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  اإلھداء
  إلى صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

ما بلباس الصحة أمد هللا في عمريھما وكساھ.. .أمي وأبي.. .إلى اللذين ربياني صغيراً 

  والعافية

  إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية التي لم تأُل جھداً في دعمي ومساندتي

  إسالم وتمام الحال وأحمد... إلى فلذات كبدي أوالدي

  إلى من عايشتھم الطفولة أشقائي وشقيقاتي األعزاء

  جامعة النجاح الوطنية... إلى التي تصنع الحاضر لترسم المستقبل

  



د 

  تقديرالشكر وال
ى إنجاز  الحمد والشكر  أوالً وأخيراً، الذي أعانني ويسر أمري ووقفني عل

  .ھذه الدراسة

دكتور  ر ال ل المني ر والعق ب الكبي ى صاحب القل دير إل كر والتق دم بالش ا أتق كم

ه  ان لتوجيھات ى ھذه الدراسة، وك الفاضل غسان حسين الحلو الذي قام باإلشراف عل

  .ة األثر الكبير في إخراجھا إلى حيز الوجودالقيمة ومالحظاته البناء

ذا  ام ھ دعم إلتم دموا ال ذين ق كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل ال

ر  وي األث ه المعن ان لدعم العمل، وإلى أصدقائي األوفياء خاصة فراس الحنبلي الذي ك

  .الكبير في إنجاز ھذا العمل
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  اإلقرار

  :الة التي تحمل العنوانأنا الموقع أدناه، مقدم الرس
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

املة، أو أي جزء منها لم ُيقدم من قبل لنيل أي درجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ك

  .أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  كما يراها مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين

  إعداد

  لهلبتفواز فايز  فراس

  إشراف 

  غسان الحلو.د

 الملخص

على درجة ممارسة المشرفين التربـويين ألدوراهـم فـي    هدفت هذه الدراسة التعرف 

تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشـمالية لوسـط   

ع المدرسة، والخبرة، والمؤهـل  الجنس، ونو :، باإلضافة إلى بيان اثر متغيرات الدراسةفلسطين

وتكـون   دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسـية، في آراء المديرين حول  العلمي

مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في محافظات الضـفة الغربيـة، والبـالغ    

مـديراً،   ) 258(من  واختيرت منه عينة بطريقة طبقية عشوائية، وتكونت. مديراً) 674(عددهم 

من مجتمع الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانة %) 38.3(أي ما يقارب 

باالعتماد على األدب النظري والدراسات ذات الصلة، وتم التأكد من صدق االستبانة من خـالل  

ونباخ الفا، حيث عرضها على لجنة من المحكمين وتم استخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كر

مـن  ) SPSS(، وتم تحليل البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  )0.97(بلغ 

  .وتحليل التباين ،"ت " خالل اختبار 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

و دور متوسط للمشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مديرهناك : أوالً

  .المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين

بين متوسطات آراء ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال توجد  :ثانياً

المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير الجنس، في 



ل 

نية، واالتصال اإلداري الفعال، والتنمية المهنية، والتقويم مجاالت التخطيط، والعالقات اإلنسا

والتطوير، وتطبيق الجودة الشاملة، والدرجة الكلية لمجاالت دور المشرفين التربويين، بينما 

بين متوسطات آراء المديرين ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير الجنس، في مجال حول دور المشرفين التربويين في 

  .التنظيم اإلداري، ولصالح الذكور

بين متوسطات آراء ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال توجد  :ثالثاً

المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير نوع 

ي مجالي التخطيط، والتنظيم اإلداري، بينما توجد فروق ذات دالله إحصائية على المدرسة ف

بين متوسطات آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين في ) α  =0.05(مستوى الداللة 

تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغير نوع المدرسة، في مجاالت العالقات اإلنسانية، واالتصال 

، والتنمية المهنية، والتقويم والتطوير، وتطبيق الجودة الشاملة، والدرجة الكلية اإلداري الفعال

  .لمجاالت دور المشرفين التربويين، ولصالح المدرسة األساسية

بين متوسطات آراء ) α  =0.05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال توجد  :رابعاً

ي تطوير اإلدارة المدرسية، تعزى لمتغيـري الخبـرة   المديرين حول دور المشرفين التربويين ف

  .والمؤهل العلمي

  :وبناًء إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بتوصيات منها

ضرورة مشاركة المشرف التربوي مدير المدرسة والمعلمين في وضع الخطط المدرسية  -

العالجية، وتتضمن المشاركة اإلدارية والفنية، وعدم االقتصار على الخطط الدراسية و

 .متابعة المشرف لهذه الخطط، وأساليب تنفيذها، وتقييمه لها

ضرورة مساهمة المشرف التربوي في تنظيم العمل المدرسي، ومتابعة أعمال المجالس  -

 .المدرسية، وتوزيع أعمال طاقم المدرسة عليهم
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  مشكلة الدراسة وأهميتها

  

  مقدمة -

 سة وأسئلتهامشكلة الدرا -

 أهداف الدراسة -

 أهمية الدراسة -

 فرضيات الدراسة -

 حدود الدراسة -

  مصطلحات الدراسة -
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  مقدمة

برزت في السنوات األخيرة، جهود متعددة لوزارة التربية والتعليم العـالي الفلسـطينية،   

حيات الممنوحـة لمـديري المـدارس،    بغرض تطوير اإلدارة المدرسية من أبرزها زيادة الصال

ومنح حوافز لهم، ومساعدتهم على أن يكونوا مشرفين مقيمين، باإلضافة إلى التوسع الكبير فـي  

برامج النشاط الطالبي، والتوجه نحو اإلدارة الالمركزية، والتوسع في عدد المـدارس الُمـدارة   

ترونية، وغيرها من البرامج العديـدة التـي   ذاتيا، واالنتقال من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة اإللك

 )2005وزارة التربية والتعليم العالي، (تزخر بها 

وتبرز أهمية الحاجة إلى نوعية خاصة من مديري المدارس، ليتعاملوا مع المسـتجدات  

أعاله، ومتطلبات تنفيذها وفق األهداف المرسومة لذلك، ولكي يقوم مدير المدرسة بجميع أعماله 

والتربوية على أكمل وجه، فهو بحاجة إلى مساعدة المشـرفين التربـويين مـن كافـة      اإلدارية

لذا أصبح اإلشراف التربوي بجميع تخصصاته من أهم العوامل التـي تسـهم    ،التخصصات له

إسهاماً مباشراً في تطوير اإلدارة المدرسية، لكون اإلشراف التربوي هو حلقـة الوصـل بـين    

ية، وعليه تقوم عملية التقويم والتطوير، فأصبح من ضروريات العمليـة  الميدان والسياسة التعليم

  ). 2006خالد، (التعليمية للوصول بها إلى أفضل النتائج واألساليب التعليمية والتربوية 

وكان من أولى اهتمامات اإلشراف التربوي تطوير اإلدارة المدرسية والسعي لتحقيق كل 

بهذا المستوى من اإلدارة التعليمية وتوفير كل ما يخدم العمـل  ما من شأنه تسهيل مهام العاملين 

وحيث أن مسؤولية اختيار وتدريب وتطوير أداء القائمين علـى إدارات  . ويحقق الهدف المنشود

المدارس تقع على كاهل إدارات اإلشراف التربوي بمختلف تخصصاته وجهاته، فإن هذا يتطلب 

المسـعودي وآخـرون،   (قبل جميع المشـرفين التربـويين   المزيد من العناية بهذه الجوانب من 

2004.(  
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ويشير األدب التربوي إلى أهمية دور اإلشراف التربوي في مساعدة مدير المدرسة على 

أداء أدواره اإلدارية والتربوية، إذ أن المشرف التربوي قد اكتسب خبرة حية من ممارسته للتعليم 

سة بهذه القدرات ومساعدته علـى حـل المشـكالت    واإلشراف فهو قادر على دعم مدير المدر

  )Reeves, 2009؛ 2006عوض اهللا، (

وال يخفى على أحد اهتمام المشرفين بالعمل هو في المجال الفني أكثر من كونه إداريـاً،  

لذلك فإن حجم المساعدة التي يساهم بها المشرف التربوي، لتطوير الناحيـة اإلداريـة لمـدير    

  ).2004المسعودي وآخرون، (داً المدرسية، هو محدود ج

وتتوجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية نحو اإلشراف العام علـى المدرسـة،   

حيث يقوم عدد من المشرفين التربويين بزيارة المدرسة ولمدة أسبوع كامل، يتفقدون فيها سـير  

ر اإلدارية داخل المدرسة، األمر العملية التعليمية من كافة النواحي، كما أنهم يتابعون تنفيذ األمو

  .الذي يعكس مدى األهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير اإلدارة المدرسية

ومن خالل عمل الباحث معلماً في مدرسة حكومية، فقد استشعر الباحث أهمية دراسـة  

مما يؤثر إيجاباً على الحيـاة  دور المشرفين التربويين في تطوير األداء اإلداري لمدير المدرسة، 

  .المدرسية برمتها

  مشكلة الدارسة وأسئلتها

إن مساعدة مدير المدرسة تربوياً وإدارياًَ هي عملية يمكن أن يسهم فيها كافة المشـرفين  

التربويين من منطلق ضرورة تكامل أدوار جهات اإلشراف التربوي لتفعيل ما هو مأمول منهـا  

لتعامل مع مستجداته ومتطلبات تنفيذه، ولّما كـان عمـل اإلشـراف    لتطوير العمل المدرسي، وا

التربوي واإلدارة المدرسية عمالً تكاملياً فقد إرتاى الباحث مبرراً لدراسة دور المشرف في دعم 

ما درجـة  : اإلدارة المدرسية، ولذلك فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

ي ألدواره في تطوير اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري مـدارس  ممارسة اإلشراف التربو

  : بالمحافظات الشمالية لوسط فلسطين؟ ويتفرع عنه السؤاالن اآلتيان
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ما درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير أداء مدير المدرسة كمـا يـرى    -1

  ذلك مديرو المدارس؟ 

وسنوات الخبـرة فـي   , والمؤهل العلمي, لمدرسة ونوع ا, ما أثر متغيرات كل من الجنس  -2

حول ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير أداء مديري آراء مديري المدارس  

  المدارس؟ 

  الدراسةأهداف 

  :هدفت هذه الدراسة إلى

  . التعرف على درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير أداء مديري المدارس -1

وسـنوات  , والمؤهل العلمـي , ونوع المدرسة , لى أثر متغيرات كل من الجنس التعرف ع -2

  .على درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير أداء مديري المدارسالخبرة 

  أهمية الدراسة

في أنها تعد من الدراسـات الرائـدة فـي     -في حدود علم الباحث-تبرز أهمية الدراسة 

درجة ممارسة المشرفين ود المهتمين في قطاع التعليم بتغذية عكسية حول وبالتالي ستز, فلسطين

  .التربويين ألدوارهم نحو تطوير أداء مديري المدارس

ويتوقع من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة وما ستتوصل إليه الدراسة من النتـائج  

  .حيويإفادة الباحثين في القيام ببحوث جديدة بهذا الميدان المهم وال

  فرضيات الدراسة

  :حاولت الدراسة فحص الفرضيات الصفرية اآلتية

بين متوسـطات آراء  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .1

المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    

 .ة لوسط فلسطين، تعزى لمتغير الجنسالمدارس الحكومية في المحافظات الشمالي
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بين متوسـطات آراء  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .2

دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    حول المديرين 

 .المدرسة المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير نوع

بين متوسـطات آراء  ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .3

دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    حول المديرين 

 المدارس الحك

 .ومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير الخبرة .4

بين متوسـطات آراء  ) α  =0.05(اللة إحصائية على مستوى الداللة ال توجد فروق ذات د .5

دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    حول المديرين 

 .المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  حدود الدراسة

  :تيةتقتصر الدراسة على الحدود اآل

  .مديرو المدارس الحكومية: الحد البشري -1

محافظات شمال الضفة الغربية، وهي جنين، ونابلس، وجنـوب نـابلس،   : الحد المكاني -2

  .وقباطية، وطوباس، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت

 .2010-2009تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني : الحد الزماني -3

  .أداة الدراسة -4

  ةمصطلحات الدراس

ويعّرف اإلشراف التربوي إجرائياً في هذه الدراسة على أنه عملية فنيـة   :اإلشراف التربوي. 1

لمساعدة من هم في موقـع  ) من مختلف التخصصات(منظمة تؤديها قيادات لها خبرات متنوعة 
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العمل خاصة مديري المدارس، رغبة في تمكينهم من تطوير األداء المدرسي، وكل ما من شأنه 

  . مستوى عمليتي التعليم والتعلم أن يرفع

المسؤول األول في مدرسته والمشرف على جميع شؤونها التربوية والتعليمية : مدير المدرسة. 2

" ، وتعرفـه وزارة التربيـة والتعلـيم بأنـه     )2008حسين وأبو الوفا، (واإلدارية واالجتماعية 

وزارة (" ارة التربيـة والتعلـيم  المسؤول عن إدارة المدرسة وفق الصالحيات المخولة له من وز

  ).10، ص 2005التربية والتعليم، 

  .الدرجة التي يحصل عليها مدير المدرسة في استجابته على أداء الدراسة :الدور. 3

العملية المخططة والمنظمة الهادفة إلى مساعدة المديرين والمعلمين على  :اإلشراف التربوي. 4

وزارة التربيـة  (شكل يؤدي إلى تحقيق األهداف التربويـة   امتالك مهارات تنظيم تعلم الطلبة ب

  ).3، ص 2007والتعليم، 

الشخص الذي ُعّين من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لإلشراف على  :المشرف التربـوي . 5

  .المعلمين والمعلمات في إطار تخصصه العلمي، ويؤثر في أداء المعلم نحو األفضل
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  الفصل الثاني

  لنظري والدراسات السابقةاألدب ا

  

 األدب النظري -

 الدراسات السابقة -

  تعقيب على الدراسات السابقة -
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

يتناول الباحث في هذا الفصل، األدب النظري التي يتطرق إلى مفهومي اإلدارة المدرسية 

  دراسات العربية واألجنبية ذات العالقةواإلشراف التربوي والعالقة بينهما، وإلى عدد من ال

  األدب النظري :أوالً

يدور األدب النظري في هذا الجزء حول ثالثة أقسام هي اإلدارة المدرسية، واإلشـراف  

  .العالقة بين اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسيةالتربوي، و

  اإلدارة المدرسية. 1

وي، وتمثل اإلدارة المدرسية في هذا تعتبر المدرسة قاعدة الهرم العريض ألي نظام ترب

النظام اإلدارة التنفيذية، لوضع أهداف التعليم واستراتيجياته وخططه موضع التطبيق الفعال، فهي 

المسؤولة مباشرة عن مساعدة وتنظيم العناصر البشرية العاملة في المدرسة، والمنتسبة إليها من 

تحقيق األهداف العامة، والخاصة لعمليتـي  موظفين إداريين ومعلمين وطلبة ومستخدمين بهدف 

  ).2007حمدان، (التعلم والتعليم 

وتعد اإلدارة المدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمـي، ولكنهـا مـن أهـم     

إسـماعيل،  (التشكيالت فيه؛ ألنها هي التي تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بكل أهدافها ومراميهـا  

2009 .(  

العمليات التربوية على وجه ميسور، فضالً عن كونها األداة التي يتم  وهي وسيلة لتنظيم

بواسطتها خلق التعاون وتبسيط اإلجراءات، ووضع اإلمكانات المادية والبشـرية فـي مكانهـا    

السليم، وتخطيط العمليات الالزمة لوضع السياسات التعليمية موضع التطبيق، وتقييم عوائد العمل 

 ,Chapman(دار اقترابه من تحقيق األهداف المرسومة بصورة فعالة التربوي للوقوف على مق

2008.(  
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واإلدارة المدرسية هي الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العـاملين فـي الحقـل    

من إداريين وفنيين، بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسـة تحقيقـاً   ) المدرسة(التعليمي 

التي تتداخل وتتكامل فيما بينهـا لخلـق جيـل مـن المـواطنين       فعاالً، وهي مجموعة األنشطة

  )Fernandez, 2007(االجتماعيين، وقادرين على التفكير السليم والعمل المنتج 

وقد تطور مفهوم اإلدارة المدرسية واتسع مجالها ليشمل الجوانب اإلدارية والفنية للعمل 

اإلمكانيات المادية والبشـرية، وتهيئـة   المدرسي في صورة متكاملة تهدف إلى توفير الوسائل و

ظروف العمل المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف العملية التربوية التي أنشئت المدرسة من 

  ). 2007المعايطة، (أجلها 

وتعد وظيفة مدير المدرسة من أهم وظائف اإلدارة المدرسية؛ فمـدير المدرسـة هـو    

ملة أمام السلطات التعليمية عـن حسـن سـير العمليـة     اإلداري األول فيها يتحمل المسؤولية كا

التعليمية والتربوية بمدرسته، ومدى مسايرة الخطط والمناهج الدراسية للوائح والقواعد التعليميـة  

ولمدير المدرسة السلطة التنفيذية في مدرسته في حدود اختصاصـه  . الصادرة عن هذه السلطات

  ).Clark et.al, 2009(لعاملين بالمدرسة وصالحياته، وله سلطة إدارية على جميع ا

ويمكن تصنيف مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة وما ينبثق عنها من مهام وظيفيـة فـي   

  : خمسة محاور

ويشتمل هذا المحور على مهام تحديد البرامج التعليمية التي تقدمها : تحسين البرامج التعليمية -1

  . المدرسية والتخطيط لتطوير تقويم هذه البرامج

ويشتمل هذا المحور على مهام توجيه وتقويم هيئـة التـدريس فـي     :خدمات هيئة التدريس -2

 ). 2008عبد الرسول، (المدرسية وإتاحة فرص النمو المهني لهم 

ويشتمل هذا المحور على مهام اإلرشاد النفسي للطلبـة وتـوجيههم   : خدمات شؤون الطلبة -3

 ).Hale & Moorman, 2003(ومساعدتهم في التصدي للمشكالت التي تواجههم 
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ويشتمل هذا المحور على مهام اإلشراف علـى المـوارد الماليـة    : الموارد المالية والمادية -4

 ). 2008إبراهيم، (وإدارة المبنى المدرسي وتجهيزاته 

عالقة المدرسة بالمجتمع ويشتمل هذا المحور على مهام االتصال بالمجتمع واالستفادة مـن   -5

 . ل المدرسيموارده في تحسين العم

  : أدوار ومسؤوليات مدير المدرسة فيما يلي) 2008(ويوجز حسين وأبو الوفا 

ويبدأ دوره التخطيطي بدراسة األهداف العامة للتعليم وأهداف المرحلـة  : التخطيط المدرسي -1

  . التعليمية التي تنطوي تحتها مدرسته، وكيفية تحقيقها

من خالل تحديد المسئوليات والسلطات ونـواحي  وهو يقوم بعملية التنظيم : التنظيم المدرسي -2

اإلشراف وعملية االتصال وكذلك األنشطة المدرسية بطريقة منطقية، فهـو يحـدد المهـام    

والموارد التي يحتاجها ويقيم األداء ويختار األفراد ويحدد العالقات ويضع محكّات التقـويم،  

 .  ثم يأتي دوره في تفويض سلطاته ومتابعة إنجاز المهام

فهو يعمل على تنميتهم مهنياً وتخصيصاً وثقافياً ويتحقق ذلـك مـن   : النمو المهني للمعلمين -3

خالل االجتماعات واللقاءات والزيارات الصفية وتنفيذ األنشطة، كما يساعدهم علـى فهـم   

أهداف المرحلة، ودراسة المناهج الدراسية بمفهومها الواسع كما يساعد المعلمين على معرفة 

 . ق التربوية واألساليب التربوية في مجال التدريسأحدث الطر

تعزيز العالقات اإلنسانية بين العاملين، وإيجاد روح معنوية عاليـة  : في العالقات اإلنسانية -4

بينهم، ويتطلب ذلك ثقتهم فيه وفي إدارته عن طريق تحسين ظـروف العمـل وإشـعارهم    

ضافة إلى تحقيق مبـدأ العـدل بـين    باألمان واالحترام وتقدير عملهم الذي يقومون به باإل

الجميع، طالب ومعلمين، وأن يعمق الشعور باالنتماء وحب المدرسة والتفاني فـي خدمـة   

 . العملية التربوية
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وهو وسيلة تمكن مدير المدرسة من الوقوف على حسن سـير العمليـة التعليميـة،    : التقويم -5

ومـدير المدرسـة يقـّوم    . هـا ومدى تحقيقها ألهدافها ومدى نجاح جهود تحسينها وتطوير

 . المعلمين والعاملين والطالب، ويقّوم المنهاج، وهو بالتالي يقوم العملية التعليمية ككل

وإذا كان على مدير المدرسة أن يقوم بمعظم هذه المسـؤوليات واألدوار إن لـم يكـن    

لى أكمل وجـه  جميعها؛ فإنه يجب أن ال نتوقع أن كل مدير قادر على القيام بهذه المسؤوليات ع

وكلما تم ذلك اقترب مدير المدرسة من النجـاح  . في وقت واحد، ولكن المهم أن يؤدي معظمها

ومن هنا يبرز دور اإلشراف التربوي بكافة تخصصاته في مساعدة مدير المدرسـة  . في مهنته

مـن   على أداء أدواره التربوية واإلدارية على وجه يسهم في تحقيق األهداف التربوية المنشودة

خالل تطبيق توجيهات وزارة المعارف الحديثة والتي تهدف إلى االرتقـاء بـاإلدارة المدرسـية    

  ). 2007العجمي، (

  :اإلشراف التربوي. 2

 التربويـة التـي   والدراسـات  للبحوث نتيجة ملموسا تطورا التربوي اإلشراف تطور لقد

 وصوال التوجيه ثم مرحلة التفتيش لةبمرح ابتداء المختلفة المراحل من بعدٍد مر فقد ،حوله ُأجريت

 تحسـين  أجلِ من بالمدرسة مساعدة العاملين على فيها االهتمام ينصب التي اإلشراف مرحلة إلى

  .تطورها واستمرار التربوية العملية

 التعليمي بالموقف ُتعنى ،منظمة ديمقراطية قيادية تعاونية بعملية) 2008(سنقر  عّرفته وقد

 لدراسة وتهدف وإدارة، وطالب وبيئة ومعلم وأساليب ووسائل مناهج من ره،عناص بجميع التعلمي

 أهـداف  تحقيق أجل من وتنظيمها تحسينها بالعمل على وتقييمها الموقف ذلك في المؤثرة العوامل

  .التعلمية التعليمية العملية

، فاإلشـراف  على النهوض بعمليتي التعليم والـتعلم كليهمـا  اإلشراف التربوي يعمل و

 عملية تهدف إلى تحسين المواقف التعليمية عن طريق تخطيط المنـاهج والطـرق  لتربوي هو ا

وبهـذا   ،وحاجـاتهم  على التعلم بأسهل الطرق، وأفضلها بحيث تتفق طلبةالتعليمية التي تساعد ال
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المعلمين ومسـاعدتهم   شراف نشاط يوجه لخدمةكما أن اإل، قائدا تربويا التربوييصبح المشرف 

كما أنه يعتمد على دراسـة  ، يعترضهم من مشكالت للقيام بواجباتهم في أكمل صورة في حل ما

التربية والتعليم، النطـالق قـدراتهم    ويهدف إلى خدمة جميع العاملين في مجال ،الوضع الراهن

 مستوى العملية التعليميـة وتحقيـق أهـدافها    ورفع مستواهم الشخصي والمهني بما يحقق رفع

)Hismanoglu & Hismanoglu, 2010.(  

, وقد دمج اإلشراف التربوي في فلسطين بين التجربة العالمية، والخصوصية الفلسطينية

والتجارب السابقة، ليؤكد على عمل المشرف التربوي، ضمان جودة اإلشراف التربوي، وذلـك  

  :من خالل

أداء تأكيد جانب الدعم في عمل المشرف بحيث ال يكون الهدف كتابـة التقـارير، وتقيـيم     )1

 .المعلمين فقط

مما يتطلب من المشرف التعامل مع , التمييز بين المعلم الجديد والمعلم القديم والمعلم الخبير )2

 .هذه الفئات بطرق مختلفة

 .عدم الفصل بين اإلشراف الفني واإلداري اعتماداً على تجارب الدول السابقة )3

لمشرف لتنظيمها مـن أجـل   ومراكز المصادر بإشراف ومسؤولية ا, استثمار لجان المباحث )4

 .خدمة المعلم

وزارة (تكامل دور المدير كمشرف مقيم في المدرسة مع دور المشرف التربوي فنياً وإدارياً  )5

 )2010التربية والتعليم العالي، 

  :أهداف اإلشراف التربوي

عمليتي  بصورة عامة إلى تحسينالتربوي يهدف اإلشراف أن ) 2009(ترى أبو غربية 

أهداف التربية الحقيقية ودور المدرسـة   كراعلى إد ينالمعلممساعدة ، ومن أهدافه التعليم والتعلم

 ، ويجب أن يبنى هـذا الطلبةالمواقف التعليمية لصالح  تحسين، والمتميز في تحقيق هذه األهداف
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 على التعلم في حدود لبةاالهتمام بمساعدة الطة، ووالمتابعة السليم التحسين على التخطيط والتقويم

ـ  مسـاعدة ، وستطيعينمواً متكامالً إلى أقصى ما  ممنهواحد  نمو كليبحيث  مإمكانياته  ينالمعلم

إلشـباع هـذه    إدراكاً واضحاً، لبذل قصـارى الجهـود   موحاجاته ،على إدراك مشكالت النشء

فـي   مومهارات تفيده  من قدرات مإلى ما لديه ينتوجيه المعلم، ووحل تلك المشكالت ،الحاجات

مسـاعدة  ، وواسـتخدامها ، على إظهارهـا  مليمية، ومساعدتهالتدريس، وفي تحسين العملية التع

للتغلـب   طالتعلم، وفي رسم الخط من صعوبات في عملية البلقاه الطيما  التعرف على ينالمعلم

ووضع خطة لتحقيـق هـذه    ،متحديد أهداف عمله على ينمساعدة المعلم، وعلى هذه الصعوبات

والعمـل   ،مالمهني، وسد النقص في تدريبه مموهالستكمال نين توجيه المعلم، واألهداف وتقويمها

البحـوث النفسـية    على تتبـع  ينمساعدة المعلم، ومسئوليات التدريس على تحمل معلى تشجيعه

ـ  ، والبحوث ، ومعرفة األساليب الجديدة الناتجة عنموالتربوية، ودراستها معه  ينتشـجيع المعلم

ـ ، وب التدريسألسالي على القيام بالتجريب والتفكير الناقد البناء علـى عمليـة    ينتدريب المعلم

فـي اتجـاه    الببخصوص نمو الط ينالنتائج التي أدت إليها جهود المعلم تقويم، والتقويم الذاتي

  .العليا المطلوبة المبادئ والمثل

  :مجاالت عمل اإلشراف التربوي

 عالمجتم جميع عناصر مع متعاونة لتعمل وتنوعت التربوي المشرف عمل مجاالت تعددت

 تخطيطًـا  لعمله التربوي ويخطط المشرف التعلمية، التعليمية العملية مخرجات لتحسين المدرسي

 وأنشطة وأساليب ومؤثرة، حديثة معينة للقياس، ووسائل قابلة واضحةً أهدافًا فيحدد ودقيقًا، متوازنًًا

  .)2007عبيدات، (التربوية  العملية مجاالت لتشمل جميع وتتسع تمتد تقويم وأدوات

  :يلي ما هذه المجاالت أهم ومن

 المشـرف  مجاالت عمل أبرز من واالبتكار بالتجديد يتسم الذي العلمي التخطيط يعد :التخطيط -

  .وترتكز عليه به تتصل األخرى المجاالت جميع ألن وذلك التربوي،

 التربويـة؛  في المنظومـة  أهمية األكثر والعنصر والتعليمية، التربوية العملية غاية هو :الطالب -

 النمو لتحقيق ووجدانًيا؛ ومهارًيا لخدمته معرفًيا مسخرة المجاالت جميع في األنشطة جميع أن حيث
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 طرائق وفي سلوكه في مرغوب تغيير إحداث وبالتالي وعادات حميدة، قيًما وإلكسابه له، المتكامل

  .)2008البدري، (تفكيره 

 أن يمكن وال محركها وقائدها، هو المعلم فإن ،ربويةالت العملية محور هو الطالب كان إذا :المعلم -

 ،بالتلميذ اهتمامه على مبني بالمعلم المشرف التربوي واهتمام بدونه، السامية األغراض تحقق يتم

 المتقدمـة  األمـم  أولتـه  فقد لذلك الحضارية، األمة عظيم لمسيرة وقائد اجتماعي مصلح والمعلم

  .(Alarcao, 2009)ه متطلبات على تلبية وعملت عنايتها،

 في استجدت للتطورات التي استجابةً ونما المدرسة، بوجود المنهج ُوجد لقد  :المدرسي المنهج -

 وعقيـدتها  األمة فكر هو وإنما نظرية وحسب، دراسية مواد مجرد ليس وهو االجتماعية، وظيفتها

 ودياناتهـا،  وثقافاتها خرىاأل األمم ليشمل يمتد وهو الحضارة فيها، ومتغيرات وتراثها، وتاريخها

  ).(Homana, 2007فيها  النشاط االجتماعي وأوجه

 تـدريب  ينبغي مهارة خاصة التدريس لطرائق الواعي السليم االختيار يتطلب :التدريس طرائق -

 والعقلية، الزمنية أعمارهم ولتالئم بين الطالب، الفردية الفروق االعتبار بعين لتأخذ عليها المعلمين

 تعينـه  التي المناسبة الطريقة يختار الذي هو الناجح نموهم، والمعلم ومراحل العلمية، اتهمومستوي

 المناسبة الطرق تبني على المعلمين تشجيع التربوي المشرف على يجب وهنا، أهدافه تحقيق على

  .)2008عايش، (في التدريس 

 تلبـي  ألنها مكملة لها، وهي ة،الدراسي المادة عن أهمية تقل ال المدرسية األنشطة إن :األنشطة -

 وفـي  سـلوكهم  في المرغوبة إحداث التغيرات على وتساعد اهتماماتهم، وتثير الطالب، حاجات

 وزارات بعـض  اتجهـت  وقـد  التربوية، العملية من أركان هام ركن فهي لذلك تفكيرهم، طرائق

 المـواد  سـائر  شأن شأنها ،المدرسية الخطة في األنشطة إلدخال العالم العربي في والتعليم التربية

 داخـل المدرسـة   فـي  التربويين والمشرفين المعلمين إشراف تحت تمارس األخرى، وأصبحت

 وتعزيزها، تطويرها على مبحثه، ويعمل تخص التي األنشطة التربوي المشرف ويتابع وخارجها،

  .منها االستفادة فرص وتحسين
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 التعلميـة،  للعملية التعليمية األساسية المدخالت ىإحد التعليمية الوسائل تعد :التعليمية الوسائل -

 المعلم بين الخالّق التفاعل بتهيئة نوعية التعليم تحسين طريق عن الطالب مستوى رفع في تفيد التي

 في المعلمين مع يتعاون التربوي والمشرف لها، المخطط األهداف السلوكية تحقيق أجل من وطالبه

  .)2006حسين، (التدريس  وفنيات إستراتيجية لتخدم ةالحديث التقنيات اختيار وتوفير

 التفاعل فيها التعلمية، ويجري التعليمية العملية فيها ُتمارس التي األماكن هي :المدرسية األبنية -

 تنفيـذ  على تساعد التي المدرسية توفير األبنية على الواعية التعليمية اإلدارات وتحرص الصفي،

 التربـوي  ولإلشراف .مرافقها وتكامل واتساعها هدوئها من حيث ويالترب التفاعل أنشطة مختلف

 مـن  أنشـئ  التي األغراض لتحقيق ليبقى صالًحا المدرسي المبنى سالمة على المحافظة في دور

  .أجلها

 فـي  المعلمين ويتعاون مع والتقويم، القياس بأدوات التربوي اإلشراف يعنى :والتقويم القياس -

 .)2008العجمي، (بنائها  وأساليب أنواعها وتوضيح أهميتها إبراز

 تتصـف  يجب أن والتي والتقويم، القياس عملية وأهمية خطورة يدرك التربوي والمشرف

 ستكون فإنها بدقة تستخدم لم األدوات إذا هذه أن ويعلم والموضوعية، والثبات والشمولية بالصدق

  .خاطئة نتائجها وستكون مضللة

  :التربويالكفايات اإلدارية للمشرف 

باإلضافة إلى عمله الفني، فإن العمل اإلداري للمشرف التربوي يتطلب منه كفايات فـي  

  :مجال اإلدارة، ومن هذه الكفايات

 :التخطيطية الكفاية -أ

 وضـع  والقدرة علـى  التربوي التخطيط وأسس وأساليب بمبادئ الكافي اإللمام بها يقصد

 للبـرامج  التخطـيط  باإلضافة إلـى  المدارس ومتابعة الزيارات برنامج وإعداد المستقبلة، الخطط

  ).2009الرشايدة، (التدريبية 
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 :العلمية الكفاية -ب

 علـى  المدرسية والقدرة واإلدارة التربوية اإلدارة بمجاالت الواسعة اإلحاطة بها ويقصد

   . (Cornforth & Claiborne, 2008)المجال  هذا في جديد متابعة كل

 :ةاإلشرافي الكفاية -ج

 فـي  المدرسـي  جانب العمل فهم على المشرف التربوي قدرة في اإلشرافية الكفاية تتمثل

 اآلخرين، مع التعامل في المرونة القدرة على اإلشرافية الكفاية وتتطلب مدرسة، كل ظروف ضوء

 الكافي الوقت وإعطاء وجدت، إن السلبيات لمناقشة اإليجابيات تمهيًدا وطرح بالرأي، التمسك وعدم

  .النظر وجهات والسماح إلبداء،تسرع دون

 :التدريبية الكفاية -د

 بمـديري  التدريبية الخاصة الدورات على باإلشراف  المشرف التربوي قدرة بها ويقصد

 وتـدريب  المهني، بالنمو التربوية، واالهتمام العمل وورش الندوات وقيادة وفنًيا، إدارًيا المدارس

أبـو  (الحديثة  التقنيات واستخدام التدريبية إعداد المواد على والقدرة المدرسية، اإلدارة في العاملين

  ).2009شرار، 

 :التقويمية الكفاية -هـ

 الصـدق  فيهـا  يتـوفر  أسس مقننة وفق التقويم على قدرة المشرف التربوي بها ويقصد

 كفـاءة  قياس على القدرة وكذلك الخطط والبرامج، تقويم ذلك في بما واالستمرارية، والموضوعية

   (Bailey, 2006)المدرسة  مدير ألداء الرئيس المقوم هو أن المشرف التربوي حيث اإلداريين

 :الشخصية الكفاية -و

 النفسـي واالتصـاف   واالتزان والخلق السيرة وحسن السلوك في باالستقامة عنها ويعبر

 علـى  والقـدرة  المهنة، إلى واالنتماء القيم األخالقية، واحترام واآلخرين، بالنفس والثقة بالحكمة

  ). 2002مدانات، (المناسب  الوقت في القرار السليم واتخاذ الديمقراطية، القيادة



 17

  العالقة بين اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية. 3

يمكن النظر إلى اإلشراف التربوي على أنه نظام فرعي من نظـام كلـي هـو اإلدارة    

ن اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسـية يتمثـل فـي    لذا فإنه يحدث تفاعل مستمر بي. التربوية

. ة المدرسـية فـي الوقـت نفسـه    محاولة كل منهما بلوغ أهداف معينة تهم اإلشـراف واإلدار 

(National Policy Board for Educational Administration, 2002)  

ك فكـل  فالمشرف التربوي يسعى إلى تحسين العملية التعليمية وكذلك مدير المدرسة، لذل

منهما يهتم بإعداد المعلمين، وتطوير كفاياتهم وتحسين تحصيل الطلبة، وتوفير اإلمكانيات المادية 

ويمكن تحديد أنماط التفاعل بين المشرف التربوي ومدير . والبشرية من أجل تحقيق هذه األهداف

  :المدرسة فيما يلي

  . زيارة الصفوف زيارات مشتركة بقدر اإلمكان -1

التقويم التي تستخدم في الزيارة الصفية، ومن ثم االتفـاق علـى طريقـة    تحديد معايير  -2

 . التقويم

متابعة مدير المدرسة لمالحظات المشرف التربوي، ويتم ذلك بزيارة المعلـم للوقـوف    -3

 .على ما إذا كان المعلم قد أخذ بالمالحظات في الزيارة السابقة

 . وة والضعفبحث مستويات التحصيل لدى الطالب وتشخيص جوانب الق -4

 . وضع خطط عالجية لمواجهة مشكالت التحصيل، ومشكالت الغياب والتسرب -5

 . العمل على توفير األجهزة واألدوات والوسائل التعليمية -6

تقديم العون والمشورة لمدير المدرسة في الجوانب اإلدارية المتصلة بالعمل التربوي في  -7

 . المدرسة

 . للمساهمة في تنفيذ البرامج اإلشرافيةتطوير كفاية مدير المدرسة الجديد في  -8
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يقوم المشرف التربوي ومدير المدرسة بتنظيم برامج تبادل الخبـرات بـين المـدارس     -9

 . لالستفادة من تجارب بعضهم البعض

يمكن أن ينظم المشرف التربوي لقاءات دورية بين مديري المدارس في قطاعه مـن   - 10

بين هذه المدارس، وتسهم في إثـراء   أجل تبني مشروعات تربوية معينة تكون مشتركة

 ).2006ربيع، (الجهود الفردية 

توضيحاً لعالقة المشـرف التربـوي   ) 2010(وقد أوردت وزارة التربية والتعليم العالي 

  :بمدير المدرسة، وذلك من خالل

  : دعم المدير في تحقيق المتابعة الفاعلة، من خالل) 1

لها، وتحديد أهداف واقعيـة لهـا، وتوثيـق محاضـر     تفعيل لجان المباحث المدرسية، وتشكي -

  . اجتماعاتها، وتنفيذ نشاطات لجانها

  ). وهي ليست الخيار الوحيد في دعم المعلمين(تشجيع الزيارات التبادلية  -

  .وجود برنامج للزيارات -

  . توثيق التغذية الراجعة من الزيارات -

  .وجود زيارات مع مدارس أخرى -

  .الدراسية الدورات واأليام -

  . وجود سجل لدى المدير يحوي كتب التكليف -

 . تفريغ مواعيد الدورات واأليام الدراسية في مكان بارز -

وجود ملف يحوي تغذية راجعة عن الدورات بعد االنتهاء منها وإطالع المعلمين عليها أثنـاء   -

  . االجتماعات
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  . ية بهاتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين وتزويد المدير -

  . مدى اهتمام المدرسة بعمل دورات على مستوى المدرسة، ووفق االحتياجات -

  :دعم المدير في تحسين االنضباط المدرسي، وذلك باإلجراءات اآلتية) 2

  . احترام النظام وااللتزام بالقوانين والتعليمات -

  . التعاون بين اإلدارة والهيئة التدريسية لتحقيق أهداف موحدة -

  . وعية أولياء األمور باألنظمة المدرسية، وإشراكهم في حل مشاكل أبنائهمت -

  . العدالة في تنفيذ القوانين والعقوبات -

  . تحسين طرائق تواصل المعلمين مع الطلبة -

  . توقع سلوكات الطلبة لكل فئة عمرية -

  .وجود استراتيجيات للتعامل مع مثيري المشاكل من الطلبة -

  . مرشد االجتماعي في المدرسةتفعيل دور ال -

  :دعم مدير المدرسة في آلية الكشف عن أداء المعلم) 3

  . اإلفادة من زيارات المشرفين من خالل حضور جلسات النقاش، ومن التقارير اإلشرافية -

  . زيارات مدير المدرسة اإلشرافية للمعلمين -

  .مناقشة نتائج الطلبة -

  . وأولياء األمور لقاءات مدير المدرسة مع الطلبة -

  . مدى استخدام الوسائل التعليمية وتفعيلها -
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  . قراءة المعلم االختبارات بصورة موضوعية، وبناء الخطط العالجية الجيدة -

  .اإلدارة الصفية الناجحة -

دعم مدير المدرسة في متابعة الخطط العالجية، من خالل وجود ملف لدى مـدير المدرسـة   ) 4

  . ة كافةيحوي الخطط العالجي

مما سبق يتضح أن العالقة بين المشرف التربوي ومدير المدرسة عالقة خاصة وحيوية، 

وأنه يوجد ارتباط وثيق بين اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية وتداخل في الوظائف التي يقوم 

بها كل منهما، وأن دور مدير المدرسة متمم ومكمل لـدور المشـرف التربـوي، إذ أن مـدير     

سة أقرب إلى المعلمين والطلبة، وبالتالي فهو أكثر قدرة على تحديد حاجاتهم ومتابعة تلبيـة  المدر

هذه الحاجات، والمشرف التربوي أكثر قدرة على تقديم المسـاعدة المتخصصـة فـي المجـال     

  . المحدد

ولكي يتحقق التكامل في مستويات التخطيط والتنفيذ والتقويم والمتابعة ال بد مـن اتخـاذ   

ءات التنسيق والتعاون وبناء الثقة والعالقات اإلنسانية بين كل من مدير المدرسة والمشرف إجرا

  : ومن اإلجراءات التي تساعد على تحقيق التكامل بينهما ما يلي. التربوي

إطالع المشرف التربوي على أوضاع المدرسة، والمشاركة في دراسة مشـكالتها لغـرض    -1

  . ساعدة الممكنة التي يستطيع أن يقدمها ويوفرهاتشخيصها وتحديد دوره في مجال الم

دراسة المشرف التربوي لخطة مدير المدرسة ومشاركته في تخطيطها لتحديـد دوره فـي    -2

 . تنفيذها

 . استعداد المشرف التربوي لتقديم أي مساعدة فنية يطلبها مدير المدرسة -3

مع مدير المدرسة فـي   االشتراك باألعمال اإلشرافية المدرسية كاشتراك المشرف التربوي -4

 . ندوة أو ورشة عمل أو زيارة صفية أو مشروع ما
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تحديد العالقات المهنية بين المشرف التربوي ومدير المدرسة بوضوح تـام؛ ألن مجـاالت    -5

النمو المهني للمعلمين، وربط المدرسة بـالمجتمع،  : ومن هذه المجاالت. العمل بينهما كثيرة

تمام بتدريب المعلمين القدامى، وبمستوى الطلبة التحصـيلي  ومساعدة المعلم المبتدئ، وااله

والسلوكي، ودراسة مشكالت الطلبة، واإلفادة من نتائج األبحاث العلمية لتطـوير المنـاهج   

 ). 2006علي، (واإلشراف التربوي 

   :أدوار المشرف التربوي في تطوير اإلدارة المدرسية

طة اإلدارية المدرسية، والتـي تسـتطيع   يساهم المشرفون التربويون في كثير من األنش

اإلدارة المدرسية من خاللها، تحسين جودة العمل المدرسي اإلداري والفني، وفيما يلي عـرض  

  :لهذه األدوار

 :اإلداري والتنظيم التخطيط مجال .أ

 :يلي التربوي بما مشرف يمارسها التي اإلداري والتنظيم التخطيط عناصر أهم ومن

 تبادل الزيارات الزيارات للمدارس، وتشمل ُينفذها سوف التي اإلشرافية اطاتللنش خطة إعداد1-

 .العمل وورش المدارس، مديري بين

 .حديثًا المكلفين والمديرين الجديدة المدارس بزيارات البدء مراعاة2-

  ).(Holland, 2005اإلشرافية  ألنشطته معينة أهداف وضع3-

 طرحها الموضوعات المراد وتحديد المدارس ومديري التعليم مدير بين اللقاءات بتنظيم العناية 4-

 بأهمية وإلشعارهم حولها، وإبداء الرأي لها لالستعداد المدارس مديري على وتعميمها للمناقشة

 .)2008سنقر، (وفاعليتها  اللقاءات في أدوارهم

 التعليمية، جهزةالوسائل واأل استخدام معرفة عدم من المعلمين بعض تذمر معالجة في اإلسهام 5-

 مـع بـاقي   مديرية التربية والتعليم، وبالتعاون في والتدريب الوسائل قسمي مع بالتنسيق وذلك
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 كيفيـة  علـى  المـدارس  جميع مديري إلطالع خطة لوضع تخصصه مجال في كٌل المشرفين،

 & Kapusuzoglu(المـدارس   فـي  التعليمية المتـوفرة  األجهزة وتشغيل الوسائل، استخدام

Balaban, 2010..(  

 تقـارير  مـن واقـع   إليها حاجتهم مدى على بناء التدريبية للدورات المدارس مديري ترشيح  -6

 استفادتهم ومدى فيهم، أثره وتقويم إلى التدريب، المدير حاجة بتقدير المباشرة لعالقتهم المشرفين

 .اإلدارة في التدريب عن المسؤول بالتنسيق مع ذلك ويتم له، وتطبيقهم منه

 بمديرية اإلدارة المدرسية شعبة في ُتحفظ ونوابهم المدارس مديري عن كافية معلومات توفير -7

 ومؤهالتهم ونائبه المدير عن المعلومات الشخصية تشمل ملفات تصميم طريق عن وذلك التعليم،

 .)2007عيدة، (عملهم  فترة خالل الفنية وتقديراته شغلوها التي والوظائف

 لهم حسب الداخلية النقل وإجراء حركة المدارس إلدارات الكفاءات أفضل انتقاء في االستمرار -8

  .التعليمية المصلحة

 :الّفعال اإلداري واالتصال اإلنسانية العالقات مجال. ب

  :يلي ما خالل من ذلك ويكون

 اإلفـادة  والرغبـة فـي   المتبادل واالحترام التعاون من إطار في المدارس مديري مع التعامل1-

 .والتعليمات األنظمة على المحافظة مع العمل لصالح الستفادةوا

 والثناء الشكر وتوجيه خطابات التربوي للميدان المالئمة باألساليب المدارس مديري مع التعامل2-

 .بها لالقتداء أصحابها بتعميمها وتقدير المتميزة الجهود وإبراز يستحقها، لمن

 المشـاركة  على أسـاس  يقوم اإلشراف ألن المدرسة مديرو المشرف بين الجيدة العالقة تعميق3-

 العالقـات  من متينة جسور بناء يقوم على الذي هو الناجح التربوي واإلشراف بينهما، والتعاون

اإلشراف بشـكل   أثر يبرز العالقة، تلك توطدت معهم، وكلما يعمل ومن المشرف بين اإلنسانية

 المدرسـة  داخـل  عمله أداء من المشرف تمكين مدير المدرسة واجب من فإن هنا ومن أقوى،
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 المـدير  وعلى بينهما النظر وجهات وتبادل التفاهم ليسود التربوية، تخدم العملية التي بالطريقة

 .وتسهيل مهمته له المدرسة إمكانيات المشرف، وتسخير مع للتعاون السبل كافة أيضاً تهيئة

 فهم على ُأفقه، وتساعده وتوسيع عمله، تأدية في سةالمدر مدير ُتعين تثقيفية تربوية نشرات إعداد4-

 ُتالئـم  حديثة نظريات من التربية يطرأ على بما وتمده عمله، بصميم المتعلقة التربوية النواحي

  ).(Sullivan & Glanz, 2000ظروف المجتمع 

ت، الخبـرا  المدرسية وتبادل اإلدارة أوضاع لتداول المدارس مديري مع دورية اجتماعات عقد5-

 .بناءة بتوصيات واقتراحات للخروج العمل عوائق ومناقشة والتجارب

 من تتكون التي بالمرئيات والمالحظات وإشعارها التعليمية باإلدارة المختصة بالجهات االتصال6-

 .)2005صليوو، (وزيارتها  للمدارس المشرف متابعة خالل

 اللقاءات التربوية، والدورات في كةالمشار على المتميزة الجهود ذوي المدارس مديري تشجيع7-

 فـي  والمشـاركة  إللقاء المحاضرات ودعوتهم تعقدها مديرية التربية والتعليم، التي التنشيطية

 .)2008سنقر، (بجهودهم  واإلشادة مبادراتهم وتعزيز الندوات

 :المعلوماتية اإلدارة مجال .ج

 واإلدارة اإللكترونية اإللكتروني التعليم إلى خاص بشكل تسعى والتعليم التربية وزارة إن

 التربويـة،  التقنيـات  التربوي ومراكز اإلشراف بين التكامل خالل من وذلك التقنية من واالستفادة

 فـي  التقليديـة  عن تُبعد إنها إذ مجال التعليم؛ في نوعية نقلة التربوية التقنيات مراكز ُتعتبر حيث

 تطـورت  التي الحديثة التقنية اإلمكانيات من الستفادةواستطاعت ا بالتعليم التقنية ودمجت التعليم،

 التربيـة  مجـال  فـي  وتسخيرها مجاالتها، وبجميع بها يمكن اإلحاطة ال متسارعة فترات خالل

مع  المعلومة هذه وتبادل للمتعلم المعلومة وتوصيل لتسهيل وتحويلها لزاًما تسخيرها فكان والتعليم،

  ).2006المطيري، (حة وصريحة علمية واض تربوية رؤية وفق الجميع
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بـين المشـرفين    االتصال عملية في فّعالة مساهمةً المراكز هذه ساهمت آخر جانب ومن

 استخدام في المشرفين مهارات تطوير على المراكز هذه عملت حيث المدارس؛ ومديري التربويين

 :يلي ما من خالل وذلك المتعددة مستوياته حسب اآللي الحاسب

 .المدارس في مستجداتها وتبني اإلنترنت تقنية تطوير -

 .اإلدارة المعلوماتية مجال في المدارس مديري كفايات رفع -

 .في مكاتب المديرين لوماتيةالمع للتقنية التحتية البنية إرساء -

 .المديرين احتياجات ُتلبي التي والخطط البرامج وضع -

 .عليها للمديرين وتدريبهم حاسوب أجهزة وتوفير المعلوماتية، اإلدارة برامج تطوير -

وبين مديري المـدارس   بينهم المراسالت أغلب في بالمشرفين الخاص اإللكتروني البريد اعتماد -

Oliva & Pawlas, 2004).(  

 :المهنية التنمية .د

 المـدارس،  مـديري  يحتاج إليها قد التي التربوية الحاجات تلمس على يحرص المشرف

 تطوير إلى تهدف التي التدريبية اقتراح البرامج وكذلك بإشباعها، الكفيلة والبرامج الوسائل واقتراح

 بالتنسـيق  وتنفيـذها  المدارس، يريلمد التدريبية إعداد البرامج في والمشاركة المدرسية، اإلدارة

أثر البـرامج   على بالتعرف التربوي المشرف يقوم األخرى، كما جهات االختصاص مع والتعاون

 مـن  من المتدربين االستفادة على حرصه ومدى عمله، في المدرسة مدير بها التحق التي التدريبية

 مـن  االستفادة معهم على لعاملينوتشجيع ا العمل في زمالئهم إفادة على وحثهم مدرسته، منسوبي

  ).Condon & Clifford, 2010(المتاحة  التدريب فرص

عـدداً مـن   ) Sergiovanni, T. & Starrat, 1993(وقد حدد سيرجوفاني وستارات 

  :األسس والمنطلقات التي تقوم عليها الممارسات اإلشرافية في ضوء حركة التنمية المهنية
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ممارسة المسؤولية والمبادأة واإلبداع بشـكل افضـل مـا    إن معظم المعلمين قادرون على  )1

   .يؤدون به أعمالهم حالياً

يساعد المشرف التربوي جميع المعلمين على كيفية استثمار طاقاتهم وقدراتهم إلـى أقصـى    )2

 درجة ممكنة في سبيل تحقق األهداف المنشودة 

وقدراتهم إلـى أقصـى   يشجع المشرف التربوي جميع المعلمين على كيفية استثمار طاقاتهم  )3

  .درجة ممكنة في سبيل تحقيق األهداف المنشودة

يشجع المشرف التربوي جميع المعلمين على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المهمة و  )4

  .على حد سواء" الروتينية البسيطة " 

ن إن جودة مستوى اتخاذ القرارات تسهم في تحسين مستوى المشرفين التربـويين والمعلمـي   )5

التفكير اإلبداعي والخبـرة وتنميـة   : معاً إلى أعلى درجة ممكنة خاصة في الجوانب التالية

 . القدرات الخالقة

يشجع المشرف التربوي زمالءه المعلمين على تحمل المسؤولية الكاملة في التوجيه الـذاتي   )6

  .وضبط النفس من أجل تحقيق األهداف التي أسهم الجميع في صنعها

 مـا  على المدارس المهنية، واطالعهم مديري ثقافة تنمية في نشط بدور ميقو إن المشرف

 نافع هو ما كل على واالطالع ,اآلخرين وخبراتهم تجارب من واالستفادة عملهم، مجال في يستجد

 مـع  التربويـة،  اللقاءات تحقق على المدارس مديري بالتعاون مع والعمل التربية، حقل في ومفيد

 قاعـدة  ومبادراتهم، وتوسيع مشاركاتهم اللقاءات، وتقدير هذه في ور المديريند أهميه على التأكيد

 وتجاربُ تثـري  أفكار من لديهم ما لتقديم أمامهم؛ الفرصة إتاحة ومضاعفه خبراتهم، االستفادة من

 مـن  المتـدربين والعائـدين   من لالستفادة باإلدارة المعنية األقسام مع بالتعاون الميدان، والسعي

 التطبيق، موضع علوم ومهارات، ووضعها من اكتسبوا مما لالستفادة أمامهم السبل وتهيئه ،البعثات

  ).2004طافش، (أجلها  دربوا من تحقيق األهداف التي على ومساعدتهم وتقويمهم وتوجيههم
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  عملهـم،  في مجـال  المدارس مديري ثقافة تنميه على المشرف التربوي يحرص كذلك

  فـي المـدارس،   للعمل المنظمة واللوائح التعليم، سياسة نصوص من يهإل يحتاجون بما وتزويدهم

 على وحثهم المشرف، يراه مما عملهم بمجال ُتعنى التي الكتب من آخر بنسخ و حين بين وإمدادهم

 المدرسية بصفه باإلدارة عالقة له وما عامه، بصفه التربوية واإلصدارات البحوث القراءة ومتابعه

  ).(Memduhoglu  et.al, 2007خاصة 

 البحوث إعداد إلى وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، يقوم المشرف التربوي بتوجيه المديرين

 الميـدان  إثراء بغرض للتربية؛ الحديثة العلمية والطرق باألساليب واألخذ والتجارب، والدراسات

 باعتبار المناهج، فأهدا تحقيق على يساعد وبما والمعلم، منفعة للطالب فيه بما والتعليمي التربوي

ومـديري   والمشـرفين  المعلمين من الجهد مضاعفه إلى يحتاج يزال ال أهميته الجانب على هذا أن

 العمل ومسـؤولياته  أهداف إلدراك المدارس، بإدارة حديثا للمكلفين تهيئه برنامج وتقديم المدارس،

المـدارس،   في المتوفرة التعليمية واألجهزة الوسائل من نماذج عرض ويتضمن فيه، الشروع قبل

 فـي  المسـتخدمة  السـجالت  على جميع واطالعه واستخدامها، تشغيلها وكيفيه أغراضها وبيان

  ).2007األسدي، (طرق استخدامها  و ألغراضها معرفته من المدارس، والتأكد

 متابعـة  بأساليب وأدوات المدرسة مدير بتبصير أن يقوم المشرف التربوي كذلك ويجب

 الـدروس،  تحضـير  ودفاتر) وتقويمه للمعلم المدير متابعه سجل(ذلك  في بما ويمهموتق المعلمين

 األسبوعية الحصص جداول إعداد واضحة عن فكرة وإعطاء التربويين، المشرفين زيارات وسجل

 أن يمكـن  لظروف المدير لها يضطر قد التي إلى البدائل اإلشارة مع الفنية، اُألسس وفق وتوزيعه

 العالقـة  ذات التعليم إدارة بأقسام وتعريفه الصفوف، ضم أو في المعلمين كالعجز بالمدرسة تستجد

 الداخلية لتنظيم والالئحة بإدارتها، المكلف بالمرحلة الخاصة باألهداف وتزويده المباشرة بالمدارس

  )Goldring et.al, 2007(الملحقة بها  والتعاميم االختبارات والئحة المرحلة، مدارس

 :والتطوير لتقويما مجال :هـ

 :يلي ما من خالل والتطوير التقويم مجال في التربوي ممارسات المشرف تتجلى
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 .واجبهم تأدية عن المدارس مديري تعيق التي المشكالت عالج على العمل 1-

 الجدول الدراسي، وتنظيم ذلك ويشمل المدارس مديري قبل من المعد والتخطيط التنظيم تدارس 2-

 .بدوره للقيام أفضل السبل إتباع على المدير مساعدة بهدف وغيرها؛ المجالس

 إعـدادها  المدرسية، والمشـاركة فـي   اإلدارة تطوير إلى تهدف التي التربوية البرامج اقتراح 3-

 .األخرى االختصاص جهات مع والتعاون بالتنسيق وتنفيذها

 ومواقـع  على المـدارس  بتوزيعهم وذلك تدريبية دورات حضروا ممن االستفادة قاعدة توسيع 4-

 إلى وفنًيا، والكتابة سلوكًيا في أدائهم التدريب أثر وتقويم ومتابعتهم، التعليمية اإلدارة من مختلفة

 .ملحوظات من يظهر بما االختصاص جهة

 الحديثـة؛  العلمية والطرق باألساليب واألخذ والتجارب، والدراسات البحوث إعداد إلى التوجه 5-

 .)2008زايد، (والتعليمي  التربوي الميدان إثراء بغرض

 .استجد تطبيقها التي الوزارية التعميمات تضمنته ما تفهم على المدارس مديري مساعدة 6-

 .أوضاعهم تحسين بهدف سنوًيا المدارس مديري أعمال تقويم 7-

 .الهادفة لتطويرها االقتراحات وتقديم بالمديرين، الخاصة التدريبية البرامج تقويم 8-

 .االستفادة منها بهدف يزورها التي المدارس إلى والمتميزة المفيدة الخبرات قلن 9-

   .والمشاركة في تنفيذها المدرسية، اإلدارة تطوير إلى تهدف التي التدريبية البرامج اقتراح 10-

 .المدارس تلك مديري مع بالتعاون التربوية المشكالت معالجة في اإلسهام 11-

  ).Reeves, 2005(واإلبداع  التجريب و التجديد على رسالمدا مديري تشجيع 12-
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 :الشاملة الجودة تطبيق -و

 يمارسها المشرف التربوي والتي المدرسة في الشاملة الجودة إلدارة األساسية المالمح إن

 :يلي ما هي

 .مًعا والمدير والمعلم بالطالب االهتمام 1-

 .المدرسة داخل العمل تقسيم 2-

 .عمل من يؤدونه فيما بدورهم وشعورهم عاملينال جميع إشراك 3-

 .العمل فريق طريق عن المشاركة تحقيق 4-

 .المعنوية روحهم رفع و المعلمين، تدريب 5-

 .المدرسية اإلدارة تواجه التي التحديات مواجهة في المرونة 6-

 .األداء مستويات تحسين طريق عن والتحصيل األفراد من بكل االهتمام 7-

 وشـأنها  العملية التعليمية، مجال في والفنية اإلدارية القرارات اتخاذ مركز يه والمدرسة

 و والتنسـيق  والتوجيه المتعلقة بالتخطيط اإلدارية بالعمليات تقوم خدمية مؤسسة أي شأن ذلك في

  ).Porter  et.al, 2006(الرقابة 

المدرسـة،   فـي  فـرد  كـل  دور أهمية يتطلب الشاملة الجودة تطبيق أن فيه شك ال ومما

 مـدير ( فـي التنظـيم   درجة أعلى وحتى المدرسة، آذن من ابتداء الجودة، عن مسؤوال واعتباره

 أيضاً هناك يكون وقد (،)جودة طالبية(الطالب  التزام من عالية درجة هناك تكون حتى ،)المدرسة

 تتضـمن  المنفذة العمليات بأن التأكد ضرورة مع) اإلداريين جودة(اإلداريين التزام من عالية درجة

 بالنسبة :المدرسة داخل المنفذة العمليات وتعني الثقافي، متطلبات التغير مع وتتمشى الشاملة الجودة

إلـى   ينقل المعلومـات  بأن للمعلم وبالنسبة المقررة، المواد لكافة العلمي يتم االستيعاب بأن للطالب

 وبالنسبة بكفاءة وفاعلية، المدرسة دارةإ يدير بأن للمدير وبالنسبة المناسب، والكم بالكيف الطالب
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 بالنسـبة  و الجيـد،  بدوره قام والمدير قد والمعلم الطالب من كل بأن التأكد هي اإلداري لإلشراف

 وبالنسـبة  .جيد بشكل تمت قد المدرسة المطلوبة داخل الكتابية األعمال جميع بأن المكتبية لألعمال

 تكـون  األعمـال  هـذه  وكل جيد أداء درجة أعلى على المدرسة بأنها داخل والمعامل للتجهيزات

 ).2008العجمي، (المشرف اإلداري  قبل من متابعتها

 :بها المشرف التربوي يقوم التي اإلجرائية األساليب

 ومن نوعٍ خصائصه ومميزاته ولكل المدرسية لإلدارة التربوي اإلشراف أساليب تنوعت

 :أهمها

  :المدرسة زيارة 1-

 أفعال إلى الفكري، وترجمة الخطط البناء تنفيذ أماكن أهم من وظيفتها طبيعةب المدرسة عدتُ

 تقويمهـا  في المشرف مع أن يتعاونوا ومعلميها إدارتها واجب ومن مهمة، فزيارتها لذا و سلوكيه

 زيارته، أهداف يحدد وأن المدرسة، لزيارة أن يخطط المشرف وعلى العلمية، المعايير مستخدمين

 والحرص اإلشرافية الزيارة لموعد المدرسة مع مسبقا والتنسيق ظروف المدرسة، لكت مراعياً في

 الزيارة حتىُ تحقق الزيارة هذه قبل والمعلمين واإلدارة المدرسة عن معلومات على على الحصول

 المـدارس  ومديري حديثًا للمدارس المنشأة الزيارة أولوية ذلك في مراعًيا لها، المرسومة األهداف

 ).2009الرشايدة، ( الجدد

 :الزيارات تبادل 2-

 إشـراف المشـرف   تحت المعلمين بين وكذلك المدارس، مديري بين الزيارات تبادل إن

 :يلي ما منها فوائد عدة لها التربوي

 .التربوية المشكالت حل وفي اإلدارة، في اآلخرين خبرات من االستفادة -أ

 .التعليمية األنشطةو المدرسة خطط وضع في الزيارات تلك ُتسهم -ب
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 .المعلم وكذلك غيره وعمل عمله بين المدير موازنة -ج

 ).2006خالد، (التعليمية  الوسائل في الخبرات تبادل -د

 :التربوية المؤتمرات 3-

 التعلـيم وأسـاتذة   على القائمون فيه ويشترك مناطق عدة أو المنطقة مستوى على وتكون

 القضـايا  تنـاقش  وهذه المـؤتمرات  خارجي، أو اخليد مستوى على تكون أن ويمكن الجامعات،

 اإلشراف أساليب من أسلوب بذلك وهي قرارات وتوصيات، إلى وتنتهي التربوية واألمور التعليمية

 ).2009أبو شرار، (تعديلها  أو بعض المفاهيم تطوير في يفيد التربوي

 :التدريبية الدورات -4

 األسـاليب  على أحدث واطالعهم المديرين، معلومات لتجديد المدير مساعدة منها الغرض

 ذلك، غير إلى واألخطاء بعض النواقص ومعالجة عليها وتدريبهم التوضيحية الوسائل و التعليمية

 قبـل  المدربون يكلف وأن إنجاحه على تعمل أن وإدارات التعليم المشرف على ينبغي أسلوب وهي

  ).Unal, 2010(يد الج اإلعداد من ٍكاٍف ليتمكنوا بوقت الدورة بداية

 :الموجهة القراءات -5

 وتزويـدهم بملخصـات   والمجالت الكتب من المديرين يفيد ما المشرف باختيار وتتحقق

 يمكـن  التـي  إلـى الطـرق   المطبوعة، وإرشادهم النشرات طريق عن التربوية التجارب لبعض

التربويـة   المجالت في على المشاركة وحثهم , الطرق بأيسر والمجالت الكتب على منها الحصول

 ).2006علي، (

 :التوجيهية النشرات -6

 والمـدير  بين المشـرف  المستمر االتصال على تعمل إنها إذ خاصة أهميه النشرات لهذه

 :تتضمن أن ويمكن
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 .والعالمية المحلية والمؤتمرات ,التربوية اللجان لتقارير ملخصات -أ

 يّسـهل  أن مـن شـأنه   مـا  وكل والناشر ,فالمؤل إلى اإلشارة مع والمجالت الحديثة، الكتب -ب

 .منها واالستفادة عليها الحصول

 المهمة والتعليمات التربوية الجديدة والسياسات البحوث بعض ونتائج وبحوثهم المديرين مقاالت -ج

  ).2007عيدة، (

  الدراسات السابقة :ثانياً

ير اإلدارة أجريت العديد من الدراسات للتعرف على عالقة اإلشراف التربوي بتطو

  .المدرسية

  :الدراسات العربية. أ

العالقة بين اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية  " :بعنوان )1988(حجاج ، ودراسة بستان

  "في دولة الكويت

العالقة بين اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية في دولة إلى  وهدفت الدراسة التعرف

بق الجانب الميداني من هذه الدراسة وطُ، ميدانينظري و :نيالدراسة جانبتضمنت و. الكويت

، وُجمعت البيانات من خالل على مديري المدارس والمشرفين والمعلمين لمعرفة وجهات نظرهم

المشرف والمدير ولكن يشوبها الكثير من دور توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين استبانة، و

تركيز المديرين على ، وفنية في معظم األحوالتركيز المشرفين على الجوانب ال السلبيات مثل

ال يهتم مدير المدرسة بمناقشة أموره اإلدارية مع ، والجوانب اإلدارية في معظم األحوال

عدم مبادرة ، وال يهتم مدير المدرسة باالتصال بمديرين آخرين لتبادل الخبرة معهم، والمشرف

دم اهتمام المدير إلى حد ما بالتعرف على ع، والمدير باالتصال بالمشرف في غير أيام الزيارة

صفوف، مشكالت المواد العلمية والمشاركة في أساليب إشرافية كاالجتماعات وزيارات ال
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تركيز االهتمام من قبل المشرفين على الجوانب الفنية المتعلقة بمادته وعدم المشاركة في و

  .جوانب أخرى في العمل التربوي

  "عالقة المشرف التربوي بمدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم" :بعنوان) 1991( دراسة بطاح

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستويات العالقة بين المشـرف التربـوي المخـتص    و

ومدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم من وجهة نظر كل من المديرين والمـديرات والمشـرفين   

ـ . التربويين الجـنس،  (ض المتغيـرات مثـل   كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر بع

وقد أجريت هذه الدراسة على مديري ومديرات المـدارس   ،)والخبرة في مجال العمل ،والتأهيل

  :ما يليوكان أبرز نتائج هذه الدراسة  الثانوية والمشرفين التربويين بمدينة الكرك في األردن،

رفين التربويين أفضل من فيما يتعلق بمتغير الجنس، تبين أن عالقات المديرين الذكور بالمش - 

  .عالقات المديرات اإلناث بالمشرفين التربويين

متغير المؤهل عند المشرفين وكذلك عند المديرين كان له أثر إيجابي في وجـود عالقـات    - 

  .أفضل بين الطرفين

وجـود عالقـات أفضـل بـين المـديرين       ىمتغير الخبرة أيضاً تبين أن له أثر إيجابي عل - 

سنوات من كـال الطـرفين كانـت     )5(أن الذين تزيد خبرتهم عن  والمشرفين، حيث وجد

 .عضهم أفضلبعالقاتهم ب

مهام مديري المـدارس الثانويـة والمـوجهين التربـويين     " بعنوان ) 1993(دراسة الشالش 

  )" مقارنة دراسة(بمنطقة الرياض التعليمية 

ـ  التي والفنية اإلدارية المهام على التعرف استهدفت الدراسة المـدارس   مـديرو  هايمارس

المشرف اإلداري على عمل مـدير  (المدرسية  اإلدارة مشرفو يمارسها التي اإلدارية المهام وكذلك

 مـن مـديري   عينـة  على وطبقت المشرفون التربويون، يمارسها الفنية التي والمهام ،)المدرسة

ـ  مـديراً، وعلـى   (59) وعـددهم  بالرياض واألهلية الحكومية الثانوية المدارس  اإلدارة رفيمش
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 مشـرفاً،  (88) وعـددهم  الدراسـية  ومشرفي المواد مشرفاً، (17) وعددهم بالرياض المدرسية

 تنفيـذ  متابعة :وهي عالية بدرجة يمارسونها مهام أربع اإلدارة حددوا مشرفي أن النتائج وأظهرت

 واإلشراف مدرسة،ال داخل العام بالسلوك االلتزام ومتابعة المدرسي، بالعمل العالقة ذات التعليمات

 التـي يمارسـونها   المهام أما .المدرسية الجداول إعداد ومتابعة للمدرسة، خطة شاملة إعداد على

 :فهي متوسطة بدرجة

 مخطط طريق برنامج عن للتالميذ الصحية بالتربية واالهتمام ،المدرسية االجتماعات إدارة

  .المدرسة مستلزمات تأمين على والعمل المدرسية، للصحة

دور موجهي اإلدارة المدرسية في تنميـة كفـاءة مـديري    " بعنوان ) 1993(اسة العثيمين در

  "المدارس المتوسطة والثانوية 

المتوسـطة   المـدارس  مديري من والفنية اإلدارية الكفاءة عناصر على استهدفت التعرف

 فـي  المدرسـية اإلدارة  موجهو مساهمة مدى على والوقوف ،السعودية العربية بالمملكة والثانوية

 الكفـاءة  هـذه  تنميـة  التي تعيق الصعوبات تحديد والى المدارس مديري لدى العناصر هذه تنميه

 لمـديري  والفنيـة  اإلداريـة  في الكفـاءة  ُتسهم أن يمكن التي التوصيات واقتراح والفنية اإلدارية

 و سـطه متو مدرسه مدير (125) و مشرف إدارة مدرسية (13) من عينه على وطبقت ،المدارس

 يـؤدون  المدرسـية  اإلدارة موجهي أن أهمها نتائج وأظهرت الدراسة ثانوية، مدرسة مدير (43)

 المتوسطة المدارس لمديري والفنية اإلدارية الكفاءة تنمية تجاه بهم ومسؤولياتهم المنوطة واجباتهم

 اهتمامهم بتنميـة  من أكثر اإلدارية الكفاءة عناصر بتنمية يهتمون وأنهم متوسطة، والثانوية بدرجه

 لمديري واإلدارية الكفاءة الفنية تنمية تعيق التي الصعوبات الدراسة وبينت الفنية، الكفاءة عناصر

 لمدير المساعد اإلداري الجهاز توفر المدارس، وعدم لمديري التدريبية الدورات قلة :منها المدارس

 األجهـزة  توفر وعدم المدرسة، مدير قعات على اليومية الملقاة اإلدارية األعمال وكثرة المدرسة،

 فـي  العـاملين  بين واالجتماعات واللقاءات الندوات وقله والسجالت المدرسية التعليمية والوسائل

  .المدرسية اإلدارة
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  "درجة فاعلية دور موجه اإلدارة المدرسية إدارياً وفنياً "  :بعنوان) 1994(الشايع  دراسة

 حائل في منطقه المدارس مديري نظر وجهة على تعرفال بهدف الدراسة هذه ُأجريت ولقد

 فـروق  هنـاك  كان إذا ومعرفه فيما وفنيا إداريا المدرسية اإلدارة موجهي دور فاعلية درجه حول

 دور فاعليـة  درجة حول والقرية في المدينة المدارس مديري نظر وجهة بين إحصائية دالله ذات

 مـديًرا  )(203من المكونة الدراسة عينه على االستبانةالباحث  طبق وقد المدير، أداء تجاه الموجه

 .التعليمية حائل منطقة في

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 الفنية الفاعلية ودرجة تحقيق اإلدارية الفاعلية تحقيق درجه بين إحصائية داللة ذات فروق توجد - أ

 .الفنية الفاعلية لصالح التربوية

 مـديري  المدينة وزمالئهـم  مدارس مديري نظر وجهة بين إحصائية دالله ذات فروق توجد - ب

 مديري لصالح المدير أداء في اإلدارة المدرسية موجهي دور فاعليه درجه حول القرى مدارس

  .المدينة مدارس

دور الموجهين التربويين لإلدارة المدرسية في تنمية المديرين "  :بعنوان )1995(غنيم  دراسة

 "في المملكة العربية السعودية مهنياً 

 المدرسـية  التربـويين لـإلدارة   الموجهين ممارسة مدى على التعرف استهدفت الدراسة

 (56) مـن  عينـة  على الدراسة األدوار، وطبقت تلك وأهمية مهنيا، المديرين تنمية في ألدوارهم

 :هي أهم نتائجها وكانت مديًرا،  (156) و موجًها

 العمـل اإلداري،  تنميـة  في أدوارهم يمارسون المدرسية لإلدارة التربويين المشرفين أن

 علـى  واإلشراف على الطالب، واإلشراف اإلنسانية، والعالقات التربوي واالتصال القرار واتخاذ

 يمارسـون  المدرسية لإلدارة الموجهين التربويين أن المديرون يرى بينما كبيرة، بدرجه المعلمين

  .متوسطة بدرجة األدوار هذه
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دراسة وجهات نظر مـوجهي اإلدارة المدرسـية ومـديري    "  :بعنوان  (1998) المنيع دراسة

 "المدارس للدور الذي يقوم به موجه اإلدارة المدرسية في مدارس المملكة العربية السعودية

 والفنية اإلدارية لمهامه المشرف الموجه مدى تطبيق على التعرف الدراسة هذه هدفت وقد

 والفنية اإلدارية الكفاءة رفع في المشرف الموجه مساهمة ومعرفة مدى إليه، موكلةال المدارس في

 مـديري  نظـر  وجهات اختالف مدى ومعرفة والثانوية، والمتوسطة المدارس االبتدائية لمديري

إليـه   الموكلـة  لمهامـه  المشرف الموجه تطبيق مدى في والثانوية والمتوسطة المدارس االبتدائية

 اإلدارة المدرسـية،  في والخبرة العلمي، والمؤهل الدراسية، المرحلة)الدراسة اتمتغير باختالف

 وعددهم الرياض االبتدائية بمدينة المدارس مديري جميع على الدراسة عينة واشتملت ،)والتدريب

 مـديًرا،  (146) وعددهم الرياض المتوسطة بمدينة المدارس مديري جميع وعلى مديًرا، (341)

 الدراسة توصلت وقد  .مديًرا  (53) وعددهم بمدينة الرياض الثانوية المدارس ريمدي جميع وعلى

  :أهمها نتائج عدة إلى

 مهامـه  بأداء من قيامه أكبر بدرجه – عام بشكل – الفنية مهامه بأداء يقوم المشرف الموجه أن - أ

 .اإلدارية

 مـن  الفنية أكبـر  ءتهمكفا رفع في المشرف الموجه مساهمة درجة أن المدارس مديرو يرى - ب

 .اإلدارية كفاءتهم رفع في مساهمته درجه

 تطبيقـه  أكبر مـن  بدرجه االبتدائية المرحلة في والفنية اإلدارية مهامه المشرف الموجه يطبق -ج

  .المتوسطة المرحلة في المهام لتلك

ـ "  :بعنوان) 2000(دراسة الفاضلي  ديري دور مشرفي اإلدارة المدرسية في رفع كفاءة أداء م

  " مدارس التعليم العام لمنطقة تبوك التعليمية 

 مـديري  أداء كفاءة رفع في المدرسية لدورهم اإلدارة مشرفي رؤية على التعرف وهدفت

 فـي  التحليلـي  الوصـفي  المنهج الباحث وقد استخدم .التعليمية تبوك بمنطقة العام التعليم مدارس
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 بمنطقـة  المـدارس  مديري من )104( و درسيةالم مشرفي اإلدارة من (6) شملت والتي دراسته،

 :أهمها من كان نتائج عدة بينت الدراسة وقد التعليمية، تبوك

 حسـب  مرتبة مديري المدارس أداء كفاءة رفع في لدورهم المدرسية اإلدارة مشرفي رؤية أن .1

 ة،اإلنسـاني  والعالقـات  وشخصية، وتنظيمية، تخطيطية، هي كفاءات بثمانية وتحددت أهميتها

  .وإشرافية التعليمي، القرار ودورة المالية واإلدارية، والنواحي والتقويم،

 كانـت  مديري المدارس أداء رفع في المدرسية اإلدارة مشرفي لدور الدراسة مجتمع رؤية إن .2

 .الكفاءات جميع في عالية

 المـدارس  ورؤية مديري المدرسية اإلدارة مشرفي رؤية بين إحصائية داللة ذات فروق وجود .3

الكفـاءات   بـبعض  يتعلق فيما مديري المدارس أداء كفاءة لرفع المدرسية اإلدارة مشرفي لدور

 .)لصالح مشرفي اإلدارة المدرسية(

مهام مشرفي اإلدارة المدرسية ومدى ممارسـتهم لهـا كمـا    "  :بعنوان) 2001(النوح  دراسة

لثانوية والمتوسطة بمدينـة  المدرسـية ومــديرو المــدارس ا يراهـا مشرفــو اإلدارة

  "الرياض

 مـدى  علـى  والتعرف المدرسية، مشرفي اإلدارة مهام تحديد إلى الدراسة هذه وقد هدفت

 علـى  الباحـث  اعتمد وقد .الدراسة أفراد نظر وجهة من هذه المهام أهمية ومدى لها، ممارستهم

 لمدرسة ثانوية مديراً )60(ن م المكونة الدراسة عينة على طبقها المعلومات كأداة لجمع االستبانة

النتائج وكان  من العديد إلى توصلت الدراسة وقد الرياض، بمدينة متوسطة لمدرسة مديراً) 155(و

 :أهمها من

 علـى الجوانـب   تشـتمل  مهمة (61) ب المدرسية اإلدارة مشرف مهام الدراسة نتائج حددت. 1

 والمتابعـة، والتوجيـه،   والتعلـيم،  التخطـيط، ( مجاالت هي ثمانية ضمن تقع والفنية اإلدارية

 )والتطوير والتقويم اإلنسانية، والعالقات واالتصال
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 مهـام  هنـاك  متوسطة، وإن بدرجة عام بشكل مهامهم يمارسون المدرسية اإلدارة مشرفي أن .2

 .عالية بدرجة ُتمارس

 :ليما ي هي الدراسة ألفراد بالنسبة أهمية المدرسية اإلدارة مشرف مهام أكثر أن .3

 حـديثًا  بالمـديرين المكلفـين   يبـدأ  أن الزيارات خطة في المدرسية اإلدارة مشرف يراعي -أ

 .الخاصة األوضاع ذات والمدارس

 مـدير، ( القيادية المرشحين لألعمال المعلمين مقابالت في المدرسية اإلدارة مشرف يشترك -ب

  ).وكيل

المدرسية في تطوير مجاالت عمـل   دارةفاعلية مشرفي اإل"  :بعنوان) 2001(العريفي  دراسة

  " مديري المدارس الثانوية في مدينتي الرياض وجدة

 تطوير في المدرسية مشرفي اإلدارة فاعلية على التعرف أهدافها من ميدانية دراسة وهي

 التـي  المعوقات على والتعرف وجدة، مدينتي الرياض في الثانوية المدارس مديري عمل مجاالت

 .المجاالت هذه تطوير في تسهم أن يمكن التي التوصيات المجاالت، واقتراح هذه تطوير من تحد

 مشرفي جميع على التحليلي، وطبقها الوصفي المنهج على الدراسة هذه في الباحث واعتمد

 مـديري  من وعينة مشرفًا (58) وعددهم الرياض وجدة تعليم إلدارتي التابعين المدرسية اإلدارة

النتـائج   إلـى  الدراسة توصلت ولقد مديًرا، (103) وعددهم وجدة ياضفي الر الحكومية المدارس

  :التالية

 فـي  عالية المدارس بدرجة مديري أداء تطوير في المدرسية اإلدارة مشرفي فاعلية تجلت لقد. 1

 .المتابعة والتقويم ومجال اإلنسانية، العالقات مجال  :هما مجالين

 :هي شرفالم عمل من تحد التي المعوقات أهم إن .2

 .المدرسية اإلدارة بمشرف المنوطة اإلدارية األعمال كثرة .أ
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 .الواحد للمشرف المحددة المدارس عدد كثرة .ب

  .المشرفين معلومات لتجديد تقام التي الدورات قلة .ج

  "المدرسية اإلدارة تطوير في اإلشراف التربوي أثر"  :بعنوان) 2002(دراسة الغامدي 

 المدرسـية،  اإلدارة تطـوير  في اإلشراف التربوي أثر على عرفالدراسة الت وقد هدفت

 المنهج اُستخدم التربوي، وقد باإلشراف المرتبطة اإلدارة المدرسية تطوير معوقات على والتعرف

االستبانه  الباحث استخدم وقد المدرسية، اإلدارة تطوير في وأثره اإلشراف التربوي لواقع الوصفي

 دور اتضـح ضـعف   نتائجهـا  ومـن  جدة، مدينة إشراف مركز ارسمد مديري على طبقها التي

 اإليجابي التكيف على الطالب ومساعدته هو والذي التعليمية العملية محور نحو التربوي اإلشراف

 واالجتماعيـة  والثقافيـة  الصحية وتفهم احتياجاتهم والتعليمية، والسلوكية التحصيلية الجوانب في

 اإلشراف دور تدني و منهم، والمتأخرين للموهوبين كما ينبغي باعهاوإش رغباتهم تلبية و والمهنية

 بالنـدوات  االهتمـام  وعـدم  المدرسـة،  داخـل  وتفعيلـه  المدرسي لبرنامج النشاط التخطيط في

  .الرسمية المدرسية المناسبات في التربوي اإلشراف حضور أو قلة والمحاضرات

ــداود ــة ال ــوان ) 2004( دراس ــدير " بعن ــين م ــة ب ــرفين               العالق ــدارس والمش ي الم

التربويين، الواقع والمأمول من وجهة نظر المنتسبين لدورة مديري المـدارس والمشـرفين   

  ".ٍالتربويين في كل من جامعتي اإلمام والملك سعود وكلية المعلمين بالرياض

مشـرف  لى واقع مستوى العالقة بين مدير المدرسـة وال إهدفت هذه الدراسة التعرف و

من وجهة نظر المنتسبين لدورة مديري المدارس والمشرفين التربويين فـي جـامعتي    التربوي

وكلية المعلمين بالرياض، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليـه   ،اإلمام محمد ابن سعود والملك سعود

  :ومن أبرز نتائج هذه الدراسةواستخدمت الدراسة االستبانة أداة لها، . مستوى العالقة

  .لعالقة بين مديري المدارس والمشرفين التربويين في المجاالت اإلداريةضعف ا - 

هناك تحسن طفيف في مستوى العالقة في المجاالت الفنية وخاصة فـي بعـض األنشـطة     - 

اإلشرافية التي تخص المعلم مثل إطالع مدير المدرسة للمشـرف علـى سـجل زياراتـه     
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معلمين، والتعاون في تنفيذ بعض األسـاليب  للمعلمين واالشتراك في تقييم األداء الوظيفي لل

أما الجوانب الفنية التي تعاني من ضعف في مستوى العالقة فهي التـي  . اإلشرافية للمعلمين

 .تتعلق ببرامج النشاط والمناهج الدراسية تقييماً وتطويراً

 دور اإلشراف التربوي في تطـوير "  :بعنوان) 2004(دراسة المسعودي والقاضي والقحطاني 

  "اإلدارة المدرسية

لى واقع ممارسة اإلشراف التربوي لدوره في تطـوير  إهدفت هذه الدراسة التعرف وقد 

المعـارف   أداء مديري المدارس في ضوء ما استحدث من تنظيمات جديدة وردت مـن وزارة 

عن عـدد  الدراسة وكشفت . مدير مدرسة) 120( وُأجريت الدراسة على عينة حجمها السعودية،

  : ائج منهامن النت

قصور عام في ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم نحو المستجدات التي أحـدثتها  وجود  -1

وزارة المعارف بقصد تطوير أداء اإلدارة المدرسية وخاصة فيما يتعلـق بإيضـاح القواعـد    

  .الئحة تقويم الطالبوالتنظيمية، 

د والنشاط نحو مناقشـة القواعـد   قصور في اهتمام مشرفي المواد الدراسية واإلرشاوجود  -2

  .التنظيمية وصالحيات مديري المدارس، والئحة تقويم الطالب

أن إشراف اإلدارة المدرسية يأتي في مقدمة أنواع اإلشراف التربوي ممارسة ألدواره، يليه  -3

إشراف التوجيه واإلرشاد الطالبي، ثم إشراف المواد الدراسية، ويأتي إشراف النشاط الطالبي 

  .قل أنواع اإلشراف التربوي ممارسة ألدوارهأ

  :الدراسات األجنبية

تكوين إطار عملي للدور القيادي للمديرين في "  :بعنوان )Roberts, 1991(دراسة روبرتس 

  "اإلصالح المدرسي

 فـي  اإلداريـين  المشـرفين  وزيارة قيادة لدور عمل تكوين إطار إلى الدراسة هذه تستند

 إدراكهـم  المشـرفون  بهـا  يصـف  التي الطرق اكتشاف خالل ف منوتهد الدراسي، اإلصالح
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 ،كاليفورنيـا  في الدراسة هذه وطبقت ومتابعة، تقويم كقادة دورهم وآراءهم بخصوص ومعتقداتهم

  أساسـية هـي   موضوعات ثالث لدراسة مجموعات تسعة في وضعوا مشرفًا (81) وتمت مقابلة

 يرى البرنامج مجال جودة ، ففي)والمسؤولية لتقويموا الرؤساء، وتوظيف اختيار البرنامج، جودة(

 وتوظيف اختيار مجال وفى خطط التدريس، وتطوير المنهج تسهيل تتضمن مهامهم أن المشرفون

 المديرين، الختيار قوي نظام تأسيس في تتركز أهم مسؤولياتهم إحدى أن المشرفون يعتقد الرؤساء

 المنطقة في المعلومات إدارة نظام إلى الحاجة على نالمشرفو يركز التقويم والمسؤولية مجال وفى

  .والمدرسة الطالب لبيانات سريع مدخل بتوفير حيث يقوم

الدور المتغير لمشرفي المدارس فـي المنـاطق   "  :بعنوان) Robert, 1991(دراسة روبرت 

  "المحلية في الواليات المتحدة األمريكية 

األمريكيـة،   المتحـدة  الواليـات  في المحلية المدارس لمشرف المتغير الدور بدراسة وقام

 النتائج تدعيما وأظهرت المدارس، وفعالية المشرفين بين العالقة على الدراسة التعرف واستهدفت

 بـين المشـرفين   الكفـاءات  وأن المدرسة فعالية على يؤثرون المشرفين أن :هي توجهات ألربع

 الدينامكيـة التنظيميـة للمدرسـة    رفونالمش يدرك أن ويجب تتضاعف، أن يمكن ثروة الناجحين

 علـى اإلشـراف،   توثر السياسية والبيئية المعطيات وأن التنفيذية، المسؤولية قيادة ضبط بغرض

 هـذه  تطـوير  عـززت  التي أو النشاطات المواقف أو األوضاع أو الخبرات، تحديد على عالًوة

 :الدراسة هذه نتائج زأبر ومن عشر مديًرا ستة من العينة تكونت وقد الست، الكفاءات

 الطـرق  مـن  الكتساب الكفـاءة  فاعلية أكثر طريقة هي الخدمة رأس على دورات حضور إن - أ

 .األخرى

 التجارب أو من األوضاع وضوحاً أكثر بصورة الكفاءة اكتساب تعزز التمرين فترة تجربة إن - ب

  .األخرى
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 :لمـديري المدرسـة الثانويـة   التنظيم االجتماعي "  :بعنوان) Casey, 1991(دراسة كيسي 

  "الوصف والتحليل 

 16-20من الفترة في والمنعقدة األمريكية التربوية البحوث هيئة اجتماع لنتائج وصف وهي

 أثر توقعات تحليل ودراسة بهدف األمريكية؛ المتحدة بالواليات بوسطن مدينة في) 1991(ابريل  

 متعددة، للمشرفين تأثيرات أن إجابات المديرين كانت وقد للمديرين، القيادي السلوك على المشرفين

 سلوك على توقعات المشرف أثرت كيف :يصفوا أن فيه منهم المدارس، طُلب لمديري سؤال ففي

 مشـرفيهم  من تلقوها الموجبة التي الراجعة التغذية إن :اإلجابات وكانت أهم لديهم التربوية القيادة

 في االستمرار على دوماً الطاقة تعطى فهي مدارسهم، في بجدية في العمل االستمرار على ساعدتهم

  .اإلضافية الصفية األنشطة على وإقباالً رغبة أكثر المرء وتجعل عمل األشياء،

تحليل حالة  :عملية تقييم مدير المدرسة المطلوب"  :بعنوان) Garber, 1992(دراسة غاربر 

  "من خالل بحوث القيادة الفاعلة والكفؤة 

فيما  فلوريدا بوالية مقاطعة أسكامبيا في األداء نظام تقييم هو الدراسة هذه نم الغرض كان

 والعمليات التي والتنوع التعقيد درجة إلى الشكل نسبة هذا اختيار تم فلقد ،والعملية بالتصميم يتعلق

 وقـد اسـتخدمت   التقييم، نظام في ساهموا مديرين أربعة تمت دراسة وقد المدرسة، مدير يؤديها

بـين المـديرين    إلى وجـود عالقـة إيجابيـة    الدراسة وتوصلت كأداة، قابالت والمالحظاتالم

 نظـام  المستخدمة لتطوير المدير وكفاءة الفعالة القيادة بحث نتائج الدراسة تساند كما والمشرفين،

 وتوضيح من المقاطعة، ومستوى المساندة التدريب، إلى كالحاجة أسكامبيا، مقاطعة في األداء تقييم

  .المشرف دور

  "مواضيع ومعتقدات  :ملف المدرسة غرض عظيم"  :بعنوان) Webber, 1993(دراسة فيبر 

 في والثانوي االبتدائي التعليم في المشرفين واإلداريين الدراسة تعرف دور هذه استهدفت

 بلغـت  عينة على دراسته الباحث وطبق لدراسته، كأداة الباحث االستبانة استخدم وقد كندا، غرب

بـالتخطيط   الدراسـة  عينـة  اهتمام أبرزها من النتائج من عدد إلى الباحث مشرفًا وتوصل (105)
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 فـي  علـى المشـاركة   المشـرفين  وحرص العلمية، الطالب بأنشطة واالهتمام التعليمية، للعملية

  .التعليم على تؤثر التي والقرارات الرسمية، المحادثات

ياسة واالعتبـارات اإلصـالحية فـي اإلشـراف     الس" بعنوان  :)Hazi, 1998(دراسة هازي 

  "التربوي 

 والية فرجينيا فـي مستوى على وجهات نظر المشرفين  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف

المدرسي  لإلصالحالتسلسل الزمني  علىالتي تمت في الوالية، وذلك بناء ة يمدرسالاإلصالحات 

مشـرفاً مـن   ) 47(لدراسة آراء ، واستقصت ا)1997( حتى نهاية عام) 1982( في الفترة من

مشرفا على مسـتوى   )20( مقابالت معباإلضافة إلى إجراء  خالل استبانت ُأعدت لهذا الغرض،

الريفية، وإصالح المدارس، التعليم في المناطق  هيمواضيع وشملت الدراسة ثالث . المحافظات

عدم وجـود   :ونتج عن مجال التعليم في المناطق الريفية التربوي، إلشرافلوالمكتب المركزي 

. ، والمقاومة الثقافية للتغييـر "المناطق الريفية"النفور من استخدام مصطلح و، رقابة على التعليم

سيطرة الدولـة  و ،المركزية الشديدة فيما نتج عن مجال إصالح المدارس إلى أنها ال زالت تحت

تطوير المـوظفين؛  ، والمحلي اإلصالحنجاحات ترتبط ب لمدرسةفعالية اوالمناهج الدراسية؛ على 

تغييرات إحداث ، ومنح دورات التمويل، وللمدرسةدارة إمجلس  بانتخاو ،جرأة نحو اإلصالحوال

 التوقعات عالية، ومعنويات المعلمـين فتكمن في أن تحديات اإلصالح وأما الموظفين؛ مراكز في 

تعيـين  و، نـدرة المـوارد  و ،المجتمـع  معشكالية العالقات إو ،، والمناهج الدراسيةغير مرتفعة

لإلشراف فقد أوضح المشرفون أن اإلصـالح  المكتب المركزي أما بالنسبة لنتائج . جددموظفين 

إصـالح  وأن المنـاهج هـي أداة   ، لشعورهم بـأنهم أدوات رقابـة   ،تهماطاق من أكبر المدرسي

  .المدرسة

دراسـة تصـورات مـدير المدرسـة فـي      "  :بعنوان) Crwford, 2001(دراسة كروفورد 

  "كالبفورنبا 

 يتعلـق  فيمـا  كاليفورنيـا  في المدارس مديري تحليل تصورات إلى الدراسة هذه هدفت

أن  إلى الدراسة هذه نتائج أشارت وقد المشرفون، لهم يوفرها اإلشرافية التي الخدمات برغبتهم في
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بـه     يقـوم  والـذي  اإلشراف من األساسي فالهد بأن تصورات لديهم كانت من المديرين األغلبية

 يشعرون بأن هنـاك  المديرين من %)63(وأن  التفتيش وليس المساعدة، هو اإلداريون المشرفون

 بالنسـبة ألهـداف اإلشـراف    اإلشراف عليه يكون أن ينبغي وما القائم اإلشراف بين بسيط فرق

 يتعلق فيما تتخذ القرارات أن لمدارسمديري ا من العظمى األغلبية أرادت كما األساسية، التربوي

 مجموعـة  أن إلـى  هذه الدراسة نتائج أشارت كما نحو المشاركة، على اإلشرافية الخدمات بتقديم

 وأن متوسـطة  هـي  لهـم  التي تقدم اإلشرافية الخدمات مدخالت بأن المديرين أدركت من كبيرة

 إشرافية كبيرة خدمات تقديم ة علىالمقدر يمتلكون اإلداريين المشرفين أن أدركوا مجموعة أخرى

  .عليها يشرفون التي للمدارس

 مـديري صورات ت: " بعنوان )& 2003HuckesteinOvando ,(دراسة أوفاندو وهاكستين 

لمشرفي التعليم في  الممارسات اإلشرافية في سياق الالمركزيةالمدارس في والية تكساس عن 

  "ليمالمكتب المركزي للتع

مديري المدارس فـي واليـة تكسـاس عـن     صورات تتحديد  إلىهذه الدراسة  هدفت

كمـا  . لمشرفي التعليم في المكتب المركزي للتعلـيم  الممارسات اإلشرافية في سياق الالمركزية

بيانـات  وقد تم جمـع  لمشرفين في مديريات التربية والتعليم، لتحديد الدور المركزي هدفت إلى 

ُبعد، مـن خـالل    12ألغراض الدراسة تتكون من  خصيصاً تصمم ةاستبان الدراسة من خالل

ـ  )59(الدراسة  وتألفت عينة. الممارسات اإلشرافية من بحوث سابقة اإلطالع على  فـي   ديراًم

 وجودبينت النتائج  ، ووتم تحليل البيانات باستخدام منهج تحليل المضمون. مناطق والية تكساس

مخططـي  من حيث كون المشـرفين  ن أبعاد الممارسات اإلشرافية، تفاق بشأاالمستوى عال من 

مسـاهمة  أيضا أن  ت النتائجوكشف ،لمواردل موفرينللموظفين، و ين، ومطورينميسروالمناهج، 

اإلجـراءات  من خالل المشاركة في مجموعة واسـعة مـن    ،في نجاح الطالب تساعدالمشرفين 

  .إلى مساعدة المدارس والمعلمين الهادفة
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  يب على الدراسات السابقةتعق

لقد أشار عدد من الدراسات السابقة إلى العالقـة بـين اإلشـراف التربـوي، واإلدارة     

المدرسية، أو بين المشرف ومدير المدرسة، وإن اختلفت أدوار كل منهما في بعـض الحـاالت،   

 ،)1993(، والعيثيمـين  )1993(، والشالش )1991(، وبطاح )1988(فدراسات بستان وحجاج 

، )2001(، والنـوح  )2000(، والفاضـلي  )1998(، والمنيع )1995(، وغنيم )1994(والشايع 

بحثت ) 2004(، والمسعودي وآخرون )2004(، والداود )2002(، والغامدي )2001(والعريفي 

عن ممارسات اإلشراف التربوي أو إشراف اإلدارة المدرسية، في مساعدة مدير المدرسة علـى  

وإدارياً، كما بحثت في فاعلية اإلشراف التربوي أو إشراف اإلدارة المدرسية في  تنمية أدائه فنياً

  .تقديم الخدمات للمدرسة، وأهمية اإلشراف التربوي أو اإلداري في تطوير العمل المدرسي

كما أن هناك قسماً من الدراسات السابقة، بحثت في أحد أدوار مدير المدرسـة أو أحـد   

تطوير أداء مدير المدرسة في ظـل  ) 2001(فحصت دراسة الشامان أدوار المشرف التربوي، ف

قيادة المشرف التربـوي لإلصـالح   ) Roberts, 1991(ما يتلقاه من تدريب، ودرس روبرتس 

عالقة المشرف بفعالية المدارس، وحلّـل كيسـي   ) Robert, 1991(المدرسي، وقاس روبرت 

)Casey, 1991 (تحـددت دراسـة غـاربر    توقعات المشرفين لسلوك المديرين، و)Garber, 

فوّجه ) Webber, 1993(العالقة بين المشرف والمدير في مجال التقييم فقط، وأما فيبر ) 1992

وجهـات نظـر المشـرفين    ) Hazi, 1998(دور المشرف التربوي في التعليم، وتعرف هازي 

مات فدرس تصورات المـديرين لخـد  ) Crwford, 2001(لإلصالح المدرسي، وأما كروفورد 

تصـورات  ) Ovanada and Huckestein, 2003(المشرفين، وحـّدد أوفانـدو وهاكسـتين    

  .المديرين لممارسات اإلشراف التربوي في ظل الالمركزية

  :وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في

تضمينها المهام والوظائف المختلفة للمشرف التربوي، وعدم االقتصار فقط على الدور الفني  - 

  .شرف التربوي، وإنما التركيز على المهام اإلدارية للمشرف التربوي أيضاًللم
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التنويع في مجاالت أداة الدراسة، لتشمل فقراتها كافة العالقـات المتوقعـة بـين المشـرف      - 

 .التربوي ومدير المدرسة

اعتماد متغيرات جديدة عن تلك المتغيرات التي ُأعتمدت في دراسات سابقة، لتعرف أثر تلك  - 

 .متغيرات في دور المشرف التربوي باإلدارة المدرسيةال

  :وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات األخرى في

بناء أداة الدراسة، وتعرف المجاالت والفقرات الممكن استخدامها في أداة الدراسـة، بحيـث    - 

  .أصبح لدى الباحث بيانات شاملة ووافية عن بناء أداة الدراسة

  .تي يمكن أن تكون مفيدة عند كتابة اإلطار النظري لهذه الدراسةتعرف العناوين ال - 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  منهج الدراسة •

  مجتمع الدراسة •

  عينة الدراسـة •

  أداة الدراســة •

o صدق األداة  

o ثبات األداة  

  إجراءات الدراسة •

  متغيرات الدراسـة •

  المعالجات اإلحصائية •
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  الفصل الثالث

  جراءاتالطريقة واإل

يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديـد مجتمـع   

الدراسة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى 

  .وصف تصميم الدراسة والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  :منهج الدراسة

  .حث المنهج الوصفي المسحي منهجا للدراسة، وذلك لمالءمته لطبيعتهااستخدم البا

  :مجتمع الدراسة

المدارس الحكومية ومديراتها فـي المحافظـات   تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري 

، وهي جنين، ونابلس، وجنوب نابلس، وقباطية، وطوبـاس، وقلقيليـة،   الشمالية لوسط فلسطين

مديراً ومديرة، وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم العـالي  ) 674(وسلفيت، وقد بلغ عددهم 

  .2009/2010لسنة 

  :عينة الدراسة

استبانة على عينة طبقية عشوائية ممثلة لعدد المـديرين فـي   ) 300(قام الباحث بتوزيع 

، )258(مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، وقد صلح منها للتحليل 

يبين ) 1(من مجتمع الدراسة، والجدول %) 38.3(وشكلت العينة النهائية للدراسة، أي ما نسبته 

  :توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة  : )1(جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار التصنيف المتغير

  الجنس
  54.3  140 ذكر

   45.7  118  أنثى

  نوع المدرسة
  44.6  115 ثانوية

   55.4  143 أساسية

  الخبرة

  

  15.5  40 سنوات 5أقل من 

  21.3  55 سنوات 5-10

   63.2  163 سنوات 10أكثر من 

  المؤهل العلمي

  9.70  25 دبلوم

  64.3  166 بكالوريوس

   26.0  67  أعلى من بكالوريوس

 %100 258  المجموع

  :أداة الدراسة

 الباحث االستبانة أداة لدراسته، وتضمنت االستبانة سبع مجاالت هي التخطيط، واستخدم 

التنظيم اإلداري، والعالقات اإلنسانية، واالتصال اإلداري الفعال، والتنميـة المهنيـة، والتقـويم    

  . والتطوير، وتطبيق الجودة الشاملة

  :التيةوقد قام بتطويرها كأداة لجمع المعلومات، وذلك وفقاً للخطوات ا

مراجعة األدب النظري المتعلق باإلشراف التربوي، واإلدارة المدرسية، والعالقة التي ترتبط  .1

 .بين اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية

مراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي درست عالقـة اإلشـراف التربـوي بـاإلدارة      .2

 ).2002(الغامدي ودراسة  ،)2010( المدرسية، ومنها دليل اإلشراف التربوي

  :وقد تكونت أداة الدراسة من جزأين
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  .ويشمل المعلومات األولية عن مدير المدرسة الحكومية الذي قام بتعبئة االستبانة :الجزء األول

مجاالت، يتم االسـتجابة عـن هـذه    ) 7(فقرة، موزعة على ) 52(واشتمل على : الجزء الثاني

درجات، ثـم  ) 5(دأ بالدرجة مرتفعة جدا وتُعطى الفقرات من خالل ميزان ليكرت الخماسي، يب

درجات، ثم القليلة وتعطـى درجتـين،   ) 3(درجات، ثم المتوسطة وتعطى ) 4(المرتفعة وتعطى 

  . وينتهي بالقليلة جدا وتعطى درجة واحدة فقط

  :صدق األداة

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين المختصين فـي التربيـة واإلدارة   

، وقد طُلب من المحكمين إبداء الـرأي  )1ملحق (محكماً ) 11(اف التربوي، وبلغ عددهم واإلشر

في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فيه، إما 

بالموافقة عليها أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، وقد رأى المحكمون بضرورة إضافة 

) 3(بيق إدارة الجودة الشاملة، وتغيير كلمة تقويم بكلمة تقيـيم أينمـا وردت، وحـذف    مجال تط

أي ثلثـي األعضـاء   (فقرات وردت مضامينها في فقرات أخرى، ولقد تم األخذ برأي األغلبية 

وبذلك يكون قد تحقق صدق المحتوى لالستبانة، وأصـبحت أداة  في عملية التحكيم، ) المحكمين

  .)2ملحق (النهائية  الدراسة في صورتها

  :ثبات األداة

 Cronbach’s معادلـة كرونبـاخ ألفـا    لقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام 

Alpha يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 2(، والجدول.  
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  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها): 2(جدول 

 كرونباخ ألفا بات بطريقةمعامل الث  عدد الفقرات المجال الرقم

 0.87 8 التخطيط 1

 0.89 7 التنظيم اإلداري 2

 0.70 8 العالقات اإلنسانية 3

 0.87 7  االتصال اإلداري الفعال  4

 0.91 7  التنمية المهنية  5

 0.87 7  التقويم والتطوير  6

 0.92 8  تطبيق الجودة الشاملة  7

 0.97 52  الثبات الكلي

 0.70(أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة تراوحت بين ) 2(يتضح من الجدول رقم 

وهو معامل ثبات عـالٍ ويفـي بـأغراض البحـث     ) 0.97(في حين بلغ الثبات الكلي ) 0.92-

  .العلمي

  :إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية -

 .الدراسة تحديد أفراد عينة -

 )5(، )4(، )3(مالحق . الحصول على موافقة الجهات ذات االختصاص -

وتم ، استبانة) 300(قام الباحث بتوزيع األداة على عينة الدراسة، واسترجاعها، إذ تم توزيع  -

 عدم اكتمال بسببإما لعدم اكتمال اإلجابة عنها ؛ ) 17(منها، وتم استبعاد ) 275(استرجاع 

اسـتبانة صـالحة   ) 258(، وبقي أو لنمطية االستجابةالمتعلقة بالمستجيب  البيانات المطلوبة

 .وهي التي شكلت عينة الدراسةللتحليل، 



 51

إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصـائيا باسـتخدام الرزمـة اإلحصـائية للعلـوم       -

 .SPSS)(االجتماعية 

السابقة، واقتراح التوصـيات   استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات -

 .المناسبة

  : متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية  

  :المتغيرات المستقلة - أ

 )ذكر، أنثى:  (وله فئتان: الجنس -

 )ثانوية، أساسية( :وله مستويان :نوع المدرسة -

 )سنوات 10سنوات، أكثر من  10 - 5سنوات،  5أقل من (وله ثالثة مستويات  :الخبرة -

 )دبلوم متوسط، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس: (وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي -

  : المتغير التابع - ب

  :تتمثل في آراء مديري المدارس حول دور المشرف التربوي في مجاالت

 التخطيط .1

 التنظيم اإلداري .2

 العالقات اإلنسانية .3

  االتصال اإلداري الفعال .4

  التنمية المهنية .5
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  التقويم والتطوير .6

  تطبيق الجودة الشاملة .7

  الدرجة الكلية لدور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية .8

  :المعالجات اإلحصائية

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسـوب ثـم   

الجتماعيـــة  تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلـوم ا 

)(SPSS ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لتقـدير   .1

 الوزن النسبي لفقرات االستبانة

  .Independent t-test)(لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  .2

  ).One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  .3

 ).Alpha-Cronbach(الفا  –كرونباخ معادلة  .4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: أوالً

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانياً
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وفقاً لترتيب أسئلتها وفرضياتها

  :المتعلقة بسؤال للدراسةالنتائج  :أوالً

ما درجة ممارسة اإلشراف التربوي ألدواره في تطوير  :ونص سؤال الدراسة على

  اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين؟ 

ية تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارسؤال الدراسة، ولإلجابة عن 

والنسب المئوية لفقرات أداة الدراسة، واعتمد الباحث في هذه الدراسة المقياس اآلتي لتقدير 

  :درجة الدور

  عالٍ جداً                          )    =  فأكثر 4.21(

  عالٍ)  = 3.41-4.20(

  متوسط)   =  2.61-3.40(

  منخفض)   =  1.81-2.60( 

  .منخفض جداً)   =   1.81أقـل من ( 

  .هذه النتائج) 10(، )9(، )8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3(وتبين الجداول  
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التخطيط) 3(جدول 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

 الدور

7 
يناقش المشرف التربوي مع مدير المدرسة 

  .ل الطلبةخطط رفع مستوى تحصي
 عالية  0.81  3.74

4 

يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على 

تشجيع المعلمين للمشاركة في إعداد 

  .الخطط المدرسية

 متوسطة  0.88  3.48

6 
يتابع المشرف التربوي مدى تحقق أهداف 

  .الخطط الموضوعة في المدرسة
 متوسطة  0.90  3.41

8 
يناقش المشرف التربوي مع مدير المدرسة 

  .اسة المدرسة وخططها المستقبليةسي
 متوسطة   0.97  3.29

2 
ُيقّيم المشرف التربوي الخطط التربوية 

  .المتعلقة بالمدرسة
 متوسطة  0.94  3.26

5 
يساعد المشرف التربوي مدير المدرسة في 

  .وضع خطط التنمية المهنية للمعلمين
 منخفضة  1.02  2.99

3 
يناقش المشرف التربوي أهداف المدرسة 

  .ساليب تحقيقها مع مدير المدرسةوأ
 منخفضة  0.96  2.98

1 
يشارك المشرف التربوي مدير المدرسة 

  .في وضع الخطط المدرسية
 منخفضة  1.18  2.55

 متوسطة 0.70  3.21 الدرجة الكلية لمجال التخطيط

أن درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير اإلدارة ) 3(يتضح من الجدول 

سية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، في مجال المدر

، وهذا يدل على درجة ممارسة متوسطة )0.70(وانحراف معياري ) 3.21(التخطيط قد أتى بمتوسط 

  .للمشرفين التربويين في مجال التخطيط
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   ات مجال التنظيم اإلداريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر): 4(جدول 

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة

 الدور  

2 
يتابع المشرف نتائج االجتماعات الخاصة 

  .بالمجالس المدرسية
 منخفضة  1.02  2.98

6 
يتابع المشرف التربوي كافة األعمال المالية 

  .واإلدارية المتعلقة بالمدرسة
 منخفضة  1.12  2.98

7 
شجع المشرف التربوي مدير المدرسة على ي

  ابتكار أساليب جديدة في التنظيم اإلداري
 منخفضة   1.10  2.72

1  
يساهم المشرف التربوي في عمل لوائح مناسبة 

  .لتنظيم العمل المدرسي
 منخفضة  0.96  2.50

3 
يشارك المشرف التربوي في تشكيل اللجان 

  .المدرسية
2.43  1.10  

منخفضة 

 جداً

4 
المشرف التربوي مدير المدرسة في  يشارك

  .توزيع المهام على العاملين في المدرسة
2.43  1.09  

منخفضة 

 جداً

5 
ُينظم المشرف التربوي تبادل الزيارات بين 

  .مديري المدارس
2.22  1.08  

منخفضة 

 جداً

 منخفضة 0.84  2.61 الدرجة الكلية لمجال التنظيم اإلداري

ارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير أن درجة مم) 4(يتضح من الجدول 

اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، 

، وهذا يدل على )0.84(وانحراف معياري ) 2.61(في مجال التنظيم اإلداري قد أتى بمتوسط 

  .تنظيم اإلداريدرجة ممارسة منخفضة للمشرفين التربويين في مجال ال
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العالقات اإلنسانية: )5(جدول 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

  الدور

2 
يقوم المشرف التربوي ببرنامج الزيارات 

  . الدورية للمدارس التي يشرف عليها
 عالية  0.74  3.99

1 
مشرف التربوي عالقات إنسانية جيدة مع يقيم ال

  .مدير المدرسة
 عالية  0.80  3.96

8  
يتقبل المشرف التربوي آراء ومالحظات 

  .مديري المدارس
 عالية   2.66  3.83

7 
يشجع المشرف التربوي مدير المدرسة على 

  .مراعاة حاجات المعلمين الشخصية والمهنية
 عالية  0.84  3.61

3  
دير المدرسة على يشجع المشرف التربوي م

  .ُحسن استقبال أولياء األمور واالهتمام بآرائهم
 عالية  0.93  3.56

6 
يرشد المشرف التربوي مدير المدرسة إلى ما 

  .يراه من أوجه قصور
 عالية  0.90  3.54

4 
يحضر المشرف التربوي االحتفاالت واألنشطة 

  .التي تُقام بالمدرسة
 متوسطة  1.01  3.10

5 
بوي مدير المدرسة بكل ما يزود المشرف التر

  .هو جديد في اإلدارة المدرسية
 منخفضة  1.14  2.90

 عالية 0.73 3.56 العالقات اإلنسانيةالدرجة الكلية لمجال

أن درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير ) 5(يتضح من الجدول 

فظات الشمالية لوسط فلسطين، اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحا

، وهذا يدل على )0.73(وانحراف معياري ) 3.56(في مجال العالقات اإلنسانية قد أتى بمتوسط 

  .درجة عالية للمشرفين التربويين في مجال العالقات اإلنسانية
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االتصال اإلداري الفعال) :6(جدول 

 الفقرةمالرق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة

 الدور 

2  
يتعامل المشرف التربوي مع مدير المدرسة في 

 .إطار من التعاون واالحترام المتبادل
 عالية جداً  0.70  4.11

4 
ينمي المشرف التربوي مهارات اإلصغاء لـدى  

 .مدير المدرسة
 متوسطة  095  3.16

5 
ات التحـدث مـع   ُيعزز المشرف التربوي مهار

 .اآلخرين، لدى مدير المدرسة
 متوسطة  1.01  3.06

7 

يناقش المشرف التربـوي أسـاليب االتصـال    

اإلداري الرسمي وغير الرسـمي مـع مـدير    

 .المدرسة

 منخفضة   1.00  2.89

6 
ينمي المشرف التربوي مهارات التعبير الشفوي 

 .والتحريري ألفكار مدير المدرسة
 منخفضة  098  2.86

1 
م المشرف التربـوي اجتماعـات لمـديري    ينظ

 .المدارس، لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم
 منخفضة  1.12  2.59

3  
يوجه المشرف التربوي خطابات الشـكر إلـى   

 .مديري المدارس المتميزين
 منخفضة  1.17  2.55

 متوسطة 0.76 3.03 االتصال اإلداري الفعالالدرجة الكلية لمجال

أن درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير ) 6(يتضح من الجدول 

اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، 

، وهذا )0.76(وانحراف معياري ) 3.03(في مجال االتصال اإلداري الفعال قد أتى بمتوسط 

  .ن في مجال االتصال اإلداري الفعاليدل على درجة متوسطة للمشرفين التربويي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التنمية المهنية: )7(جدول 

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة 

 الدور

6  
يتابع المشرف التربوي الدورات التدريبية فـي  

  .المدارس التي يشرف عليها
 يةعال  0.85  3.60

5 
يحث المشرف التربوي مدير المدرسـة علـى   

  .تشجيع المعلمين للنمو المهني في مجال عملهم
 عالية  0.86  3.50

7  

يقدم المشرف التربوي لمدير المدرسة مالحظات 

بناءة عن سير عمليـة التنميـة المهنيـة فـي     

  .مدرسته

 متوسطة   0.92  3.41

4  
يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على بذل 

  .هود الذاتية لمواصلة النمو المهني لديهالج
 متوسطة  0.98  3.17

3 
يوضح المشرف التربوي لمدير المدرسة كيفيـة  

  .االستفادة من التجارب التربوية الحديثة
 متوسطة  1.03  3.06

1 
يشارك المشرف التربوي مدير المدرسـة فـي   

  .تصميم برامج التنمية المهنية للمعلمين
 منخفضة  0.98  2.85

2 
ب المشرف التربوي المديرين على وضـع  يدر

  .خطط تدريبية للعاملين في المدرسة
 منخفضة  1.04  2.72

 متوسطة 0.77 3.19 الدرجة الكلية لمجال التنمية المهنية

أن درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير ) 7(يتضح من الجدول 

مية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكو

، وهذا يدل على )0.77(وانحراف معياري ) 3.19(في مجال التنمية المهنية، قد أتى بمتوسط 

  .درجة متوسطة للمشرفين التربويين في مجال التنمية المهنية
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  رالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التقويم والتطوي: )8(جدول 

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  قيمة

 الدور

2 
يحيط المشرف التربوي آراءه وأحكامه التقويمية 

  .بالسرية التامة
 عالية  0.76  3.77

6  

يحث المشرف التربوي مدير المدرسـة علـى   

تحري الدقـة والموضـوعية فـي تقيـيم أداء     

  .المعلمين

 عالية  095  3.55

4  
تربوي مدير المدرسـة علـى   يطلع المشرف ال

  .الجوانب اإليجابية والسلبية في أدائه
 متوسطة  0.95  3.47

1 
ُيطبق المشرف التربوي أساليب حديثة في تقييم 

  .المعلمين ومدير المدرسة
 متوسطة  0.90  3.41

7  
يشجع المشرف التربوي مدير المدرسـة علـى   

  .استخدام أسلوب التقويم الذاتي
 متوسطة   0.90  3.32

5 
تابع المشرف التربوي نتائج التقيـيم لمـديري   ي

  .المدارس
 متوسطة  0.98  3.17

3 
يستخدم المشرف التربوي أسلوب التقييم من قبل 

  .األقران في تقويمه لمدير المدرسة
 متوسطة  0.92  3.05

 متوسطة 0.69 3.39 الدرجة الكلية لمجال التقويم والتطوير

شرفين التربويين ألدوارهم في تطوير أن درجة ممارسة الم) 8(يتضح من الجدول 

اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، 

، وهذا يدل على )0.69(وانحراف معياري ) 3.39(في مجال التقويم والتطوير، قد أتى بمتوسط 

  .ردرجة متوسطة للمشرفين التربويين في مجال التقويم والتطوي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تطبيق الجودة الشاملة: )9(جدول 

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة 

 الدور

1 
يساهم المشرف التربوي في وضع معايير لجـودة  

  .العمل اإلداري المدرسي
 منخفضة  1.02  2.98

2 
ي إحداث تغيير في آلية يبادر المشرف التربوي ف

  .العمل المدرسي
 منخفضة  0.92  2.98

3 
يهتم المشرف التربوي بتشكيل اللجان المدرسـية  

  .وفق أسس علمية
 منخفضة  1.07  2.71

4  
يعمل المشرف التربوي على تشكيل لجان الجودة 

  .داخل المدرسة
2.48  1.04  

منخفضة 

 جداً

5 
يحث المشرف التربوي مـدير المدرسـة علـى    

  .ك المعلمين والطلبة في صناعة القراراتإشرا
 متوسطة  1.03  3.11

6  

يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على دراسة 

األفكار الجديدة التي ترد مـن الطلبـة وأوليـاء    

  .أمورهم

 متوسطة  1.02  3.15

7  
يشجع المشرف التربوي مـدير المدرسـة علـى    

  .تدريب المعلمين ورفع روحهم المعنوية
 وسطةمت  0.97  3.48

8  
يحث المشرف التربوي مـدير المدرسـة علـى    

  .االهتمام بمعايير الجودة الشاملة
 متوسطة   1.01  3.34

 متوسطة 0.82 3.03 الدرجة الكلية لمجال تطبيق الجودة الشاملة

أن درجة ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير اإلدارة ) 9(يتضح من الجدول 

رو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، في مجال المدرسية، كما يراه مدي

، وهذا يدل على )0.82(وانحراف معياري ) 3.03(تطبيق الجودة الشاملة، قد أتى بمتوسط 

  .درجة متوسطة للمشرفين التربويين في مجال تطبيق الجودة الشاملة

ح درجة ممارسة المشرفين نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة، ويوض) 10(ويلخص الجدول 

التربويين ألدوارهم في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في 

  .المحافظات الشمالية لوسط فلسطين
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت درجة ممارسة المشـرفين  : )10(جدول 

درسية، كما يراه مديرو المـدارس الحكوميـة فـي    التربويين ألدوارهم في تطوير اإلدارة الم

  المحافظات الشمالية لوسط فلسطين

 المجال  الرقم
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعياري

  درجة

 الدور 

 عالية  0.73  3.56 العالقات اإلنسانية 3

 متوسطة  0.69  3.39  التقويم والتطوير 6

 متوسطة  0.70  3.21 التخطيط 1

 متوسطة  0.77  3.19  التنمية المهنية 5

 متوسطة  0.76  3.03  االتصال اإلداري الفعال 4

 متوسطة  0.82  3.03  تطبيق الجودة الشاملة  7

 منخفضة  0.84  2.61 التنظيم اإلداري 2

 متوسطة  0.65 3.15 دور المشرفين التربويينالدرجة الكلية لمجاالت

دوارهم في تطوير أن درجة ممارسة المشرفين التربويين أل) 10(يتضح من الجدول 

اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين، قد أتى 

، وهذا يدل على درجة متوسطة للمشرفين التربويين )0.65(وانحراف معياري ) 3.15(بمتوسط 

ية لوسط في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمال

  .فلسطين

   :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانياً

   :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   :ونصت الفرضية األولى على

)α  =0.05 (   بين متوسطات آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين فـي تطـوير اإلدارة

 .رسية، تعزى لمتغير الجنسالمد

 Independentلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحث اختبار 

t-test  تبين ذلك) 11(ونتائج الجدول.  
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لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في دور المشرفين " ت"نتائج اختبار : )11(جدول 

ا يراها مديرو المدارس الحكومية فـي المحافظـات   التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كم

  الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير الجنس

  المجال
قيمة  )118=ن(إناث  )140=ن(ذكور

 ت

مستوى 

االنحراف المتوسطاالنحراف المتوسط الداللة

 0.5850.559 0.70 3.19 0.70 3.24 التخطيط

2.21 0.80 2.48 0.85 2.71 التنظيم اإلداري
1 

0.028* 

 1.0450.297 0.59 3.51 0.82 3.61 العالقات اإلنسانية

 0.1040.918 0.73 3.04 0.78 3.03  االتصال اإلداري الفعال

 0.1850.853 0.71 3.18 0.81 3.20  التنمية المهنية

 0.6780.498 0.59 3.42 0.76 3.37  التقويم والتطوير

 0.5770.564 0.76 2.99 0.86 3.05  تطبيق الجودة الشاملة

الدرجة الكلية لمجاالت

 دور المشرفين التربويين
3.18  0.70  3.12  0.58  0.687 0.493  

  ).256(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

 α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم وجود ) 11(يتضح من الجدول 

ابات المديرين، تعزى لمتغير الجنس، في مجاالت التخطيط، بين متوسطات استج) 0.05= 

والعالقات اإلنسانية، واالتصال اإلداري الفعال، والتنمية المهنية، والتقويم والتطوير، وتطبيق 

=  α(الجودة الشاملة، والدرجة الكلية، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .اتهم في مجال التنظيم اإلداري، ولصالح الذكوربين متوسطات استجاب) 0.05

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   :ونصت الفرضية الثانية على

)α  =0.05 (   بين متوسطات آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين فـي تطـوير اإلدارة

 .تغير نوع المدرسةالمدرسية، تعزى لم
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 Independentلمجموعتين مستقلتين " ت"ولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحث اختبار 

t-test  تبين ذلك) 12(ونتائج الجدول.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في دور المشرفين " ت"نتائج اختبار : )12(جدول 

مديرو المدارس الحكومية فـي المحافظـات    التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها

  الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير نوع المدرسة

  المجال
قيمة  )143=ن(ثانوية  )115=ن(أساسية

 ت

مستوى 

االنحراف المتوسطاالنحراف المتوسط الداللة

 1.9410.053 0.67 3.14 0.72 3.31 التخطيط

 1.4410.151 0.82 2.54 0.85 2.69 التنظيم اإلداري

 *2.7300.007 0.65 3.54 0.79 3.70 العالقات اإلنسانية

 *2.2700.024 0.78 2.94 0.71 3.15  االتصال اإلداري الفعال

 *2.3080.022 0.77 3.09 0.74 3.31  التنمية المهنية

 *2.5840.010 0.66 3.29 0.70 3.51  التقويم والتطوير

 *2.6920.008 0.83 2.91 0.77 3.18  تطبيق الجودة الشاملة

الدرجة الكلية لمجاالت

دور المشرفين التربويين
3.27  0.63  3.06  0.65  2.670 0.008*  

  ).256(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

 α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم وجود ) 12(يتضح من الجدول 

طات استجابات المديرين تعزى لمتغير نوع المدرسة في مجالي التخطيط، بين متوس) 0.05= 

بين ) α  =0.05(والتنظيم اإلداري، بينما توجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة 

متوسطات استجاباتهم في مجاالت العالقات اإلنسانية، واالتصال اإلداري الفعال،والتنمية المهنية، 

  .ر، وتطبيق الجودة الشاملة، والدرجة الكلية، ولصالح المدرسة األساسيةوالتقويم والتطوي

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3

=  α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   :ونصت الفرضية الثالثة

 بين متوسطات آراء المديرين حـول دور المشـرفين التربـويين فـي تطـوير اإلدارة     ) 0.05

  .المدرسية، تعزى لمتغير الخبرة
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 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدم الباحـث   

ANOVA(، تائج الجدولين  ون)تبين ذلك) 14(و)  13.  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور المشرفين التربـويين  : )13(جدول 

يراه مديرو المدارس الحكومية فـي المحافظـات الشـمالية    في تطوير اإلدارة المدرسية، كما 

  لوسط فلسطين، وفق متغير الخبرة 

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة  المجال

  التخطيط

  0.67  3.07  40  سنوات 5أقل من 

  0.66  3.22  55  سنوات 10- 5

  0.71  3.25  163  سنوات 10أكثر من 

التنظيم 

  اإلداري

  0.83  2.49  40  سنوات 5أقل من 

  0.83  2.71  55  سنوات 10- 5

  0.84  2.60  163  سنوات 10أكثر من 

العالقات 

  اإلنسانية

  0.69  3.44  40  سنوات 5أقل من 

  0.57  3.58  55  سنوات 10- 5

  0.78  3.59  163  سنوات 10أكثر من 

االتصال 

اإلداري 

  الفعال

  0.80  2.96  40  سنوات 5أقل من 

  0.76  3.06  55  سنوات 10- 5

  0.75  3.04  163  سنوات 10أكثر من 

التنمية 

  المهنية

  0.71  3.06  40  سنوات 5أقل من 

  0.74  3.17  55  سنوات 10- 5

  0.79  3.23  163  سنوات 10أكثر من 

التقويم 

  والتطوير

  0.71  3.25  40  سنوات 5أقل من 

  0.67  3.46  55  سنوات 10- 5

  0.69  3.41  163  سنوات 10أكثر من 

 تطبيق

الجودة 

  الشاملة

  0.94  3.03  40  سنوات 5أقل من 

  0.71  3.04  55  سنوات 10- 5

  0.82  3.02  163  سنوات 10أكثر من 

  0.68  3.05  40  سنوات 5أقل من الدرجة 



 66

الكلية لدور 

المشرفين 

  التربويين

  0.58  3.18  55  سنوات 10- 5

  0.66  3.17  163  سنوات 10أكثر من 

تباين األحادي، لفحص داللة الفروق في استجابات المديرين، وفق نتائج تحليل ال: )14(جدول 

  متغير الخبرة

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  التخطيط

  0.512  2  1.025  بين المجموعات

  0.486  255  123.956  خالل المجموعات  0.350  1.054

    257  124.981  المجموع

التنظيم 

  اإلداري

  0.581  2  1.162  بين المجموعات

  0.698  255  178.095  خالل المجموعات  0.436  0.832

    257  179.257  المجموع

العالقات 

  اإلنسانية

  0.352  2  0.704  بين المجموعات

  0.528  255  134.616  خالل المجموعات  0.514  0.667

    257  135.320  المجموع

التصال ا

اإلداري 

  الفعال

  0.135  2  0.270  بين المجموعات

  0.574  255  146.339  خالل المجموعات  0.791  0.235

    257  146.609  المجموع

التنمية 

  المهنية

  0.435  2  0.869  بين المجموعات

  0.588  255  149.953  خالل المجموعات  0.479  0.739

    257  150.822  المجموع

التقويم 

  طويروالت

  0.556  2  1.112  بين المجموعات

  0.474  255  120.870  خالل المجموعات  0.311  1.173

    257  121.982  المجموع

تطبيق 

الجودة 

  الشاملة

  0.013  2  0.027  بين المجموعات

  0.670  255  170.775  خالل المجموعات  0.980  0.020

    257  170.801  المجموع
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الدرجة 

الكلية لدور 

فين المشر

  التربويين

  0.253  2  0.507  بين المجموعات

 0.419  255  106.882  خالل المجموعات  0.547  0.605

    107.389257  المجموع

  فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   أنه ال توجد ) 14(يتضح من الجدول 

)α  =0.05 (مدرسية، كما يراهـا  بين متوسطات دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة ال

  .مديرو المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين، تعزى لمتغير الخبرة

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 4

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة   :ونصت الفرضية الخامسة

بويين في تطـوير اإلدارة  بين متوسطات استجابات المديرين حول دور المشرفين التر) 0.05= 

  .المدرسية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي    ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدم الباحـث    

ANOVA(، تائج الجدولين  ون)تبين ذلك) 16(و)  15.  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور المشرفين التربـويين  : )15(جدول 

ي تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين، ف

  وفق متغير المؤهل العلمي

  العدد  المؤهل  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  التخطيط

  0.64  3.30  25  دبلوم

  0.73  3.22  166  بكالوريوس

  0.63  3.18  67  أكثر من بكالوريوس

  اإلداريالتنظيم 

  0.57  2.88  25  دبلوم

  0.87  2.60  166  بكالوريوس

  0.81  2.52  67  أكثر من بكالوريوس

العالقات 

  اإلنسانية

  0.56  3.76  25  دبلوم

  0.79  3.55  166  بكالوريوس

  0.61  3.51  67  أكثر من بكالوريوس

االتصال اإلداري 

  الفعال

  0.58  3.29  25  دبلوم

  0.76  3.03  166  بكالوريوس

  0.78  2.94  67  كثر من بكالوريوسأ

  التنمية المهنية

  0.59  3.41  25  دبلوم

  0.78  3.18  166  بكالوريوس

  0.78  3.13  67  أكثر من بكالوريوس

  التقويم والتطوير

  0.50  3.58  25  دبلوم

  0.71  3.39  166  بكالوريوس

  0.70  3.34  67  أكثر من بكالوريوس

تطبيق الجودة 

  الشاملة

  0.59  3.21  25  دبلوم

  0.81  3.01  166  بكالوريوس

  0.89  3.01  67  أكثر من بكالوريوس

الدرجة الكلية 

لدور المشرفين 

   التربويين

  0.48  3.35  25  دبلوم

  0.66  3.15  166  بكالوريوس

  0.66  3.10  67  أكثر من بكالوريوس
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المشـرفين  نتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في مجـاالت دور   )16(جدول 

التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مديرو المدارس الحكومية فـي المحافظـات   

  الشمالية لوسط فلسطين، وفق متغير المؤهل العلمي

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

  التخطيط

  0.128  2  0.256  بين المجموعات

  0.489  255  124.725  خالل المجموعات  0.770  0.262

    257  124.981  المجموع

  التنظيم اإلداري

  1.162  2  2.323  بين المجموعات

  0.694  255  176.934  خالل المجموعات  0.190  1.674

    257  179.257  المجموع

العالقات 

  اإلنسانية

  0.574  2  1.148  بين المجموعات

  0.526  255  134.172  خالل المجموعات  0.337  1.091

    257  135.320  المجموع

االتصال 

  اإلداري الفعال

  1.087  2  2.174  بين المجموعات
1.919  
  

0.149  

  
  0.566  255  144.435  خالل المجموعات

    257  146.609  المجموع

  التنمية المهنية

  0.758  2  1.516  بين المجموعات

  0.586  255  149.307  المجموعاتخالل   0.276  1.294

    257  150.822  المجموع

  التقويم والتطوير

  0.526  2  1.052  بين المجموعات

  0.474  255  120.930  خالل المجموعات  0.331  1.109

    257  121.982  المجموع

تطبيق الجودة 

  الشاملة

  0.440  2  0.881  بين المجموعات

  0.666  255  169.921  خالل المجموعات  0.517  0.661

    257  170.801  المجموع

الدرجة الكلية 

لدور المشرفين 

  التربويين

  0.586  2  1.173  بين المجموعات

 0.417  255  106.216  خالل المجموعات  0.247  1.408

    257 107.389  المجموع

 α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة  عدم وجود ) 16(يتضح من الجدول 

بين متوسطات آراء المديرين حول دور المشرفين التربـويين فـي تطـوير اإلدارة    ) 0.05= 

 .المدرسية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراســةمناقشة :أوالً

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانياً

  التوصيات: اًثالث
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي ألسئلة 

  .الدراسة وفرضياتها إضافة إلى التوصيات واالقتراحات في ضوء نتائج هذه الدراسة

  :ةمناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراس: أوالًً

ــراه    ــا ي ــية، كم ــوير اإلدارة المدرس ــي تط ــويين ف ــرفين الترب ــا دور المش  م

  مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين؟  

إلى أن دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما ) 10(أشار الجدول 

) 3.15(ط فلسطين، قد أتى بمتوسط يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوس

، وهذا يدل على دور متوسط للمشرفين التربويين في تطوير اإلدارة )0.65(وانحراف معياري 

  .المدرسية

، تقدير المديرين لدور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسـية ويعزو الباحث 

أدوارهم تتم مـن خـالل التفاعـل    أغلب ممارسات المشرفين وإلى العديد من العوامل، منها أن 

والتواصل مع المعلمين، وتتمركز على أداء أدوار فنية تتعلـق بتحسـين الممارسـات الصـفية     

والتدريسية للمعلمين، حتى في الحاالت التي يتم االتصال بين المشرف التربوي ومدير المدرسة، 

ه باعتبار أن مـدير المدرسـة   فإن الحديث يتم عن أداء المعلم، وتحسين أدائه، واالرتقاء بمستوا

  .مشرف مقيم

كما ُيفسر الباحث هذه الدرجة المتوسطة، إلى محدودية األعمال المشتركة المدرسية التي 

تربط بين المشرف التربوي ومدير المدرسة، فتحصيل الطلبة يمثل الهم األكبر المشترك بينهما، 

تربوي يرى ذلك مؤشراً علـى  فمدير المدرسة حريص على تحسين تحصيل طلبته، والمشرف ال

  .مستوى المعلمين
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والمشرف التربوي ال يشارك في صياغة الخطط المدرسية أو تشكيل لجانها، كما أنه ال 

يتدخل أو يساهم في عقد االجتماعات بين مديري المدارس، أو في القضايا اإلدارية والمالية فـي  

  .المدرسة

كل كبير في تدريب المـديرين أو فـي   وباإلضافة لذلك فالمشرف التربوي ال يشترك بش

  .إعداد البرامج التدريبية الخاصة بالمديرين

ومن الجدير ذكره إن وجود إدارة تهتم بأمور مديري المدارس، قد سـاهم فـي إبعـاد    

المشرفين التربويين عن االنخراط بشؤون المدرسة خاصة اإلدارية، وهذه اإلدارة هي المسؤولة 

  .تدريبهمعن أداء مديري المدارس، و

وقد رأى الباحث بنفسه أن مساهمات للمشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسـية،  

تظهر على شكل استشارات وتوصيات ُيقدمها المشرفون التربويون لمديري المدارس بخصوص 

بعض أوجه القصور التي تظهر في المدرسة، أو بخصوص تحسـين أداء المدرسـة وطاقمهـا    

  .ا، خاصة للمدارس التي تحصل على منحة أو تبرع لتطوير المدرسةوأحيانا في مرافقه

كما أن هناك بعض المشرفين التربويين يعملون مدربين في مشـاريع تربويـة تتعلـق    

باإلدارة المدرسية أو تتعلق بالتدريب على مواضيع محددة داخل المدرسة، وألنهم أي المشرفين 

للمدرسة، فإن تدريبهم يعتمد على مواقف حقيقية تـتم  التربويين هم األقرب إلى الواقع التربوي 

  .داخل المدرسة، وكيف التعامل معها وحلها

ويساعد المشرفون التربويون في بناء جو إنساني يتسم باالحترام المتبادل بيـنهم وبـين   

مديري المدارس، أو بين مديري المدارس ومعلميهم، وبين المدرسة ومحيطها من مجتمع محلي 

  .ء أمورومن أوليا

وقد حاولت وزارة التربية والتعليم توثيق مسـاهمة اإلشـراف التربـوي فـي اإلدارة     

، الذي جعل المشرف التربوي على إطالع كبيـر  )اإلشراف العام(المدرسية من خالل ما ُسمي 
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بمدرسة من المدارس، وجعله أكثر صلة وتعاون مع مدير المدرسة، إال أن كبر عدد المـدارس،  

  .شرفين وكثرة مهامهم، جعل من اإلشراف العام قضية صعبة ومعقدةوقلة عدد الم

في تركيز المشـرفين  ) 1988(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بستان وحجاج 

على الجوانب الفنية، وعدم اتصال المدير بالمشرف التربوي غير أيام زيارة المدرسـة، وعـدم   

  .خرى غير العمل التربويمشاركة المشرف لمدير المدرسة في جوانب أ

فـي ممارسـة   ) 1993(كما تنسجم نتائج هذه الدراسة جزئياً مع ما جاء بـه الشـالش   

  .المشرفين لمهامه اإلدارية والفنية تجاه المدارس بدرجة عالية ومتوسطة

فـي أن الفاعليـة   ) 1998(، والمنيع )1994(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الشايع 

  .لمشرفين أكثر من فاعليتهم ومهامهم اإلداريةوالمهام الفنية ل

في ممارسة المشرفين لمهامهم ) 2001(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة النوح 

  .تجاه المدارس بدرجة متوسطة

في ضعف دور اإلشـراف  ) 2002(وتتفق نتائج هذه الدراسة أيضاً مع ما جاء الغامدي 

  .جتماعات المدرسيةالتربوي نحو الطالب، وقلة حضور اال

في ضعف العالقة بين ) 2004(وتتفق نتائج هذه الدراسة جزئياً مع نتائج دراسة الداوود 

  .المشرف التربوي ومدير المدرسة في المجاالت اإلدارية، مع وجود تحسن في المجاالت الفنية

في وجود قصور عام في ) 2004(كما اتفقت أيضاً مع نتائج دراسة المسعودي وآخرين 

  .ممارسة المشرفين التربويين ألدوارهم في تطوير اإلدارة المدرسية

فـي دور  ) Roberts, 1991(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة روبـرتس   

 ,Hazi(المشرفين في تسهيل المنهج، وتطوير خطط التدريس، كما اتفقت مع نتائج دراسة هازي 

واتفقت أيضـاً  . فاعل في اإلصالح المدرسيفي عدم مساهمة اإلشراف التربوي بشكل ) 1998

  .في مشاركة اإلشراف التربوي في التخطيط) Webber, 1993(مع نتائج دراسة فيبر 
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فـي أن  ) Crwford, 2002(وانسجمت نتائج هذه الدراسة مع نتـائج دراسـة كروفـورد    

  .مدخالت الخدمات اإلشرافية متوسطة

 & Ovando(أوفانـدو وهاكسـتين   وتشابهت نتائج هذه الدراسة مع نتـائج دراسـة   

Huckestein (في أن المشرفين مخططين وميسرين ومطورين للموظفين.  

في درجـة ممارسـة كبيـرة    ) 1995(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة غنيم 

لإلشراف التربوي في مجال العالقات اإلنسانية، واختلفت معها في مجاالت االتصال التربـوي،  

  .الطلبة، واإلشراف على المعلمين واإلشراف على

في وجـود فاعليـة   ) 2001(، والعريفي )2000(كما اتفقت مع نتائج دراستي الفاضلي 

كبيرة للمشرفين التربويين في مجال العالقات اإلنسانية، واختلفت معهمـا فـي مجـال التقـويم     

  .والمتابعة

في اهتمـام المشـرفين    )1993(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العيثيمين 

  .بتنمية الكفاءة اإلدارية للمديرين أكثر من اهتمامهم بتنمية الكفاءة الفنية

في أن التغذية الراجعة الموجبـة  ) Casey, 1991(كما اختلفت مع نتائج دراسة كيسي 

  .التي يزودها المشرفين للمديرين أثرت على استمرارهم في العمل

  : قة بفرضيات الدراسةمناقشة النتائج المتعل: ثانياً

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1

بـين متوسـطات   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة 

آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    

  .ية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير الجنسالمدارس الحكومية في المحافظات الشمال

=  α(فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة إلى عدم وجود ) 11(الجدول  أشار

بين متوسطات دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مـديرو  ) 0.05
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ير الجنس، في مجـاالت  المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغ

التخطيط، والعالقات اإلنسانية، واالتصال اإلداري الفعال، والتنمية المهنية، والتقويم والتطـوير،  

وتطبيق الجودة الشاملة، والدرجة الكلية لمجاالت دور المشرفين التربويين، بينما توجـد فـروق   

دور المشرفين التربـويين   بين متوسطات) α  =0.05(ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة 

في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط 

  .فلسطين، تعزى لمتغير الجنس، في مجال التنظيم اإلداري، ولصالح الذكور

ويفسر الباحث عدم وجود فروق في مجاالت التخطيط، والعالقات اإلنسانية، واالتصـال  

داري الفعال، والتنمية المهنية، والتقويم والتطوير، وتطبيق الجودة الشاملة، والدرجـة الكليـة   اإل

لمجاالت دور المشرفين التربويين، إلى قناعة المديرين بأن المشرفين التربويين يسـاهمون فـي   

و أداء المهام التي تتعلق باإلشراف التربوي بصورة متشابهة في كل المدارس، سواء الـذكور أ 

اإلناث، حيث أن المجاالت المذكورة ترتبط بشكل رئيس في مهام المشرفين التربـويين، وهـذا   

يدلل على أن المشرفين التربويين يمارسون مهامهم اإلشرافية بشكل عادل بغـض النظـر عـن    

  .جنس المدير

بينما يفسر الباحث وجود فرق في مجال التنظيم اإلداري، ولصالح الذكور، ربما إلى أن 

يري المدارس من الذكور، يستشيرون المشرفين التربـويين بصـورة أكبـر مـن مـديرات      مد

المدارس، بدعوى أن مدارس الذكور هي أكثر تعرضاً للمشـكالت اإلداريـة والتنظيميـة مـن     

  .مدارس اإلناث

في وجود اخـتالف لجـنس   ) 1991(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بطاح 

  .ين لتطوير اإلدارة المدرسيةالمدير في دور المشرف

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2

بـين متوسـطات   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة 

آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    

  .ت الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير نوع المدرسةالمدارس الحكومية في المحافظا
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=  α(فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة إلى عدم وجود ) 12(أشار الجدول 

بين متوسطات آراء المديرين حـول دور المشـرفين التربـويين فـي تطـوير اإلدارة      ) 0.05

الشمالية لوسط فلسـطين، تعـزى   المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات 

لمتغير نوع المدرسة في مجالي التخطيط، والتنظيم اإلداري، بينما توجـد فـروق ذات داللـه    

بين متوسطات آراء المديرين حول دور المشـرفين  ) α  =0.05(إحصائية على مستوى الداللة 

ة فـي المحافظـات   التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مديرو المدارس الحكومي

الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير نوع المدرسة، في مجاالت العالقات اإلنسانية، واالتصال 

اإلداري الفعال، والتنمية المهنية، والتقويم والتطوير، وتطبيق الجودة الشاملة، والدرجـة الكليـة   

  .لمجاالت دور المشرفين التربويين، ولصالح المدرسة األساسية

لباحث تفوق المدرسة األساسية إلى اهتمام مديري المدارس األساسية بالتوصيات ويفسر ا

التي يقدمها المشرفون للمدرسة، خاصة أن هذه المدارس تخضع في الحلقة األساسية األولى منها 

إلى اإلشراف التكاملي، والذي يقوم به مشرفو المرحلة األساسية للصفوف األربع األولى، ويشمل 

في مختلف المواد الدراسية، لذا فإن مديري المدارس األساسية يدركون كبـر تـأثير    أداء المعلم

اإلشراف التربوي على هذه المرحلة، لكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم، فالمعلم في 

المرحلة األساسية الدنيا يقوم بتدريس نصف المواد الدراسية لصف واحد، لذلك فإن أي مالحظة 

ا المشرف التربوي بشأن المعلم، تؤثر لدى مدير المدرسة األساسية، ويقـوم بمتابعتهـا،   قد يبديه

  .ويحرص على االتصال المستمر بالمشرف التربوي بخصوصها

في ممارسة المشرفين لمهامهم ) 1998(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة المنيع 

  .وسطةفي المرحلة األساسية بدرجة أكبر من المرحلة المت

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3

بـين متوسـطات   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة 

آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كمـا يـراه مـديرو    

  .، تعزى لمتغير الخبرةالمدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين
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=  α(فروق ذات دالله إحصائية علـى مسـتوى الداللـة    إلى عدم ) 14(أشار الجدول 

بين متوسطات آراء المديرين حـول دور المشـرفين التربـويين فـي تطـوير اإلدارة      ) 0.05

المدرسية، كما يراه مديرو المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسـطين، تعـزى   

  .ر الخبرةلمتغي

ويفسر الباحث عدم وجود اختالف ُيعزى للخبرة، إلى تشابه استفادة المـديرين القـدامى   

والجدد من اإلشراف التربوي، وأن المشرفين التربويين يمارسون األدوار اإلشرافية، بالقدر ذاته 

عبـر   من سنوات، بحيث لم يشعر المديرون بأن أداء المشرفين تجاه اإلدارة المدرسية قد تغيـر 

سنوات إدارتهم للمدارس، ويشير هذا إلى أن مهام المشرف التربوي تجاه اإلدارة المدرسـية ال  

زالت تقتصر على العالقة مع المعلمين بشكل رئيس، وأنها ال زالت فنية بحتة وأكبر بكثير مـن  

  . كونها إدارية

لخبـرة   في وجود اخـتالف ) 1991(وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بطاح 

  .المدير في دور المشرفين لتطوير اإلدارة المدرسية

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4

بـين متوسـطات   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى الداللة 

آراء المديرين حول دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراهـا مـديرو   

  .المدارس الحكومية في المحافظات الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي

=  α(فروق ذات دالله إحصائية علـى مسـتوى الداللـة    إلى عدم ) 16(أشار الجدول 

بين متوسطات دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسية، كما يراها مـديرو  ) 0.05

  .محافظات الشمالية لوسط فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلميالمدارس الحكومية في ال

ويعزو الباحث عدم وجود اختالف بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي للمديرين، ربما إلى أن 

مديري المدارس رغم اختالف مؤهالتهم العلمية، قد الحظوا أن أداء المشرفين لم يتغير، ويـتم  

رفون يركزون علـى أداء المعلـم، والزيـارات الصـفية،     بالشكل والنظام نفسه، فال يزال المش
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والخطط الدراسية، واالمتحانات الصفية، والجلوس مع المعلمين بحضور مدير المدرسة، وهـذه  

اإلجراءات ال زالت المتبعة حتى إعداد هذه الرسالة، وتمثل الحجم األكبر من عمـل المشـرف   

  .التربوي

في وجود اختالف للتأهيـل  ) 1991(اسة بطاح وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج در

  .التربوي المدير في دور المشرفين لتطوير اإلدارة المدرسية

  : التوصيات: ثالثاً

  :في ضوء ما أوردته الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي

ضرورة تفعيل مشاركة المشرف التربوي مدير المدرسة والمعلمين في وضع الخطط  -

دارية والفنية، وعدم االقتصار على الخطط الدراسية والعالجية، وتتضمن المدرسية اإل

 .المشاركة متابعة المشرف لهذه الخطط، وأساليب تنفيذها، وتقييمه لها

ضرورة مساهمة المشرف التربوي في تنظيم العمل المدرسي، ومتابعة أعمال المجالس  -

يتكامل عمل المشرف التربوي  المدرسية، وتوزيع أعمال طاقم المدرسة عليهم، وذلك حتى

 .مع عمل مدير المدرسة

العمل الفوري على ضرورة كون المشرف التربوي حلقة وصل بين مديري المدارس،  -

  .وتفعيل هذا الدور لما يمثله المشرف التربوي كمركز لتبادل الخبرات

إلدارة المشرفين التربويين بالحديث والجديد في ا قيام وزارة التربية والتعليم بإطالع -

المدرسية خاصة بما يتعلق بالجودة الشاملة ومعاييرها في اإلدارة والتدريس، ليتمكنوا 

 .بدورهم من تمريرها إلى مديري المدارس

ضرورة مشاركة المشرفين التربويين رسمياً في برامج التنمية المهنية للمديرين، لما يحققه  -

دارة المدرسية، وذلك لكي يكون من تكامل في أدوار المشرف اإلدارية والفنية نحو اإل
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المشرف التربوي على إطالع مستمر على البرامج اإلدارية التي يلتحق بها مديرو 

 .المدارس

إجراء المزيد من الدراسات على اإلشراف التربوي، وبدور المشرف في تطوير اإلدارة  -

  .المدرسية
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  إدارة تربوية  األردنية  هاني عبد الرحمن الطويل. د.أ

  إدارة تربوية  النجاح  حسن محمد تيم. د

  القياس والتقويم  النجاح  عبد الكريم أيوب. د

  تعليم الرياضيات  النجاح  صالح ياسين. د

  إدارة تربوية  النجاح  عبد عساف. د

  تعليم ابتدائي  النجاح  علي حبايب. د

  علم النفس  النجاح  علي الشكعة. د

  اإلرشاد النفسي  القدس المفتوحة  يوسف ذياب. د

  مشرف تدريب  وزارة التربية والتعليم  ختام سكر. أ

  مشرف مرحلة أساسية  وزارة التربية والتعليم  حاتم خديش
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  أداة الدراسة: )2(ملحق 

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج اإلدارة التربوية

  

  المحترم..................... .ستاذ الدكتورحضرة األ

  تحية طيبة وبعد،

دور المشرفين التربويين في تطوير اإلدارة المدرسـية،  " فيقوم الباحث بدراسة ميدانية عنوانها 

، وذلك اسـتكماالً لمتطلبـات   "كما يراها مديرو المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين

  .دارة التربويةدرجة الماجستير في برنامج اإل

ولتحقيق أغراض الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانه معتمدة على ما جاء في األدب 

  .التربوي، والدراسات السابقة، لذا ُيرجى التكرم بتحكميها، وإبداء الرأي في مجاالتها وفقراتها

  شاكراً لكم ُحسن تعاونكم

  الباحث

  فراس لهلبت

  البيانات الشخصية :أوالً

  :فيما ينطبق عليك) ×(إشارة  يرجى وضع

   أنثى                  ذكر             :الجنس) 1

   أساسية                  ثانوية         :نوع المدرسة) 2

  سنوات 10أكثر من     سنوات 10- 5 من    سنوات 5أقل من                :الخبرة) 3

  أعلى من بكالوريوس      بكالوريوس            دبلوم          :المؤهل العلمي) 4
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  :في المكان الذي تراه مناسباً) √(ُيرجى وضع إشارة  :ثانياً

  ـــــرةفقال

  بدرجة

داً 
 ج
عة
رتف
م

 

ة 
فع
رت
م

ة   
سط

تو
م

  

لة
قلي

دا   
 ج
لة
قلي

  

 التخطيط:المجال األول

1  
يشارك المشرف التربوي مدير المدرسة في وضع الخطط 

  .المدرسية

          

            .المشرف التربوي الخطط التربوية المتعلقة بالمدرسةُيقّيم   2

3  
يناقش المشرف التربوي أهداف المدرسة وأساليب تحقيقها 

  .مع مدير المدرسة

          

4  
يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على تشجيع 

  .المعلمين للمشاركة في إعداد الخطط المدرسية

          

5  
رسة في وضع خطط يساعد المشرف التربوي مدير المد

  .التنمية المهنية للمعلمين

          

6  
يتابع المشرف التربوي مدى تحقق أهداف الخطط 

  .الموضوعة في المدرسة

          

7  
يناقش المشرف التربوي مدير المدرسة، خطط رفع مستوى 

  .تحصيل الطلبة

          

8  
يناقش المشرف التربوي مع مدير المدرسة سياسة المدرسة 

  .ليةوخططها المستقب

          

  التنظيم اإلداري: المجال الثاني

9  
يساهم المشرف التربوي في عمل لوائح مناسبة لتنظيم 

  .العمل المدرسي

          

10  
يتابع المشرف نتائج االجتماعات الخاصة بالمجالس 

  .المدرسية

          

            .يشارك المشرف التربوي في تشكيل اللجان المدرسية  11

12  
وي مدير المدرسة في توزيع المهام يشارك المشرف الترب

  .على العاملين في المدرسة

          

13  
ُينظم المشرف التربوي تبادل الزيارات بين مديري 

  .المدارس

          

14  
يتابع المشرف التربوي كافة األعمال المالية واإلدارية 

  .المتعلقة بالمدرسة
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15  
اليب يشجع المشرف التربوي مدير المدرسة على ابتكار أس

  جديدة في التنظيم اإلداري

          

  العالقات اإلنسانية: المجال الثالث

16  
يقيم المشرف التربوي عالقات إنسانية جيدة مع مدير 

  .المدرسة

          

17  
يقوم المشرف التربوي ببرنامج الزيارات الدورية للمدارس 

  . التي يشرف عليها

          

18  
ُحسن استقبال  يشجع المشرف التربوي مدير المدرسة على

  .أولياء األمور واالهتمام بآرائهم

          

19  
يحضر المشرف التربوي االحتفاالت واألنشطة التي تُقام 

  .بالمدرسة

          

20  
يزود المشرف التربوي مدير المدرسة بكل ما هو جديد في 

  .اإلدارة المدرسية

          

21  
يرشد المشرف التربوي مدير المدرسة إلى ما يراه من 

  .قصور أوجه

          

22  
يشجع المشرف التربوي مدير المدرسة على مراعاة 

  .حاجات المعلمين الشخصية والمهنية

          

            .يتقبل المشرف التربوي آراء ومالحظات مديري المدارس  23

 االتصال اإلداري الفعال: المجال الرابع

24  
ينظم المشرف التربوي اجتماعات لمديري المدارس، لتبادل 

 .رات والتجارب فيما بينهمالخب

          

25  
يتعامل المشرف التربوي مع مدير المدرسة في إطار مـن  

 .التعاون واالحترام المتبادل

          

26  
يوجه المشرف التربوي خطابـات الشـكر إلـى مـديري     

 .المدارس المتميزين

          

27  
ينمي المشرف التربوي مهارات اإلصـغاء لـدى مـدير    

 .المدرسة

          

28  
زز المشرف التربوي مهارات التحدث مع اآلخرين، لدى ُيع

 .مدير المدرسة

          

29  
ينمي المشـرف التربـوي مهـارات التعبيـر الشـفوي      

 .والتحريري ألفكار مدير المدرسة

          

30  
يناقش المشرف التربوي أساليب االتصال اإلداري الرسمي 

  .وغير الرسمي مع مدير المدرسة
 

          



 93

 لتنمية المهنيةا:المجال الخامس

31  
يشارك المشرف التربوي مدير المدرسة في تصميم برامج 

  .التنمية المهنية للمعلمين

          

32  
يدرب المشرف التربوي المديرين علـى وضـع خطـط    

  .تدريبية للعاملين في المدرسة

          

33  
يوضح المشرف التربوي لمدير المدرسة كيفية االسـتفادة  

  .يثةمن التجارب التربوية الحد

          

34  
يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على بـذل الجهـود   

  .الذاتية لمواصلة النمو المهني لديه

          

35  
يحث المشرف التربوي مـدير المدرسـة علـى تشـجيع     

  .المعلمين للنمو المهني في مجال عملهم

          

36  
يتابع المشرف التربوي الدورات التدريبية فـي المـدارس   

  .هاالتي يشرف علي

          

37  
يقدم المشرف التربوي لمدير المدرسة مالحظات بناءة عن 

  .سير عملية التنمية المهنية في مدرسته

          

  التقويم والتطوير:المجال السادس

38  
ُيطبق المشرف التربوي أساليب حديثة في تقييم المعلمـين  

  .ومدير المدرسة

          

39  
قويمية بالسـرية  يحيط المشرف التربوي آراءه وأحكامه الت

  .التامة

          

40  
يستخدم المشرف التربوي أسلوب التقييم من قبل األقـران  

  .في تقويمه لمدير المدرسة

          

41  
يطلع المشرف التربوي مدير المدرسـة علـى الجوانـب    

  .اإليجابية والسلبية في أدائه

          

            .يتابع المشرف التربوي نتائج التقييم لمديري المدارس  42

43  
يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على تحري الدقـة  

  .والموضوعية في تقييم أداء المعلمين

          

44  
يشجع المشرف التربوي مدير المدرسـة علـى اسـتخدام    

  .أسلوب التقويم الذاتي

          

  تطبيق الجودة الشاملة:المجال السابع

45  
يساهم المشرف التربوي في وضع معايير لجـودة العمـل   

  .إلداري المدرسيا

          

46  
يبادر المشرف التربوي في إحداث تغيير في آليـة العمـل   

  .المدرسي
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47  
يهتم المشرف التربوي بتشكيل اللجان المدرسية وفق أسس 

  .علمية

          

48  
يعمل المشرف التربوي على تشكيل لجان الجـودة داخـل   

  .المدرسة

          

49  
علـى إشـراك    يحث المشرف التربوي مـدير المدرسـة  

  .المعلمين والطلبة في صناعة القرارات

          

50  
يحث المشرف التربوي مدير المدرسة على دراسة األفكار 

  .الجديدة التي ترد من الطلبة وأولياء أمورهم

          

51  
يشجع المشرف التربوي مدير المدرسـة علـى تـدريب    

  .المعلمين ورفع روحهم المعنوية

          

52  
وي مدير المدرسـة علـى االهتمـام    يحث المشرف الترب

  .بمعايير الجودة الشاملة
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كتاب من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية إلى وزارة التربية  )3(ملحق 

  والتعليم العالي، لتسهيل مهمة تطبيق الدراسة
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ى مديريات التربية والتعليم في محافظات كتاب من وزارة التربية والتعليم العالي إل: )4(ملحق 

  الضفة الغربية
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  كتاب من مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية إلى المدارس: )5(ملحق 
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Abstract 

This study aimed to identify the role of supervisors in developing 

school administration from the point of view of governmental schools 

principals in north directorates at the middle of Palestine, in addition the 

study aimed to test the effect of gender, school type, experience  and 

qualification variables on principals opinions of the role of supervisors in 

developing school administration from the point of view of governmental 

schools principals in north Palestine directorates. The study population 

consisted of all principals in the public schools in the governorates of the 

West Bank. They were (674) principal. The study sample consisted of 

(258) principals, approximately (38.3%) of the study. To achieve the goals 

of the study, the researcher prepared a questionnaire based on literature and 

related studies. The questionnaire validity was achieved by a panel of 

judges. The reliability coefficient was computed by Cronbach Alpha 

equation and it was  (0.97). The questionnaire was distributed to a stratified 

random sample. Data were analyzed using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) with t test and ANOVA.  

The study obtained the following results:  
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First: There is a moderate role of supervisors in developing school 

administration from the point of view of governmental schools principals in 

north Palestine directorates. 

Second: There are no significant differences at the significance level (α = 

0.05) in the role of supervisors in developing school administration from 

the point of view of governmental schools principals in north Palestine 

directorates, due to gender in the domains of planning, human relations, 

effective managerial communication, vocational development, evaluation 

and development, total quality applying and the total degree, while there 

are significant differences at the significance level (α = 0.05) in the role of 

supervisors in developing school administration from the point of view of 

governmental schools principals in north Palestine directorates, due to 

gender in the domain of managerial organization in favor of males. 

Third: There are no significant differences at the significance level (α = 

0.05) in the role of supervisors in developing school administration from 

the point of view of governmental schools principals in north Palestine 

directorates, due to school type in the domains of planning and managerial 

organization, while there are significant differences at the significance level 

(α = 0.05) in the role of supervisors in developing school administration 

from the point of view of governmental schools principals in north 

Palestine directorates, due to school type in the domains of human 

relations, effective managerial communication, vocational development, 

evaluation and development, total quality applying and the total degree in 

favor of basic school. 
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Fourth: There are no significant differences at the significance level (α = 

0.05) in the role of supervisors in developing school administration from 

the point of view of governmental schools principals in north Palestine 

directorates, due to experience and qualification. 

Accordingly to the findings of the study results, the researcher 

recommended a set of  recommendations, including:  

- The necessity of educational supervisor participation with school 

principal and teachers in developing administrative and technical school 

plans, and not only the remedial plans. The participation will include 

the supervisor follow-up these plans, and methods of implementation, 

and evaluation of them.  

- The need of contributing the educational supervisor in the organization of 

school work, and follow-up the work of school councils, and the 

distribution of the school work among school staff. 




