 3.34 63 ماجستير فأعمى

النمو الميني 
 لممعّمميف

 58. 3.68 21 دبمـو

 71. 3.56 248 بكالوريوس

 77. 3.55 63 ماجستير فأعمى

 79. 4.00 21 دبمـو العالقات النسانّية

 70. 3.86 248 بكالوريوس

 72. 3.88 63 ماجستير فأعمى

 67. 3.65 21 دبمـو تطوير المناىج

 77. 3.50 248 بكالوريوس

 80. 3.45 63 ماجستير فأعمى

 58. 3.77 21 دبمـو الدرجة الكلٌة

 66. 3.62 248 بكالوريوس

 .17 3.56 63 ماجستير فأعمى
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مػػدى ممارسػػة مػػدير المدرسػػة الحكومّيػػة لػػدوره مشػػرفًا فػػي  يػػةوجػػود فػػروؽ ظاىر  (7.4)يالحػػظ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 

، ولمعرفػػػة داللػػػة المؤىػػػؿ العممػػػيلمتغيػػػر  يعػػػزىمقيمػػًا فػػػي مػػػدارس محافظػػػة القػػػدس مػػػف وجيػػػة نظػػر المعممػػػيف 

 :(8.4رقـ )كما يظير في الجدوؿ  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  الفروؽ

في مدى ممارسة مدير المدرسة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (. أ 8.4  )ؿجدو 
 المؤىؿ العمميالحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.509 1.923 2 3.845 بيف المجموعات التخطيط

 

0.031 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

180.270 329 0.548 

 

 331 184.116 المجموع

النمو الميني 
 لممعّمميف

 0.285 0.147 2 0.294 بيف المجموعات

 

0.752 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

169.818 329 0.516 

 

 331 170.112 المجموع

 0.405 0.207 2 0.413 بيف المجموعات العالقات النسانّية

 

0.667 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

167.849 329 0.510 

 

 331 168.262 المجموع
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في مدى ممارسة مدير العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف .ب(:   8.4جدوؿ )

المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير 

 المؤىؿ العممي

 0.548 0.328 2 0.656 بيف المجموعات تطوير المناىج

 

0.579 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

196.992 329 0.599 

 

 331 197.648 المجموع

 0.754 0.338 2 0.677 بيف المجموعات الكلٌةالدرجة 

 

0.471 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

147.752 329 0.449 

 

 331 148.429 المجموع

  

       مف مستوى الداللة أكبر( وىي 0.471( ومستوى الداللة )0.754) يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية

(α ≥ 0.05 أي أنو ) مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال

ما  وكذلؾ لممجاالت ،المؤىؿ العمميلمتغير  مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى

.  . الثانيةالفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ  عدا مجاؿ التخطيط حيث كانت الفروؽ لصالح حممة شيادة الدبمـو
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 : الثالثةنتائج الفرضية 

بـين تقـديرات أفـراد عّينـة الّدراسـة  (α ≥ 0.05) توجد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

ممارسة مـدير المدرسـة الحكومّيـة لـدوره مشـرفًا مقيمـًا فـي مـدارس محافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر مدى ل

 " التخصصلمتغير  عزىت  المعممين 

 (:9.4كما يظير في الجدوؿ )  التخصصمتغير حسب نتائج اختبار "ت" حساب ب الثالثةحص الفرضية تـ ف

مدى ممارسة مدير المدرسة في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:. أ 9.4 جدوؿ )
 التخصصمتغير  الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف حسب

المتوسط  العدد التخصص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 8.861 8.372 74. 3.54 231 عمـو انسانية التخطيط

 76. 3.52 101 عمـو طبيعية

 8.864 8.373 72. 3.56 231 عمـو انسانية النمو الميني لممعّمميف

 71. 3.58 101 عمـو طبيعية

 8.688 8.482 75. 3.86 231 عمـو انسانية النسانّيةالعالقات 

 61. 3.90 101 عمـو طبيعية
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مدى ممارسة مدير المدرسة في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت" (: ب .9.4جدوؿ ) 

 التخصصمتغير  الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف حسب

 8.886 8.344 79. 3.50 231 عمـو انسانية تطوير المناىج

 73. 3.49 101 عمـو طبيعية

 8.944 8.878 69. 3.61 231 عمـو انسانية الدرجة الكمية

 61. 3.61 101 عمـو طبيعية

 

(، أي أنو ال 8.944) (، ومستوى الداللة8.878يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف توجد فروؽ في 

 . الثالثةالفرضية  قبوؿ، وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ التخصصتعزى لمتغير  وجية نظر المعمميف

 : الرابعةنتائج الفرضية 

بــين تقــديرات أفــراد عّينــة الّدراســة  (α ≥ 0.05) د مســتوى الداللــةتوجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــ ال"

مدى ممارسة مـدير المدرسـة الحكومّيـة لـدوره مشـرفًا مقيمـًا فـي مـدارس محافظـة القـدس مـن وجيـة مدى ل

 " عدد سنوات الخبرةلمتغير  عزىت  نظر المعممين 

مػػدى ممارسػػة مػػدير لعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الرابعػػةحػػص الفرضػػية فل

، كمػا ُيبّينيػا عدد سػنوات الخبػرةمتغير حسب المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس 

 (. 38. 4الجدوؿ رقـ ) 
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   المدرسةمدى ممارسة مدير ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:38.4)جدوؿ 
 عدد سنوات الخبرةالحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 66. 3.63 60 سنوات 5أقل من  التخطيط

 78. 3.52 114 سنوات 10-5من 

 74. 3.51 158 سنوات 10أكثر من 

النمو الميني 
 لممعّممين

 65. 3.60 60 سنوات 5أقل من 

 80. 3.50 114 سنوات 10-5من 

 66. 3.61 158 سنوات 10أكثر من 

 70. 3.91 60 سنوات 5أقل من  العالقات اإلنسانّية

 73. 3.84 114 سنوات 10-5من 

 71. 3.88 158 سنوات 10أكثر من 

 68. 3.63 60 سنوات 5أقل من  تطوير المناىج

 87. 3.47 114 سنوات 10-5من 

 72. 3.47 158 سنوات 10أكثر من 

 69. 3.68 60 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية

 72. 3.57 114 سنوات 10-5من 

 64. 3.61 158 سنوات 10أكثر من 

المدرسػة الحكومّيػة لػدوره مشػرفًا مػدى ممارسػة مػدير فػي  يػةوجود فػروؽ ظاىر  (4..1)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

، ولمعرفػة داللػة عػدد سػنوات الخبػرةلمتغيػر  مقيمًا في مػدارس محافظػة القػدس مػف وجيػة نظػر المعممػيف يعػزى

 :(33.4رقـ )كما يظير في الجدوؿ  (one way ANOVA)األحادي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  الفروؽ
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في مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (33.4)ؿجدو 
 عدد سنوات الخبرةمقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.637 0355. 2 0.711 بين المجموعات التخطيط

 

.53 

 0.557 329 183.405 داخل المجموعات 

 331 184.116 المجموع 

النمو الميني 
 لممعّمميف

 0 0.403 2 0.805 بين المجموعات

 

.47 

 0.515 329 169.307 داخل المجموعات 

 331 170.112 المجموع 

 0.142 0.073 2 0.145 بين المجموعات العالقات النسانّية

 

.87 

 0.511 329 168.117 داخل المجموعات 

 331 168.262 المجموع 

 1.130 0.674 2 1.348 بين المجموعات تطوير المناىج

 

.32 

 0.597 329 196.300 داخل المجموعات 

 331 197.648 المجموع 

 0.567 0.255 2 0.510 بين المجموعات الدرجة الكلٌة

 

.57 

 0.450 329 147.919 داخل المجموعات 

 331 148.429 المجموع 
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 ≤ αمف مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.568( ومستوى الداللة )0.567) يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية

لدوره مشرفًا مقيمًا في مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو 0.05

وبذلؾ  .وكذلؾ لممجاالت ،عدد سنوات الخبرةلمتغير  مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى

 . الرابعةالفرضية  قبوؿتـ 

 

 : الخامسةنتائج الفرضية 

الّدراسـة بـين تقـديرات أفـراد عّينـة  (α ≥ 0.05) توجد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

مدى ممارسة مـدير المدرسـة الحكومّيـة لـدوره مشـرفًا مقيمـًا فـي مـدارس محافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر ل

 " المديريةلمتغير  عزىت  المعممين 

، كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ رقػػـ     ةالمديرّيػػمتغيػػر  حسػػب نتػػائج اختبػػار "تحسػػاب ب الخامسػػةحػػص الفرضػػية تػػـ ف

 (. 32ز4) 
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مػػدى ممارسػػة مػػدير المدرسػػة فػػي  العينػػة أفػػرادالسػػتجابة لمعينػػات المسػػتقمة نتػػائج اختبػػار "ت"  (:32.4جػػدوؿ )
 المديريةمتغير  الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف حسب

المتوسط  العدد المديرية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 8.888 4.416 8140. 3.32 138 القدس الشريؼ التخطيط

ضواحي 
 القدس

194 3.68 .655 

 8.852 3.951 72. 3.48 138 القدس الشريؼ النمو الميني لممعّمميف

ضواحي 
 القدس

194 3.63 .70 

 8.718 8.146 70. 3.86 138 القدس الشريؼ العالقات النسانّية

ضواحي 
 القدس

194 3.88 .71 

 8.838 2.592 73. 3.37 138 القدس الشريؼ تطوير المناىج

ضواحي 
 القدس

194 3.59 .78 

 8.835 2.453 67. 3.50 138 القدس الشريؼ الدرجة الكمية

ضواحي 
 القدس

194 3.68 .66 
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(، أي أنو 8.835(، ومستوى الداللة )2.453يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف توجد فروؽ في 

لمجالي التخطيط وتطوير المناىج، وكانت الفروؽ لصالح ، وكذلؾ المديريةتعزى لمتغير  وجية نظر المعمميف

 . الخامسةالفرضية  رفض. وبذلؾ تـ مديرية ضواحي القدس

 : السادسةلفرضية نتائج ا

بــين تقــديرات أفــراد عّينــة الّدراســة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ال"

ممارسة مـدير المدرسـة الحكومّيـة لـدوره مشـرفًا مقيمـًا فـي مـدارس محافظـة القـدس مـن وجيـة نظـر مدى ل

 "المرحمة التعميمية لممدرسةلمتغير  عزىت  المعممين 

مدى ممارسػة مػدير لعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  السادسةحص الفرضية تـ ف

، كمػا المرحمة التعميمية لممدرسةمتغير حسب المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس 

  (. 31.7يظير في الجدوؿ رقـ ) 
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مػدى ممارسػة مػدير ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:31.4)جدوؿ 
المدرسػػة الحكومّيػػة لػػدوره مشػػػرفًا مقيمػػًا فػػي مػػدارس محافظػػػة القػػدس مػػف وجيػػة نظػػػر المعممػػيف يعػػزى لمتغيػػػر 

 .المرحمة التعميمية لممدرسة

المرحمة التعميمية  المجال
 لممدرسة

 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد

 62. 3.64 89 أساسية دنيا التخطيط

 73. 3.68 88 أساسية عميا

 79. 3.39 155 ثانوية

النمو الميني 
 لممعّمميف

 65. 3.58 89 أساسية دنيا

 70. 3.71 88 أساسية عميا

 75. 3.48 155 ثانوية

 70. 3.83 89 أساسية دنيا العالقات النسانّية

 76. 3.95 88 عمياأساسية 

 68. 3.85 155 ثانوية

 79. 3.54 89 أساسية دنيا تطوير المناىج

 74. 3.60 88 أساسية عميا

 77. 3.42 155 ثانوية

 64. 3.63 89 أساسية دنيا الدرجة الكلٌة

 67. 3.72 88 أساسية عميا

 67. 3.53 155 ثانوية
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مػدى ممارسػة مػدير المدرسػة الحكومّيػة لػدوره مشػرفًا فػي  يػةوجود فػروؽ ظاىر  (13.4)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

، ولمعرفػة المرحمػة التعميميػة لممدرسػةلمتغيػر  مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظػر المعممػيف يعػزى

رقػػـ كمػػا يظيػػر فػػي الجػػدوؿ  (one way ANOVA)األحػػادي تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  داللػػة الفػػروؽ

(34.4): 

فػي مػدى ممارسػة مػدير المدرسػة الحكومّيػة لػدوره العينػة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف : (. أ  34.4)ؿجدو 
 المرحمة التعميمية لممدرسةمشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 5.614 3.038 2 6.076 بيف المجموعات التخطيط

 

0.004 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

178.040 329 0.541 

 

 331 184.116 المجموع

النمو الميني 
 لممعّمميف

 2.879 1.463 2 2.926 بيف المجموعات

 

0.058 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

167.186 329 0.508 

 

 331 170.112 المجموع

 0.746 0.380 2 0.759 بيف المجموعات العالقات النسانّية

 

0.475 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

167.503 329 0.509 

 

 331 168.262 المجموع



- 89 - 

في مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميؿ التبايف ب(   .14.4جدوؿ ) 

 المرحمة التعميمية لممدرسةمشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير 

 1.763 1.048 2 2.095 بيف المجموعات تطوير المناىج

 

0.173 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

195.553 329 0.594 

 

 331 197.648 المجموع

 الدرجة الكلٌة

 

 

 2.515 1.118 2 2.235 بيف المجموعات

 

0.082 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

146.194 329 0.444 

 

 331 148.429 المجموع

 

 ≤ αمف مستوى الداللة ) أكبر( وىي 0.082( ومستوى الداللة )2.515يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال ( أي أنو 0.05

 وكذلؾ لممجاالت ،المرحمة التعميمية لممدرسةلمتغير  مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى

وبذلؾ تـ  ثـ الدنيا. ماعدا مجاؿ التخطيط حيث كانت الفروؽ لصالح المرحمة التعميمية االساسية العميا ومف

 . السادسةالفرضية  قبوؿ
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 وصياتراسة والتّ الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدّ 

 

 لؤال األوّ مناقشة نتيجة السّ  1.5

 

 انيؤال الثّ مناقشة نتيجة السّ  2.5

 

 وصياتالتّ   3.5
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 وصياتراسة والتّ مناقشة نتائج الدّ : الخامسالفصل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وصياتتائج والتّ مناقشة النّ 

مدى ممارسة إلى  شتمؿ ىذا الفصؿ عمى مناقشة النتائج التي توصّمت إلييا الّدراسة، واّلتي ىدفت الّتعر ؼا
قيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعّمميف، كما اشتمؿ ممدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا 

 عمى التوصيات المنبثقة مف نتائج الّدراسة.

 

 ؤال األّولمناقشة نتائج السّ  1.5

ما مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 
 لمعّممين؟ا

الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية  ( 3.4) الجدوؿأظيرت نتائج سؤاؿ الّدراسة األّوؿ الواردة في 
ة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مدى ممارسواالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( 1.63)لمدرجة الكميةالمتوسط الحسابي  أف مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف
مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في أف ( وىذا يدؿ عمى 8.66وانحراؼ معياري )

، بينما تفّرد مجاؿ العالقات النسانية جاء بدرجة متوسطة المعمميفمدارس محافظة القدس مف وجية نظر 
، يميو مجاؿ الّنمو الميني لممعّمميف، يميو مجاؿ التخطيط، يميو مجاؿ تطوير عاليةفي الحصوؿ عمى درجة 

 المناىج.

دير اّلذي يقوـ بو مُ إلى أف  المعم ميف ُيقد روف الُجيد الفّعاؿ متوسطة رجة وقد ًتعزى ىذه النتيجة، كوف الد  
دير منفذًا تيـ، كما أّف المدير يقوـ بدوره الشرافي؛ حيُث لـ يعد المُ ياالمدرسة مف أجؿ تطويرىـ وتحسيف كفا
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ة، بالضافة إلى حرص الوزارة عمى تدريب عميميّ الت   ةتعدى ذلؾ إلى تسيير العمميّ لمقوانيف الجامدة فقط بؿ يَ 
   .لدييـ ة التربوّيةمف خالؿ عقد دورات تدريبّية لتطوير الميارات الشرافيّ  بصفة دورّية مديري المدارس

و مدير شرافي الذي يقوـ بالعمؿ الِ  ( التي أشارت إلى أف  3998وتتفؽ نتيجة ىذه الّدراسة مع دراسة الفواعرة )
 المدرسة ىو بدرجة متوسطة.

حيث أظيرت النتائج ممارسة  (2832) الطعاني(، 2834) حمد (، 2837الحداد )  وقد اختمفت مع دراسة
 ًا بدرجة عالية.مالمدير لدوره مشرفًا مقي

  

 أّما بالنسبة لمجاالت الّدراسة

  

 مجال تطوير العالقات اإلنسانية: 1.1.5

 مديري أف إلى ذلؾ ويعزى ،عالية وبدرجة متوسط أعمى عمى النسانية العالقات تطوير مجاؿ حيث حصؿ
 المدرسة لدور األساس أصبح لذلؾ، النسانية العالقات بتوثيؽ تتعمؽ تدريبية بدورات التحقوا قد المدارس
 لجيود الشارة مع القرارات في ومشاركتيـ آرائيـ احتراـ طريؽ عف والطالب المعمميف مع العالقة توثيؽ

شعارىـ بأىمّية دورىـ في العمؿ المدرسي، وأف يتعامؿ بالمرونة في التعامؿ مع المعّمميف  المتميزة المعمميف وا 
 اليحمدي  ودراسة ، (1993) ىذه النتائج مع دراسة الحوراني وانسجمتبما ال يختمؼ مع األنظمة والقوانيف، 

(1998.) 
 

 مجال الّنمو الميني لممعّممين 2.2.5
 

 مديري لتشجيع ذلؾ ويعزى ،وبدرجة متوسطةالثّانية  المرتبة عمى لممعمميف الميني النمو مجاؿ حيث حصؿ
 تدريبية دورات بعقد المدارس مديري قياـ إلى إضافة، التدريبية بالبرامج االلتحاؽ عمى المعمميف المدارس

 المعمميف المدارس مديرو يحث كما التربوي، لمتطوير أساسية وحدة المدرسة لمفيـو تجسيدا المدرسة داخؿ
ويشجع المعمميف عمى المشاركة في المسابقات التربوّية، الجامعات، في العميا الدراسات ببرامج االلتحاؽ
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 ،( 2014 ) النتائج مع دراسة حمد ىذه واتفقت ويسيؿ إجراءات تبادؿ الزيارات بيف المعمميف في المدرسة،
 (.1990)الفواعرة  ،( 2012) الطّعاني

 
 التخطيطمجال  3.2.5

 
 الحسابي المتوسط حيث مف متوسطة وبدرجة الثالثة المرتبة عمى حصؿ فقد التخطيط بمجاؿ يتعمؽ ما أما

 يمارسو الذي الديمقراطي النمطويعود كذلؾ إلى لمزيارات الشرافّية، أّف المدير يضع برنامجًا  إلى ذلؾ ويعزى
 العامة األىداؼ وصياغة التعميمية الميارات تخطيط عمميات في المعمميف مشاركة في المدارس مديرو

          ودراسةKelly (1992)  مع دراسة الدراسة ىذه نتائج واتفقت، العالجية الخطط ووضع والخاصة
 (. 1990) الفواعرة

 
 تطوير المناىجمجال  3.2.5

 
 مديرية ىناؾ أف إلى ذلؾ يعزى أف ويمكف ،الرابعة المرتبة عمى حصمت فقد المناىج تطوير مجاؿ فقرات أما

 وتوضيح المناىج محتوي تحميؿ عمى التركيز عف عبارة ىو المدارس مديري ودور وتطويرىا المناىج لعداد
ىذه  واتفقت .المناىج لتطوير بيا األخذ أجؿ مف لممناىج العامة لممديرية المالحظات ورفع العامة األىداؼ

 .Ward (1976) ودراسة ، ( 1993)النتائج مع دراسة  حيدر

 
 
 

 مناقشة نتائج السؤال الّثاني: 2.5

 
 

في  مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيماً لىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة 
عدد سنوات و التخصص، و المؤىل العممي، و  الجنس، باختالف متغيرات الّدراسة :مدارس محافظة القدس 

 ؟الّتعميمية لممدرسةالمرحمة و المديرية، و الخبرة، 

 :اآلتيوقد تـ فحص السؤاؿ مف خالؿ مناقشة نتائج فحص فرضيات الدراسة الصفرّية عمى النحو 
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 واّلتي نصيا: مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.2.5

بين متوسطات تقديرات معممي  (α ≥ 0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  "
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى لمتغّير  الحكومّية في مدارسال

 "الجنس

مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في فروؽ في  نتائج الفرضية األولى وجود أظيرت

، وكانت الفروؽ لممجاالتوكذلؾ  الجنستعزى لمتغير  مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف

 لصالح الذكور.

ميـ لممارسات يأكثر تشددّا في تقي كانوا المعّممات أفّ إلى  وقد ُتعزى ىذه الفروؽ مف وجية نظر الباحثة

 .لمدير المدرسة بصفتو ُمشرفًا مقيماً المدير الشرافّية وأّف المعّمميف أكثر رضًا في تقييميـ 

  Sarah (2015) ،( 3993)بطاح  ،( 3999) السعود (،2837الحداد )  وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة

 بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح الذكور.

 الطعاني ،( 2833) قاسـ ،( 2834) دحم(، 2837الحداد ) دراسة اختمفت ىذه النتائج مع في حيف

تعزى لمتغّير  إحصائيةبعدـ وجود فروؽ ذات داللة  ( 2886) الديممي ،( 2886)  حجازي ،(2832)

 .الجنس

 والتي نّصيا: نتائج الفرضية الثانية 2.2.5

بين متوسطات تقديرات معممي  (α ≥ 0.05) وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةتال "
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى لمتغّير  الحكومّية في مدارسال

 ."العمميالمؤىل 
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مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال  رضية الثانية أّنونتائج الف أظيرت
وكذلؾ  ،المؤىؿ العمميلمتغير  لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى

 .الثانيةالفرضية  قبوؿوبذلؾ تـ  ،لممجاالت
 

تناسب المؤىالت العممّية مدير المدرسة الممارسات الشرافّية اّلتي يمارسيا وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أّف 
ذوي المؤىالت العممّية  يوجو العناية والىتماـ لممعّمميفالمختمفة، وأّف المدير ال يفر ؽ بيف مؤىؿ وآخر و 

 المختمفة. 
بعدـ  ( 2006)( ودراسة حجازي 2005)الديميمي ( ودراسة 2014) حمد  وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى عمى متغير المؤىؿ العممي.
( التي أظيرت نتائجيا بوجود فروؽ لمتغّير 2012وقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ) الطعاني، 

 المؤىؿ العممي.
 

 والتي نّصيا: ثةمناقشة نتائج الفرضّية الثال  3.2.5
 
بين متوسطات تقديرات معممي  (α ≥ 0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  "
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى لمتغّير  الحكومّية في مدارسال

 ."التخصص
مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره فروؽ دالة إحصائيًا في  أظيرت نتائج الفرضية الثالثة عدـ وجود

، وكذلؾ لممجاالت ،الّتخصصلمتغير  عزىتُ مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف 
لمدرسة ال يشترط أف يكوف متخصصًا في كّؿ المباحث أو يقتصر إشرافو عمى ويعزى ذلؾ أّف مدير ا

نّ  المعّمميف في ، يتابع ويزور ويوجو جميع المعمميف مف كافة التخصصاتما يستطيع أف تخصصو فقط، وا 
ّوجو المعّمـ الذي يحتاج إلى توجيو حسب معرفتو وخبرتو، يـ ويُ ئٍ فيو يتعّرؼ عمى الصعوبات التي تعيؽ أدا

 وطريقة التدريس. بالّتخصصويترؾ لممشرؼ التربوي ما يتبقى مف أمور فنّية تتعمؽ 
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 والتي نّصيا: الرّابعةمناقشة نتائج الفرضية  4.2.5
 
بين متوسطات تقديرات معممي  (α ≥ 0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال "
عدد محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى لمتغّير  الحكومّية في مدارسال

 ".سنوات الخبرة
 
مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية  في فروؽ دالة إحصائيًا ظيرت نتائج الفرضية الرابعة عدـ وجود أ

 ،عدد سنوات الخبرةلمتغير  لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى
 .وكذلؾ لممجاالت

المدير، بالضافة إلى تشابو ظروؼ العمؿ لدى  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى تشابو النمط الشرافي الذي يمارسو
المعّمميف، وَيتبي ف مف ىذه الن تيجة أّف سنوات الخبرة لـ تكف عاماًل مؤثرًا في تقييـ المعّمميف لمدى جميع 

 ممارسة المدير لدوره مشرفًا مقيمًا.
، فً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة تعزى إلى 2013 (Rang) ( ،2006)حجازي  اتفقت مع دراسة

ٌّر   سنوات الخبرة.عدد متغ
 ( وجود فروؽ تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.2005)الديممي حيف اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة في 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة والتي نّصيا: 5.2.5
 
بين متوسطات تقديرات معممي  (α ≥ 0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال "
محافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا تعزى لمتغّير  الحكومّية في مدارسال

 ".المديرية
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الحكومّية لدوره مشرفًا مدى ممارسة مدير المدرسة فروؽ في  أظيرت نتائج  الفرضية الخامسة إلى وجود 

وكانت الفروؽ لصالح  ،المديريةتعزى لمتغير  مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف

 . مديرية ضواحي القدس

وتعزو الباحثة وجود فروؽ لصالح مديرية ضواحي القدس لسيولة التنقؿ ووصوؿ المشرفيف التربوييف إلييا، 
عزى ا مديرية القدس فقد يُ أمّ المديريف بممارساتيـ الشرافّية. وقد تكوف المنطقة ذات طبيعة ىادئة تسيؿ قياـ 

ُيعرقؿ وُيعيؽ الُمديريف مف القياـ عاماًل  قد يكوفذي ذلؾ لطبيعة الحياة في المنطقة وسببيا الحتالؿ، الّ 
كما أّف طبيعة المباني ّية، المعم ميف بالد ورات الّتدريبؤّدي إلى صعوبة التحاؽ بمياميـ الشرافّية، وقد يُ 

عيؽ المدير في دعـ الت قنيات المدرسّية في محافظة القدس ىي مباٍف مستأجرة ُمعد ة كمباٍف سكنّية وىي بذلؾ تُ 
 الت ربوّية الحديثة.

 
لة احصائية تعزى مف حيث وجود فروؽ ذات دال ( 2014) وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسةحمد

 .لمتغّير المنطقة الّتعميمّية
 

 الّسادسة والتي نّصيا: مناقشة نتائج الفرضية 6.2.5
 

بين متوسطات تقديرات معممي  (α ≥ 0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال 
ممرحمة لمحافظة القدس لمدى ممارسة مدير المدرسة لدوره مشرفًا مقيمًا  تعزى  الحكومّية في مدارسال

 الّتعميمّية لممدرسة.
 
مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية توجد فروؽ دالة إحصائيًا في ال و أنّ ظيرت نتائج الفرضّية الّسادسة أ

المرحمة التعميمية لمتغير  عزىتُ  لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف
عزى ذلؾ إلى أّف مياـ المدير مف ناحية الشراؼ عمى المعّمميف متساوية وقد يُ  ،وكذلؾ لممجاالت لممدرسة

، وأف  عدـ اختالؼ وجيات نظر الُمعم ميف في ممارسة المدير لدوره مشرفًا مقيمًا لجميع المراحؿ الّتعميمّية
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مارسات إشرافّية متشابية، أو ألّف تمقوف مُ في محافظة القدس يَ  ةالمراحؿ الّتعميمي  ُيشير إلى أف  ُمَعم مي جميع 
  .بيا مديرو المراحؿ الّمختمفة تكاد تكوف متشابية ُيكّمؼالميمات الشرافّية اّلتي 

 
بعدـ وجود فروؽ ذات داللة  ( 1998) ودراسة الشوا (2014) اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة حمد

 .إحصائية تعزى لمتغّير المرحمة الّتعميمّية لممدرسة
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 وصياتالتّ   3.5

 الباحثة بما يمي: فقد أوصتفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الّدراسة 

 شرؼ مقيـ.راسة في متناوؿ يد أصحاب القرار لتدعيـ دور المدير كمُ وضع نتائج ىذه الدّ _ 3

عف إضافة أعباء عمى الدارات المدرسّية واىتماميا بالعمؿ الداري عمى حساب نوعّية العمؿ وقؼ الت  _ 2
نتاجّية عناصر العممّية الّتعميمّية.  وا 

ة ة متكاممة لكساب المديريف الممارسات الشرافيّ عميـ بإعداد برامج تدريبيّ ربية والتّ _ ضرورة قياـ وزارة التّ 1
 وتدريبيـ عمى:، ةربويّ التّ 

 _ توظيؼ الحاسوب والنترنت في العممّية الّتعميمي ة.أ

 _ تحميؿ المحتوى الّتعميمي.ب

في  في استخداـ الد روس التطبيقّية تحسيف أداء المشرؼ الّتربوي والمدير بصفتو مشرفًا مقيمًا واألقراف_ 4
 دعـ المعّمميف الجدد كأسموب إشرافي.

 م ميف في:إشراؾ عدد أكبر مف المع_ 5

 _ حضور الّدروس الّتوضيحّية داخؿ أو خارج المدرسة.أ

 ة المدرسّية._ وضع الخطّ ب

 _ إتخاذ القرارات.جػػ

 الطالع عمى نتائج البحوث العممّية والستفادة منيا في المدرسة._ 6
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 (1ممحق رقم )

 االستبانة في صورتيا األولية

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 
 
 

 
 وبعد، طيبة تحية
 مدارس مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في " عنوانيا ميدانية بدراسة الباحثة تقـو

مف جامعة  التربوية الدارة في الماجستير درجة عمى الحصوؿ لمتطمبات استكماال وذلؾ ،محافظة القدس"
 القدس.

 
التالية والتحقؽ مف صالحيتيا مع موضوع الدراسة، ولغراض ىذه الدراسة  الفقرات بقراءة التكـر أرجو لذا

 فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت. )36(قامت الباحثة بإعداد استبانة تتضمف 
 

ونظرا لما تتمتع بو حضرتؾ مف خبرة ودراية في الميداف التربوي أرجو منؾ التفضؿ باالطالع عمى مجاالت 
بداء رأيؾ في مدى مالئمتيا ألغراض الدراسة , وذلؾ بالتعديؿ أو الحذؼ أو الضافة.االس  تبانة وفقراتيا, وا 

 شاكرة لؾ دعمؾ وحسف تعاونؾ .
 مع االحتراـ

 
 الباحثة : ىياـ صندوقة 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 

 
 

 أخي المعّمـ  / أختي المعّممة:
 وبعد، طيبة تحية
مدارس  مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في  " عنوانيا ميدانية بدراسة الباحثة تقـو

مف جامعة  التربوية الدارة في الماجستير درجة عمى الحصوؿ لمتطمبات استكماال وذلؾ ،محافظة القدس"
 القدس.

 
بما يتناسب مع وجية نظركـ، عممًا , وموضوعية بأمانة عمييا والجابة بتمعف الفقرات بقراءة التكـر أرجو لذا

ط، وسيتـ التعاطي معيا بسرّية فق العممي البحث ألغراضبأف المعمومات اّلتي سُتعطونيا سُتسَتخدـ 
 وموضوعّية.

 
 تعاونكـ حسف لكـ شاكرة

 
 الباحثة
 ىياـ صندوقة
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ل:  معمومات عاّمة عن المعّمم / المعّممة الجزء األو 
 
 أنثى �ذكر           �( الجنس:            1
 
 :العممي المؤىؿ( 2

  فأعمى ماجستير  �          بكالوريوس  �           دبموـ   �
 
 التخصص( 3

 عموـ تطبيقّية �      إنسانية عمـو �
 
 ( عدد سنوات الخبرة4
 سنوات 10أكثر مف  �       سنوات 10_ 5مف  �        سنوات 5أقؿ مف  �
 
 المديرية:( 5
 ضواحي القدس �مديرّية القدس          �
 
 الّتعميمّية لممدرسة: ( المرحمة6
 ثانوي �أساسي              �
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 ( أمام فقرات االستبانة بما يتناسب ووجية نظرك :  المجال الثاني: يرجى وضع اشارة )   

 الّرقـ الفقرة الدرجة
منخفضة 

 جداً 
عالية  عالية متوسطة منخفضة

 جداً 
 المجاؿ التخطيػػػػػػػػػط

 األّوؿ
 التخطيط عمميات في المعمميف يشرؾ     

 المستيدفة. التعميمية لمميارات
1 
 

 صياغة كيفية عمى المعمميف يدرب     
التخطيط  في والخاصة العامة األىداؼ
 لمتدريس.

2 
 

 الخطط وضع في المعمميف يشرؾ     
 الطمبة. لمشكمة العالجية

3 
 

 الخطط مف نماذج عمى المعمميف يطمع     
 منيا. لالستفادة والفصمية اليومية

4 

 استراتيجيات عمى المعمميف مع يتفؽ     
 الغرفة الصفّية. داخؿ ينفذىا التي التدريس

5 

المجـــال  النمو الميني لممعّممين. 
 الثّاني

 بالبرامج االلتحاؽ عمى المعمميف يشجع     
 .التدريبية

6 

 وفؽ لمعمميف تدريبية برامج يعقد     
 .التدريبية احتياجاتيـ

7 

 باستخداـ لممعمميف نموذجية دروساً  نظـ     
 .الحديثة التربوية التقنيات

8 

 بالدراسات االلتحاؽ عمى المعمميف يشجع     
 .العميا

9 

 بيف الزيارات تبادؿ إجراءات يسيؿ     
 .المدرسة في المعمميف

10 
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 مجاؿ في الدوريات عمى المعمميف يطمع     
 .تخصصاتيـ

11 

 بدورات بااللتحاؽ المعمميف يشجع     
 .آلليب الحاس

12 
 

 لممعمميف تربوية برامج تنظيـ عمى يعمؿ     
 .الجدد

13 

 المعمميف مع ىادفة تربوية لقاءات ينظـ     
 .المدرسة داخؿ

14 

 15 .البحوث إجراء عمى المعمميف يحث     
 مجاؿ في االبتكار عمى المعمميف يشجع     

 .تخصصيـ
16 

 إليو الموكمة الصالحيات بعض يفوض     
 .لممعمميف

17 

منخفضة 
 جداً 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداً 

المجال  العالقات اإلنسانّية
 الثّالث

 العمؿ في دورىـ بأىمية المعمموف يشعر     
 .المدرسي

18 

 19 .المعمميف بيف النسانية العالقات يوثؽ     
 20 .االجتماعية المعمميف بحاجات ييتـ     
 الفريؽ بروح والعمؿ التعاوف روح يبث     

 .المعمميف بيف الواحد
21 

 22 . المعمميف مع تعاممو في بالسيولة يتسـ     
 الثواب مبدأ في المعمميف بيف يساوي     

 .والعقاب
23 

 24 .المتميزة المعمميف بجيود يشيد     
 في مشاركتيـ عند المعمميف آراء يحتـر     

 .والمناقشة الحوار
25 
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 بيف النسانية العالقات تدعيـ في يسيـ     
 .والدارة المعمميف

26 

 بيف النسانية العالقات تدعيـ في يسيـ     
 .والطالب المعمميف

27 

منخفضة 
 جداً 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداً 

المجال  تطوير المناىج
 الرّابع

 محتوى تحميؿ عمى المعمميف يساعد     
 .أىدافو ضوء في المنيج

28 

 العامة األىداؼ توضيح عمى يعمؿ     
 . لممعمميف ويحدده لممناىج

29 

 طرؽ لتحديد ندوات عقد عمى يعمؿ     
 .المناىج تطبيؽ

30 

 الحديثة االتجاىات لمناقشة ندوات ينظـ     
 . الدراسية المواد مجاؿ في

31 

 والنشرات التعميمات عمى المعمميف يطمع     
 .وتطبيقيا بالمنيج الخاصة

32 

 مشكالت عمى التغمب في المعمميف يساعد     
 .المدرسي المنيج تنفيذ

33 

 حوؿ المعمميف مع نقاش حمقات عقد     
 .الجديدة المناىج

34 

 تطوير مقومات المعمميف مع يناقش     
 .الجديدة المناىج

35 

 التعميمية النشاطات متابعة في ساىـ     
 . لممنيج المصاحبة

36 
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 ( 2الممحق رقم ) 

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة

 

 الرقم االسم مكان العمل المنطقة / الكمّية
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس   1 أ. د. عفيؼ زيداف 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس  د. محمود أبو سمرة أ.   2 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس  إبراىيـ عرمافد.    3 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس   4 د. إبراىيـ صميبي 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس  ناصر إيناس د.   5 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس  أبو خيرافد. أشرؼ    6 

األردف -عماف -مركز صناع التغيير  7 د. إلياـ الصراوي 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس   8 د. زياد قباجة 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس   9 د. غساف سرحاف 
كمّية الّتربية -القدس –جامعة القدس   10 د.محسف عدس 
الّتربية والتعميـ –القدس  -تربية القدس   11 أ.ماجدة خضر 

قسـ الشراؼ الّتربوي –القدس  -تربية القدس  12 أ. مازف الّدبس 
الّتربية والتعميـ –القدس  -تربية القدس  محمد رصاصأ.    13 
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 ( 3ممحق رقم ) 

 بصورتيا النيائيةاالستبانة 

 سـ اهلل الرحمف الرحيـب

 
 

 أخي المعّمـ  / أختي المعّممة:
 وبعد، طيبة تحية
مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس محافظة القدس  " عنوانيا ميدانية بدراسة الباحثة تقوـ

 مف جامعة القدس. التربوية الدارة في الماجستير درجة عمى الحصوؿ لمتطمبات استكماال وذلؾ ،من وجية نظر المعممين"
 
بما يتناسب مع وجية نظركـ، عممًا بأف المعمومات اّلتي سُتعطونيا ,عمييا والجابة بتمعف الفقرات بقراءة كـرالتّ  أرجو لذا

 ط، وسيتـ التعاطي معيا بسرّية وموضوعّية.فق العممي البحث ألغراضسُتسَتخدـ 
 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 : ىيام صندوقةالباحثة
ل:  المعّممةمعمومات عاّمة عن المعّمم /  الجزء األو 

 أنثى �ذكر           �( الجنس:            1
 
  فأعمى ماجستير  �          بكالوريوس  �           دبمـو   �   :العممي المؤىؿ( 2
 
 عمـو طبيعية �      إنسانية عمـو �ص:       التخص( 3
 
 سنوات 10أكثر مف  �       سنوات 10_ 5مف  �        سنوات 5أقؿ مف  �( عدد سنوات الخبرة:  4
 
 ضواحي القدس �مديرّية القدس           �( المديرية:            5
 
 ثانوية �أساسية عميا                �أساسية دنيا                  �الّتعميمّية لممدرسة   ( المرحمة6
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 ( أمام فقرات االستبانة بما يتناسب ووجية نظرك :  الثاني: يرجى وضع اشارة )    الجزء

 الرقـ     الفقرة الدرجة
منخفضة 

 جداً 
عالية  عالية متوسطة منخفضة

 جداً 
 المجاؿ التخطيػػػػػػػػػط

 األّوؿ
 التخطيط عمميات في المعمميف ُيشرؾ     

 المستيدفة. التعميمية لمميارات
1 
 

كيفية  ُيقدـ تغذية راجعة لممعمميف حوؿ     
 صياغة األىداؼ.

2 
 

 الخطط وضع في المعمميف ُيشرؾ     
 الطمبة. كالتلمش العالجية

3 
 

 الخطط مف نماذج عمى المعمميف طمعيُ      
 منيا. لالستفادة والفصمية اليومية

4 

 استراتيجيات عمى المعمميف مع تفؽيَ      
الغرفة  داخؿ يتـ تنفيذىا التي التدريس
 الصفّية.

5 

 6 َيضع برنامج لمزبارات الشرافية.     
يقوـ بعقد مناقشة قبمية مع المعّمميف قبؿ      

 الزيارة الصفّية.
7 

 8 ّيشرؾ المعّمميف في إعداد الرؤية والرسالة.     
المجـــال  النمو الميني لممعّممين. 

 الثّاني
 بالبرامج االلتحاؽ عمى المعمميف شجعيُ      

 .التدريبية
9 

 وفؽ ممعمميفل تدريبية برامج عقديَ      
 .التدريبية احتياجاتيـ

 

10 
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 باستخداـ لممعمميف نموذجية دروساً  نظـيُ      
 .الحديثة التربوية التقنيات

11 

 بالدراسات االلتحاؽ عمى المعمميف شجعيُ      
 .العميا

12 

 بيف الزيارات تبادؿ إجراءات سيؿيُ      
 .المدرسة في المعمميف

13 

 مجاؿ في الدراسات عمى المعمميف طمعيُ      
 .تخصصاتيـ

14 

في  بدورات اللتحاؽعمى ا المعمميف شجعيُ      
 .آلليب الحاس مجاؿ استخداـ

15 
 

 لممعمميف تربوية برامج تنظيـ عمى عمؿيَ      
 .الجدد

16 

 المعمميف مع ىادفة تربوية لقاءات نظـيُ      
 .المدرسة داخؿ

17 

 البحوث إجراء عمى المعمميف حثيَ      
 .العممّية

18 

 مجاؿ في االبتكار عمى المعمميف شجعيُ      
 .تخصصيـ

19 

 إليو الموكمة الصالحيات بعض فوضيُ      
 .لممعمميف

20 

ُيشجع المعمميف عمى حضور المؤتمرات      
 التربوية.

21 

ُيشجع المعمميف عمى المشاركة في      
 المسابقات التربوية.
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منخفضة 
 جداً 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداً 

المجال  العالقات اإلنسانّية
 الثّالث

 العمؿ في دورىـ بأىمية يفالمعمم شعريُ      
 .المدرسي

23 

 بيف النسانية العالقات ُيساعد في توثيؽ     
 .المعمميف

24 

 25 .االجتماعية المعمميف بحاجات يتـيَ      
 بيف الفريؽ بروح والعمؿ التعاوف روح يبث     

 .المعمميف
26 

 . المعمميف مع تعاممو في بالمرونة تسـيَ      
 بما ال يخالؼ األنظمة والقوانيف

27 

 28 َيتعامؿ مع المعّمميف بالنصاؼ.     
 29 .المتميزة المعمميف بجيود شيديُ      
 في مشاركتيـ عند المعمميف آراء حتـريَ      

 .والمناقشة الحوار
30 

 بيف النسانية العالقات تدعيـ في سيـيُ      
 .والدارة المعمميف

31 

 بيف النسانية العالقات تدعيـ في سيـيُ      
 .والطالب المعمميف

32 

منخفضة 
 جداً 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداً 

المجال  تطوير المناىج
 الرّابع

 محتوى تحميؿ عمى المعمميف ساعديُ      
 .أىدافو ضوء في ىجاالمن

33 

 العامة األىداؼ توضيح عمى عمؿيَ      
 .الّدراسّية لممناىج

34 

 تنفيذ طرؽ لتحديد ندوات عقد عمى عمؿيَ      
 .المناىج

35 
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 شكرًا لحسن تعاونكم
 الباحثة: ىيام صندوقة

 

 

 الحديثة االتجاىات لمناقشة ندوات نظـيُ      
 . الدراسية المواضيع مجاؿ في

36 

 والنشرات التعميمات عمى المعمميف طمعيُ      
 .ويتابع عممّية تطبيقيا ىجابالمن الخاصة

37 

 مشكالت عمى التغمب في المعمميف ساعديُ      
 .المدرسي ىجاالمن تنفيذ

38 

 المعمميف مع نقاش حمقات عقدَيعمؿ عمى      
 .المناىج حوؿ

39 

 تطوير مقومات المعمميف مع ناقشيُ      
 .المناىج

40 

 التعميمية النشاطات متابعة في ساىـيُ      
 . ىجالممن المصاحبة

41 

ُيناقش مع المعمميف أفكارىـ لتطوير      
 المناىج الدراسية.

42 

 43 ُيشجع المعمميف في إثراء المناىج.     
ُيساعد المعمميف في بناء وسائؿ تعميمية      

 حديثة.
44 

ُيشجع المعمميف في استخداـ التكنولوجيا      
 تنفيذ المناىج.الحديثة في 

45 
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مدى ممارسة مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في مدارس فقرات 
 مف وجية نظر المعمميف. محافظة القدس
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 60 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت (3.3)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (1.4)
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 مدارس محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (2.4)
 لمجاؿ التخطيط

67 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (3.4)
 النمو الميني لممعّمميفلمجاؿ 

69 

أفػػراد عينػػة الدراسػػة المتوسػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة السػتجابات  (4.4)
 مجاؿ العالقات النسانّية.ل

71 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  (5.4)
 تطوير المناىجلمجاؿ 

73 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة السػتجابة أفػراد العينػة فػي مػدى ممارسػة  (6.4)
مشػرفًا مقيمػًا فػي مػدارس محافظػة القػدس مػف مدير المدرسة الحكومّية لدوره 

 .وجية نظر المعمميف حسب متغير الجنس

75 

 المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة (7.4)
لمػػػػدى ممارسػػػػة مػػػػدير المدرسػػػػة الحكومّيػػػػة لػػػػدوره مشػػػػرفًا مقيمػػػػًا فػػػػي مػػػػدارس 

 محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

77 
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نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى ممارسة  (8.4)
مدارس محافظة القدس مف مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشرفًا مقيمًا في 

 وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
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نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة السػتجابة أفػراد العينػة فػي مػدى ممارسػة  (9.4)
مدير المدرسة الحكومّية لدوره مشػرفًا مقيمػًا فػي مػدارس محافظػة القػدس مػف 

 .وجية نظر المعمميف حسب متغير التخصص
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 المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة (10.4)
لمػػػػدى ممارسػػػػة مػػػػدير المدرسػػػػة الحكومّيػػػػة لػػػػدوره مشػػػػرفًا مقيمػػػػًا فػػػػي مػػػػدارس 

 محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
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 وجية نظر المعمميف حسب متغير المديرية.

85 
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