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امللخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية يف حمافظات �شمال
ال�ضفة الغربية من فل�سطني من وجهة نظر مديري املدار�س فيها� ،إ�ضافة �إىل حتديد الفروق يف درجة الواقع تبع ًا
ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي لدى �أفراد عينة الدرا�سة .ولتحقيق ذلك� ،أجريت الدرا�سة
على عينة قوامها ( )111مدير ًا ومديرة ،مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية املنتظمة الب�سيطة ،وهي عينة تعادل
ما ن�سبته ( )32%من جمتمع الدرا�سة ،وطبق عليها ا�ستبانة لقيا�س واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية ،والتي
تكونت من ( )42فقرة موزعة على �أربعة جماالت ،وهي :جودة املنهاج الدرا�سي ،وجودة امل�ستوى التح�صيلي
للطلبة ،وجودة عملية التعلم والتعليم ،وجودة �أداء املعلمني املهني.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية العامة لدى �أفراد عينة الدرا�سة كانت
متو�سطة (م =  ،)3.19وهي درجة تعادل الن�سبة املئوية ( )63.8%لال�ستجابة ،وكان جمال جودة �أداء املعلمني
املهني هو الأعلى من حيث ترتيب اال�ستجابة ،يف حني كان جمال جودة املنهاج الدرا�سي الأقل ا�ستجابة من حيث
الرتتيب ،كما و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية مبتغري اجلن�س بني الذكور والإناث يف كل
املجاالت ،وبني �أ�صحاب �سنوات اخلربة �أقل من (� )5سنوات ،ومن (� )5-10سنوات ،و�أكرث من (� )10سنوات،
وبني حملة درجة البكالوريو�س فما دون ،و�أعلى من بكالوريو�س .ويف �ضوء النتائج ال�سابقة� ،أو�صى الباحثان
بعدة تو�صيات ،من �أهمها :زيادة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم العايل بالعملية الإ�رشافية ملالها من تبعات
�إيجابية على النظام التعليمي ،وعقد دورات ت�أهيلية للم�رشفني الرتبويني ،مع توجيه عناية خا�صة نحو تدعيم
العالقات الإن�سانية البناءة بني امل�رشفني واملعلمني.
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Abstract :
The aim of this study was to investigate the reality of quality of supervisory practices in the secondary schools in the northern Governorates
of the West Bank of Palestine from the principals’ perspective, and also to
determine the effect of principals’ gender, years of experience, and qualification in the degree of that reality on those supervisory domains. The sample
consisted of (111) male and female secondary school principals. The questionnaire contained (42) items to measure the degree of the reality of quality
of instructional supervision that practiced by supervisors, which covered the
four domains of the study (the quality of the school curriculum, the quality
of the students achievement, the quality of the learning and teaching process,
and the quality of the teachers performance profession). The results indicated
that there was a moderate degree of reality of quality of instructional supervision that practiced by supervisors, also, the results revealed a significant
difference among instructional supervision domains in favor of the quality
of the teachers performance profession and the quality of the teaching and
learning process domains, in addition, there were significant differences at
(α = 0.05) due gender, years of experience, and qualification variables in all
domains, except in the quality of the school curriculum domain. Based on the
study findings, the researchers recommended a number of recommendations,
such as increasing the MOEH focus toward the supervisory process, and the
necessity to train the supervisors accomplish their supervisory tasks effectively in schools, with special attention towards the importance of human and
constructive relationship between teachers and supervisors in schools.
Key words: quality, supervisory practices, training, principals’ perspective

،ومواكبتها عرب التعامل بجدية مع النظم الرتبوية
،ومنحها الأولوية واالهتمام والرعاية التي ت�ستحق
.�إدراك ًا منه لأهميتها يف تقدم املجتمعات وتطورها
لقد �أدرك الرتبويون �أن التغري احلا�صل يف العامل
 و�أن كل تقدم،مبختلف املجاالت م�صدره الإن�سان
يحدث يف العلم يتوقف على الفكر املبدع الذي يتمتع
 كما �أدركوا �أهمية النهو�ض مب�ستوى،به الإن�سان
 باعتباره امل�صنع الذي يهتم ببناء،النظام التعليمي

املقدمة

 ع�رص ًا،تعي�ش احل�ضارة الإن�سانية يف هذه الأيام
 ف�ض ًال عن،يت�سم بالدينامية والتعقيد و�رسعة التغيري
النمو املتزايد يف متطلبات احلاجات الإن�سانية التي
 وفر�ضت احلياة.ال يحدها �سقف وال ي�صدها مانع
املعا�رصة بت�شابكاتها العلمية املتنوعة و�ضع ًا ال ميكن
جتاهله من الفكر املبدع والإنتاج املبتكر والتكيف
 الأمر الذي،مع امل�ستجدات التكنولوجية احلديثة
دفع الإن�سان للتفكري جدي ًا ب�رضورة التعاي�ش معها
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الإن�سان من الأبعاد كافة ،املعرفية منها ،واحلركية،
والنف�سية ،واالجتماعية ،وال�صحية ،واالنفعالية.
فنجاح �أو �إخفاق هذا النظام ،يعني بال�رضورة
جناح �أو �إخفاق م�ؤ�س�سات املجتمع ،وعلى ر�أ�سها
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،يف م�سايرة عجلة التقدم
والتطور ،وهنا يربز دور النظام التعليمي ،ك�أهم
حمرك لإحداث التغيري والتطوير املطلوب (الطويل،
� ،1999أحمد.)2003 ،
فمن هنا يرى الباحثان ،ومن منطلق �إميانهما مبا
ت�شكله اجلودة يف التعليم من نقلة نوعية يف التوجه
من ا�ستهالك املعرفة �إىل �إنتاجها ،ومن االنتقال من
ثقافة احلد الأدنى �إىل ثقافة الإتقان والتميز ،ف�إن
التعليم النوعي وحده هو القادر على بناء الإن�سان
الذي يتمتع بالقدرة على التحدي وميتلك الإرادة
ملواجهة خ�صائ�ص هذا الع�رص وتداعياته ،وبالتايل
البد من احلفاظ على الدور املناط بالتعليم الذي
بات يتعاظم يوم ًا بعد يوم ،وب�شكل ملفت يف احلقول
رصح به البيالوي
وامليادين كافة .وهذا ت�أكيد على ما � ّ
( )2006من �أن قيمة ر�أ�س املال الب�رشي مل تكن يف
يوم من الأيام �أكرث �أهمية مما هي عليه الآن ،مما
�أعطى املدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية جمتمعية م�س�ؤولة
عن تن�شئة وتنمية الإن�سان� ،ش�أن ًا عظيم ًا ومكانة
خا�صة عن غريها من م�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى،
وجعلت للتعليم �أبعاد ًا قومية تتعدى حدود التدري�س
مبفهومه ال�ضيق �إىل ق�ضية �أمن قومي تتحدد يف
�ضوئه م�سارات امل�ستقبل الواعد وامل�ضمون ،بل
يتوقف عليه وجود املجتمع ذاته.
�إن جناح امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف �أداء املهام املنوطة
بها ،يتوقف �إىل حد كبري على قدرة القائمني عليها
على تفعيل مناهجها وبراجمها ،وقدرتهم على
توجيه العملية الرتبوية نحو حتقيق الأهداف التي
ت�سعى لبلوغها ،وي�أتي يف مقدمة ه�ؤالء امل�رشف
الرتبوي الذي يحظى بالعناية والرعاية واالهتمام
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من قبل �أ�صحاب القرار يف النظام الرتبوي ،بحكم
دوره البارز يف القيادة واملمار�سات الإ�رشافية ،ملا
يقدمه من خدمات �إ�رشافية عالية امل�ستوى ،وملا
يحققه من معدالت عالية من الرتابط التن�سيقي بينه
وبني العاملني معه من مديرين ومعلمني ،من �أجل
النهو�ض مب�ستوى التعليم و�أ�ساليبه ،للح�صول على
تعلم نوعي ي�سعى لالرتقاء بالعوامل امل�ؤثرة فيهما،
ويتغلب على التحديات التي تواجههما ،وحت�سني
العملية التعليمية يف �ضوء الأهداف التي ت�ضمنتها
�سيا�سة وفل�سفة التعليم يف املجتمع (وزارة الرتبية
والتعليم العايل.)2011 ،
وبناء على ما �سبق ،ميكن اال�ستخال�ص �أن العملية
الإ�رشافية تعد حجر الزاوية للعملية التعليمية ،ملا لها
من دور فاعل و�أثر بارز يف نتاجات العملية الرتبوية
مبختلف �أوجهها و�أبعادها ومعانيها ،تخطيط ًا
وتن�سيق ًا وتنظيم ًا و�إ�رشاف ًا وتوجيه ًا وتقومي ًا،
وبالتايل فال غرابة �أنها �أ�صبحت تعد احللقة الأهم يف
البنية الهيكلية للنظام الرتبوي ،لذا كان من الأجدى
راقي من املمار�سات
�أن يتوافر فيها م�ستوى
ٍ
والفعاليات والن�شاطات التي تندرج يف �إطار نظام
املمار�سات الإ�رشافية (البدري.)2005 ،
لقد �أكد بع�ض الرتبويني �أمثال فيفرودنالب
( ،)1997ورود�س ( ،)Rhodes, 1992وعبيدة
(� )2007أن عملية الإ�رشاف املثلى هي العملية التي
تت�سم بالتعاون والتن�سيق والتكامل بني امل�رشفني
واملديرين واملعلمني ،فهي تت�سم بالتعاون لأنها عملية
تعاونية تعتمد على التفاعل الدميقراطي ال�سليم بني
امل�رشفني الرتبويني واملديرين واملعلمني لتحقيق
النمو املتكامل للطلبة ،وتوجيه املعلمني وم�ساعدتهم
على النمو املهني ال�سليم؛ وتت�سم بالتن�سيق لأنها
تعنى بالأغرا�ض واملناهج و�أ�ساليب التعلم والتعليم
والتقومي ،وتطابق جهود املعلمني ،وت�سعى �إىل
التوفيق بني �أ�صول الدرا�سات الرتبوية و�أ�س�سها
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النف�سية واالجتماعية؛ وتت�سم عملية الإ�رشاف
بالتكامل لأنها تتم بني فرد (�أو �أفراد) وبني معلمني
بق�صد حت�سني �أدائهم التعليمي وبالتايل حت�سني
التح�صيل العلمي للطلبة.
�إن عملية احلكم على واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية ال تنح�رص يف جودة �أداء املعلمني املهني يف
حقل الرتبية والتعليم� ،أو جودة التح�صيل الدرا�سي
للطلبة فح�سب ،بل متتد لت�شمل خمتلف الفعاليات
واملهارات والن�شاطات التي ميار�سها املعلم بالتعاون
والتن�سيق مع امل�رشف الرتبوي ،بالإ�ضافة �إىل
اجلوانب الإدارية والفنية ذات العالقة بالعملية
الإ�رشافية ،وكذلك احتياجات النظام الإ�رشايف على
امل�ستويني الوطني واخلارجي ،من برامج وو�سائل
و�أجهزة و�أدوات ،وور�شات عمل ،ودورات تدريبية
 ...وغريها ،وكل ذلك يتم االهتمام به بغر�ض
حت�سني العملية التعليمية التعلمية ،والك�شف عن
نقاط القوة التي ت�شتمل عليها لتعزيزها ،ونقاط
ال�ضعف التي تعرتيها للحيلولة دون تفاقمها
بالعمل على معاجلتها ،وا�ضعني بعني االعتبار �أن
عملية احلكم على جودة املمار�سات الإ�رشافية لي�س
املق�صود منها ت�صيد �أخطاء املعلمني ،وانتقادهم،
والت�سبب يف �إحداث عوامل العداوة والبغ�ضاء بني
املعلمني وامل�رشفني الرتبويني ،بل ل�ضبط العملية
التعليمية وفق متطلبات اجلودة يف �أجواء ت�سودها
روح التعاون واالحرتام املتبادل للنهو�ض مب�ستوى
جودتها �إىل امل�ستوى املطلوب من املمار�سة (مر�سي،
2007؛ الع�سيلي.)2007 ،
ونظر ًا لتبو�أ التعليم مكانة متقدمة يف نفو�س و�ضمائر
�أفراد املجتمع الفل�سطيني ،فقد �أولت وزارة الرتبية
والتعليم العايل الفل�سطينية عناية خا�صة به على
الرغم من �شح املوارد ،وال�صعوبات االقت�صادية،
والعوائق التي ي�ضعها االحتالل للحيلولة دون تقدمه
وتطوره ،حيث �سعت الوزارة �إىل امل�ضي قدم ًا نحو
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حت�سني النظام التعليمي ،وخطت يف هذا ال�سبيل
بخطوات حثيثة نحو مواكبة امل�ستجدات يف ميدان
الرتبية والتعليم ،وكان �أحد �أهم �سلم �أولوياتها يف
هذا املجال توجيه عناية خا�صة نحو نظام املمار�سات
الإ�رشافية� ،إدراك ًا منها لأهميته يف حت�سني وتطوير
النظام التعليمي مبا يلبي الطموحات.
وبنا ًء على ما �سبق ،يرى الباحثان �أنه حتى يظل
نظام املمار�سات الإ�رشافية حيوي ًا ومتجدد ًا
با�ستمرار ،فال بد من �إخ�ضاعه للدرا�سة والبحث من
�أجل التعرف على مواطن القوة لتعزيزها ومواطن
ال�ضعف لتح�سينها ،الأمر الذي ين�سجم مع انطالقة
اال�سرتاتيجية الوطنية التي تبنتها الوزارة يف العام
( )2008لالنطالق بالنظام التعليمي الفل�سطيني
نحو التطور واالرتقاء� ،إدراك ًا منها �أن املجتمع
الفل�سطيني بات ي�شهد يف الآونة الأخرية الكثري من
التغريات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي
�أ�صبحت �شاهدة للعيان ،وبالتايل البد من �إخ�ضاع
هذا النظام للمراجعة والت�صويب ،وهذا ما �ستحاول
الدرا�سة احلالية الرتكيز عليه يف هذا املجال.

الدرا�سات ال�سابقة

على الرغم من تعدد الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
اجلودة يف التعليم ،واجلودة يف الربامج والكوادر
الإدارية والتدري�سية ،واجلودة يف الإدارة التعليمية
 ...وغريها يف الدرا�سة والبحث� ،إال �أن الباحثني
يف حدود علمهما مل يعرثا على �أية درا�سة �سابقة
تناولت هذا املو�ضوع املحدد لهذه الدرا�سة ،واملتمثل
با�ستق�صاء واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف
املدار�س الثانوية يف مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة
الغربية من وجهة نظر املديرين ،باعتبارهم ي�شكلون
حلقة الو�صل بني املعلمني وامل�رشفني الرتبويني،
بالإ�ضافة �إىل العالقة املهنية املبا�رشة التي ترتبط ما
بني املديرين وامل�رشفني الرتبويني.
ومن بني الدرا�سات التي حاولت ا�ستق�صاء �أثر
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تطبيق �إدارة اجلودة يف املدار�س ،درا�سة الجروزن
( )Lagrosen, 1999التي هدفت �إىل التعرف �إىل
الفوائد التي حققتها بع�ض املدار�س ال�سويدية جراء
تبنيها مل�رشوع �إدارة اجلودة لتح�سني الأداء .وجلمع
البيانات واملعلومات ،ا�ستخدم الباحث �أ�ساليب
املقابلة واالختبارات ،وتنظيم جمموعات ب�ؤرية
وحلقات درا�سية لأبعاد العملية التعليمية بجوانبها
كافة .وقد �أظهرت نتائج تقييم تنفيذ امل�رشوع
م�ؤ�رشات �إيجابية عديدة من �أهمها :زيادة الثقة
ب�أداء هذه امل�ؤ�س�سات وخدماتها ،وحتقيق الر�ضا
الوظيفي ب�شكل �أف�ضل لدى العاملني فيها ،وزيادة
فاعلية االت�صال والتوا�صل ب�أولياء الأمور ،وزيادة
م�شاركة الأطراف ذات العالقة بهذه امل�ؤ�س�سات،
وزيادة التعاون بني الوحدات املختلفة داخل
امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وحت�سني �أداء النمط الإداري
والقيادي يف متابعة العملية التعليمية ،و�أخري ًا زيادة
فاعلية و�شمولية �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة ،ب�رشط
�أن يكون هناك اهتمام خا�ص باختيار املديرين
وامل�رشفني الرتبويني.
ويف عام ( )2003قام ال�سعود بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة وجهة نظر مديري املدار�س حول واقع دور
املمار�سات الإ�رشافية نحو تطوير الإدارة املدر�سية
يف ظل التوجهات احلديثة .وقد تو�صلت نتائج
هذه الدرا�سة �إىل �أن دور امل�رشفني الرتبويني نحو
امل�ستجدات التي �أحدثتها وزارة الرتبية والتعليم
بق�صد تطوير �أداء الإدارة املدر�سية قد جاء ب�شكل
متو�سط ،و�أن اهتمام امل�رشف الرتبوي كان
مركز ًا نحو تعريف مدير املدر�سة بدوره بالعناية
بالطالب ذوي احلاجات اخلا�صة ،و�أن االهتمام
بالإ�رشاف على الإدارة املدر�سية ي�أتي يف مقدمة
املمار�سات الإ�رشافية ،يليه التوجيه والإر�شاد
للطلبة ،ثم الإ�رشاف على املواد الدرا�سية ،و�أخري ًا
ي�أتي الإ�رشاف على الأن�شطة ك�أقل �أنواع الإ�رشاف
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ممار�سة لأدواره يف املدار�س.
وقام كراوفورد ( )Crawford, 2001بدرا�سة
هدفت �إىل حتليل ت�صورات مديري املدار�س يف
والية كاليفورنيا الأمريكية حول رغبتهم بتقبل
اخلدمات التي يوفرها لهم امل�رشفون الرتبويون يف
�ضوء املمار�سات الإ�رشافية احلديثة .وقد �أ�شارت
النتائج �إىل �أن �أغلبية املديرين كانت لديهم ت�صورات
ب�أن الهدف الرئي�س من الإ�رشاف الذي يقوم به
امل�رشفون الرتبويون هو امل�ساعدة ولي�س التفتي�ش،
و�أن ( )63%من املديرين ي�شعرون ب�أن هناك فرقا
وا�ضحا بني الإ�رشاف القائم وما ينبغي �أن يكون
عليه يف ظل اجلودة ال�شاملة؛ كما و�أ�شارت النتائج �إىل
�أن جمموعة كبرية من املديرين �أدركت ب�أن مدخالت
اخلدمات الإ�رشافية املقدمة لهم كانت متو�سطة
يف املجمل العام ،فيما �أدركت جمموعة �أخرى من
املديرين �أن امل�رشفني الرتبويني ميتلكون املقدرة
على تقدمي خدمات �إ�رشافية كبرية للمدار�س التي
ي�رشفون عليها ،من خالل التخطيط لها ،لكن الواقع
ال يظهر ذلك.
ويف جمهورية م�رص العربية قامت ال�رشقاوي
( )2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع �إدارة
املدار�س باجلودة يف مدار�س حمافظتي القاهرة ويني
�سويف ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الإدارات
املدر�سية لديها ق�صور كبري يف جماالت تنمية
امل�صارحة والثقة بني املديرين وامل�رشفني واملعلمني،
وتوطيد �أوا�رص التعاون بروح الفريق ،واالعتماد
على الإدارة باحلقائق ،واالهتمام بالتقديرات
واملكاف�آت ،وتنمية التعليم عن طريق التعليم امل�ستمر،
وبناء على هذه النتائج ،وبالرغم من عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا تبع ًا ملتغريي اجلن�س و�سنوات اخلربة،
فقد تقدمت الباحثة مبجموعة من التو�صيات ،ومن
�أهمها �رضورة اهتمام القيادة ال�سيا�سية بالتعليم
لتحقيق معايري اجلودة فيه ،وتبني الالمركزية يف
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الإدارة التعليمية لإف�ساح املجال للمديرين وامل�رشفني
الرتبويني ملمار�سة الأداء الفعال يف تنظيم عملية
الإ�رشاف و�إعادة هيكلة املدر�سة وفق ًا ملعايري �إدارة
اجلودة يف التعليم.
و�أجرى الكواريني ()Lakhwareni, 2003
درا�سة هدفت �إىل التحقق فيما �إذا كانت التغريات
التي ا�ستحدثها نظام التعليم يف دولة جنوب �أفريقيا
منذ عام ( )1994قد �أ�سفرت عن �أي حت�سني يف
�إدارة اجلودة ،وفيما �إذا كانت هناك بع�ض املدار�س
قد �أديرت فع ًال باجلودة .وبعد حتليل ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة ،بينت النتائج �أن التغريات
التي مت �إحداثها قد �أ�سفرت فع ًال عن حت�سينات يف
اجلودة التعليمية ،و�أن املدار�س التي طبقت نظام
�إدارة اجلودة قد �أ�صبحت من املدار�س التي تتميز
بنوعية التعليم وفاعليته ،كما و�أظهرت النتائج �أن
تبني ا�سرتاتيجية اجلودة ال�شاملة يف بع�ض املدار�س
�سيمكنها من �أن ت�صبح مدار�س منوذجية يف الرتبية
والتعليم.
�أما �أوفاندو وهاك�ستني(  (Ovando & Huk e
 )stein, 2003فقد قاما بدرا�سة هدفت �إىل حتديد
ت�صورات مديري املدار�س يف والية تك�سا�س الأمريكية
عن املمار�سات الإ�رشافية يف �سياق الالمركزية
مل�رشيف التعليم يف املكتب املركزي للتعليم ،بالإ�ضافة
�إىل حتديد الدور املركزي للم�رشفني الرتبويني
يف مديريات الرتبية والتعليم يف �ضوء التحديث
والتجديد لنظام التعليم.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود م�ستوى عالٍ من
االتفاق بني املديرين ب�ش�أن �أبعاد ومهام املمار�سات
الإ�رشافية ،من حيث كونهم خمططي مناهج
ومي�رسين ومطورين للمعلمني وموفرين للموارد
الالزمة للنظام الإ�رشايف ،وداعمني للبحث العلمي.
وك�شفت النتائج �أي�ض ًا �أن م�ساهمة امل�رشفني
الرتبويني يف متابعة �ش�ؤون التعليم ي�ساعد بدرجة
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كبرية يف حت�سني التح�صيل الدرا�سي للطالب ،من
خالل امل�شاركة يف جمموعة وا�سعة الإجراءات
الهادفة مل�ساعدة املدار�س واملعلمني ،وعلى ر�أ�سها
حتقيق اجلودة يف �أهداف املمار�سات الإ�رشافية.
وقام الداود ( )2004بدرا�سة هدفت �إىل تعرف
واقع ممار�سة العالقة بني مدير املدر�سة وامل�رشف
الرتبوي من وجهة نظر املنت�سبني لدورة مديري
املدار�س وامل�رشفني الرتبويني يف ظل التوجهات
احلديثة نحو تطوير التعليم ،وكان من �أبرز النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي:
وجود �ضعف وا�ضح يف العالقة املهنية بني مديرياملدار�س وامل�رشفني الرتبويني يف املجاالت الإدارية.
وجود حت�سني طفيف يف م�ستوى العالقة املهنيةبني املديرين وامل�رشفني يف املجاالت الفنية ،وخا�صة
يف بع�ض الأن�شطة الإ�رشافية املتعلقة باملعلم مثل:
الزيارات ال�صفية ،وامل�شاركة يف تقييم الأداء
الوظيفي ،والتعاون يف تنفيذ بع�ض الأ�ساليب
الإ�رشافية مع املعلمني� .أما اجلوانب الفنية التي
تعاين من �ضعف يف م�ستوى العالقة بني املديرين
وامل�رشفني ،فكانت تتمثل باجلوانب املتعلقة بربنامج
الن�شاط ،واملناهج الدرا�سية تقييم ًا وتطوير ًا.
وقامت خ�ضري ( )2007بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن واقع معرفة وتطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
مديريات الرتبية والتعليم الفل�سطينية من وجهة نظر
العاملني فيها .وقد �أظهرت النتائج �أن درجة معرفة
وتطبيق معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات
الرتبية والتعليم كانت متو�سطة يف جميع املجاالت
التي تناولتها �أداة الدرا�سة ،كما �أظهرت النتائج
�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف مديريات الرتبية
والتعليم تعزى ملتغريات اجلن�س ،واملركز الوظيفي،
واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،بينما كانت هناك فروق
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دالة �إح�صائي ًا بني درجة املعرفة ودرجة التطبيق
ول�صالح درجة التطبيق ،ويف جمال متابعة العملية
التعليمية التعلمية تبع ًا ملتغري اخلربة ول�صالح �أقل
من (� )6سنوات ،ويف جمال تهيئة متطلبات اجلودة
تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�صالح دبلوم درا�سات
عليا ،ويف �ضوء نتائج الدرا�سة� ،أو�صت الباحثة بعدة
تو�صيات كانت من �أهمها� ،أن تعتمد وزارة الرتبية
والتعليم العايل ا�سرتاتيجية عامة لتطبيق مدخل �إدارة
اجلودة ال�شاملة كمدخل معتمد للإ�صالح والتغيري.
و�أجرى احللو ( )2008درا�سة هدفت �إىل التعرف
على اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف فل�سطني
نحو عملية املمار�سات الإ�رشافية .وقد �أظهرت
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية نحو عملية
املمار�سات الإ�رشافية لدى �أفراد عينة الدرا�سة تعزى
ملتغري اجلن�س يف جمال التخطيط ول�صالح املديرات،
بالإ�ضافة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري �سنوات اخلربة يف جميع املجاالت ،ول�صالح
�أ�صحاب �سنوات اخلربة (�أكرث من � 10سنوات)،
وخا�صة املديرات ذوات اخلربة الطويلة ممن يحملن
ال�شهادات العلمية الأعلى من بكالوريو�س .وبناء
على نتائج الدرا�سة� ،أو�صى الباحث بعدة تو�صيات،
وكان من �أهمها تعزيز االجتاه الإيجابي لدى مديري
املدار�س الثانوية يف فل�سطني نحو عملية املمار�سات
الإ�رشافية�.أما �أبو عبدة ( )2011فقامت بدرا�سة
بهدف التعرف �إىل درجة تطبيق معايري �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف مدار�س حمافظة نابل�س من وجهة نظر
املديرين فيها ،حيث ك�شفت النتائج وجود درجة
تطبيق متو�سطة ملعايري �إدارة اجلودة ال�شاملة يف
مدار�س حمافظة نابل�س تعزى ملتغريات اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،وال�سلطة امل�رشفة
على التعليم ،بينما كانت الفروق دالة �إح�صائي ًا يف
معظم جماالت درجة التطبيق تبع ًا ملتغري �سنوات
اخلربة ول�صالح امل�ستوى �أقل من (� )5سنوات .ويف
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�ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صت الباحثة بعدة تو�صيات
كان من �أهمها و�ضع اللوائح التنظيمية لرتقيات
املعلمني على �أ�سا�س الإجناز والإبداع واخلربة
والعطاء يف املهنة.ويف �ضوء ما مت عر�ضه من درا�سات
ذات عالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،يت�ضح �أنها
ركزت يف غالبيتها على �أهمية تطبيق �إدارة اجلودة يف
م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم ،ملا لها من منافع جمة على
النظام الذي يتبناها ،ومن �ضمنها جمال املمار�سات
الإ�رشافية ،و�أن املدار�س التي ركزت على اجلودة
يف ا�سرتاتيجيتها �أ�صبحت من املدار�س التي متيزت
بنوعية التعليم وفاعليته .وفيما يتعلق بالدرا�سات
الأجنبية ،لوحظ �أنها قطعت �شوط ًا بعيد ًا يف جمال
�إدارة اجلودة يف املجاالت كافة ،مبا فيها النظام
الرتبوي الذي ي�شكل فيه املمار�سات الإ�رشافية �أحد
�أهم �أركانه ،مقارنة بالدرا�سات العربية التي ما تزال
حديثة العهد ن�سبي ًا يف هذا املجال.

م�شكلة الدرا�سة

من الأ�سا�سيات التي تركز عليها املجتمعات الب�رشية
لت�صحيح م�سار حياتها للحاق بركب احل�ضارة
والتطور العلمي� ،أن تهتم بنظامها الرتبوي ،ملا له
من قدرة على حتدي ال�صعاب ومواجهة التحديات
وجتاوز امل�شكالت التي تواجه كيانه ،وتعطل
م�سريته نحو التقدم والتطور والرقي .ويف املجتمع
الفل�سطيني يتعر�ض النظام التعليمي ،كما يف الدول
الأخرى ،للكثري من االنتقادات حول خمرجاته التي
تو�صف يف بع�ض الأحيان بال�ضعف والق�صور،
�أو بال�صعوبة والتعقيد ،الأمر الذي يلقي بثقله
�إىل حتمية االهتمام بالدور الذي تلعبه املمار�سات
الإ�رشافية يف تذليل ال�صعوبات التي تواجه النظام
الرتبوي للنهو�ض مب�ستوى خمرجاته �إىل امل�ستوى
املطلوب تربوي ًا وجمتمعي ًا ،وكذلك االهتمام بالدور
املناط بامل�رشف الرتبوي باعتباره القائد واخلبري
الذي يقع على عاتقه عبء التكفل ب�سالمة العملية
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التعليمية التعلمية والنهو�ض بها نحو التح�سن
واالرتقاء.
ويف �ضوء ما �سبق ،يرى الباحثان �أن ال�سبيل الأمثل
ملواجهة ال�صعوبات التي تواجه النظام الرتبوي� ،أو
الإ�سهام يف عالجها ،ال يتم �إال من خالل االطالع على
النظام الإ�رشايف فيه للتعرف �إىل جودته وكفاءته يف
حتقيق الأهداف ،فمن هنا تبلورت لديهما الفكرة
لإجراء مثل هذه الدرا�سة للتعرف �إىل واقع جودة
املمار�سات الإ�رشافية من وجهة نظر املديرين ،على
اعتبار �أنهم ي�شكلون حلقة الو�صل بني املعلمني
وامل�رشفني الرتبويني ،وملا يتمتعون به من خربات
مهنية جمة يف التعامل مع الأنظمة والقوانني املتعلقة
بالنظام الرتبوي ،بالإ�ضافة �إىل املكانة الرتبوية
واالجتماعية الرفيعة التي يحظون بها من قبل �أفراد
املجتمع الرتبوي ك�إداريني وم�رشفني مقيمني.
ومن هنا جاءت م�شكلة الدرا�سة التي تتلخ�ص يف
ال�س�ؤال الآتي:
"ما واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س
الثانوية يف مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية
من فل�سطني من وجهة نظر مديري املدار�س فيها".

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة احلالية للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
.1ما واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س
الثانوية يف مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية
من وجهة نظر املديرين؟ وهل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني جماالت واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية عند �أفراد عينة الدرا�سة؟
.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع
جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية يف
مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية من وجهة
نظر املديرين تعزى ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات
اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي؟
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�أهمية الدرا�سة

ميكن �إيجاز �أهمية الدرا�سة مبا يلي:
 .1تعترب هذه الدرا�سة مهمة لأنها تدر�س واقع
جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية
يف مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية من
وجهة نظر املديرين ،ومن ثم التعرف على اجلوانب
الإيجابية لتعزيزها ،واجلوانب ال�سلبية والعمل على
عالجها ،مما ينعك�س �إيجاب ًا على تنمية التطور املهني
للم�رشفني واملديرين واملعلمني.
 .2تنبع �أهمية هذه الدرا�سة كونها حاولت التعرف
على ت�أثري متغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة،
وامل�ؤهل العلمي يف واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية
يف املدار�س الثانوية يف مديريات حمافظات �شمال
ال�ضفة الغربية من وجهة نظر املديرين ،مما يفيد
يف و�ضع اخلطط والدورات التي ت�ساعد على رفع
م�ستوى العملية الإ�رشافية يف فل�سطني.
 .3تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة التي
تبحث يف واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف
فل�سطني ،وبالتايل ي�ؤمل �أن ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة
امل�س�ؤولني الرتبويني يف التعرف على هذا الواقع مما
�سيكون له نتائج �إيجابية يف عملية الت�صويب الرتبوي
التي ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم العايل �إحداثه يف
نظام التعليم الفل�سطيني يف هذه الأيام.

�أهداف الدرا�سة

�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
 .1التعرف �إىل واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف
فل�سطني من وجهة نظر املديرين� ،إ�ضافة �إىل حتديد
الفروق بني جماالت هذا الواقع يف نظام املمار�سات
الإ�رشافية الفل�سطيني.
 .2التعرف �إىل الفروق يف واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية لدى املديرين تبع ًا ملتغريات اجلن�س
و�سنوات اخلربة وامل�ؤهل العلمي لدى املديرين.
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حدود الدرا�سة وحمدداتها

 .1احلدود الزمانية :حددت هذه الدرا�سة بال�سياق
الزمني الذي �أجريت فيه وهو الف�صل الأول من العام
الدرا�سي .2012/2013
.2احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة
على الوقوف على معرفة واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية يف مديريات حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية من وجهة نظر املديرين.
.3احلدود املكانية :املدار�س الثانوية احلكومية
يف مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية يف
فل�سطني.
.4املحددات الإجرائية :تتحدد نتائج هذه الدرا�سة
مبا وفرته من �رشوط فيما يتعلق باختيار العينة
وحجمها ،و�أداة الدرا�سة من حيث دالالت �صدقها
وثباتها وفاعلية فقراتها وجماالتها .كما وتتحدد
نتائج الدرا�سة بالطريقة التي مت تطبيق �أداة الدرا�سة
مبوجبها ،وكذلك لطبيعة التحليل الإح�صائي
امل�ستخدم يف حتليل نتائجها للإجابة عن ت�سا�ؤالتها.

م�صطلحات الدرا�سة

ت�شتمل هذه الدرا�سة على عدد من امل�صطلحات يرى
الباحثان �رضورة تعريفها وفق ًا ل�سياق ا�ستخدامها
يف هذه الدرا�سة ،وهي على النحو الآتي:
اجلودة :يق�صد بها درجة املالءمة لل�شيء �أوال�شخ�ص من حيث القدرة على تلبية حاجات الأفراد
ومتطلبات �سوق العمل ،وتوجيهها بهدف �ضمان
حتقيق امل�ستوى املطلوب للمنتج مبا يتواءم مع هذه
املتطلبات ،والتي ت�شمل اخلدمات ،وال�سيا�سات،
والربامج ،والنظم ،واملناهج ،وكل ما يتعلق
بامل�ؤ�س�سة �إىل امل�ستوى املطلوب (جري�س.)2004 ،
�أما التعريف الإجرائي للجودة :فيتمثل بدرجةا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على ا�ستبانة
جودة املمار�سات الإ�رشافية مبجاالتها املختلفة
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وامل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
تقومي الواقع :ويق�صد به الرتكيز على تقومياملمار�سات الإ�رشافية التي ميار�سها امل�رشف
الرتبوي كما هي ،دون اهتمام �أو تقيد بالت�صور
امل�سبق للنتاجات الإ�رشافية ،وذلك بهدف معرفة
�سلبيات و�إيجابيات هذه املمار�سات كما هي موجودة
يف الواقع الفعلي (زيدان.)2007 ،
املمار�سات الإ�رشافية :هي العملية املخططةواملنظمة التي تهدف �إىل م�ساعدة املديرين واملعلمني
وامل�رشفني الرتبويني على امتالك مهارات تنظيم
تعلم التالميذ مبا ين�سجم وحتقيق الأهداف الرتبوية
والتعليمية املرجوة (احللو.)2008 ،
مديريات �شمال ال�ضفة الغربية :وهي مديرياتالرتبية والتعليم التي تقع �إطار حمافظات �شمال
ال�ضفة الغربية ،والتي ت�شمل حمافظات (نابل�س،
وجنني ،وطولكرم ،و�سلفيت ،وقلقيلية ،وطوبا�س).

الطريقة والإجراءات

منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي املتمثل بال�صورة
امل�سحية امليدانية املالئمة لطبيعة هذه الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من مديري املدار�س الثانوية
ومديراتها والبالغ عددهم ( )338مدير ًا ومديرة
ح�سب �إح�صائيات العام الدرا�سي 2012/2013
(وزارة الرتبية والتعليم العايل.)2011 ،
�أما عينة الدرا�سة املمثلة للمجتمع ،فقد بلغت ()181
مدير ًا ومديرة ،ا�سترُ جع منها ( )111ا�ستبانة ،وهي
عينة تعادل ما ن�سبته ( )32%من جمتمع الدرا�سة
امل�ستهدف ،حيث مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية
املنتظمة الب�سيطة .واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد
عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س وامل�ؤهل العلمي،
و�سنوات اخلربة.
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اجلدول (:)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغريات اجلن�س،
و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي
املتغري
اجلن�س
�سنوات اخلربة

امل�ؤهل العلمي

�أداة الدرا�سة

م�ستوى املتغري
ذكر
�أنثى
املجموع
�أقل من � 5سنوات
من � 5-10سنوات
�أكرث من � 10سنوات
املجموع
بكالوريو�س فما دون
�أعلى من بكالوريو�س
املجموع

العدد
65
46
111
24
51
36
111
63
48
111

�أداة الدرا�سة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحثان بتطوير
ا�ستبانة لقيا�س واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية
بعد �إجراء م�سح �شامل للمراجع املتخ�ص�صة يف
املمار�سات الإ�رشافية ،والإدارة الرتبوية واملدر�سية،
بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة يف هذا
املجال.
تكونت �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية من ()45
فقرة ،وبعد حتكيمها من قبل ت�سعة من حملة
الدكتوراه يف الرتبية والإدارة الرتبوية ،واعتماد
الفقرات التي �أجمع عليها ثلثا املحكمني� ،أ�صبح عدد
فقرات اال�ستبانة ( )42موزعة على �أربعة جماالت،
وهي املجاالت التي مت االعتماد عليها يف حتليل نتائج
الدرا�سة.
�أما درجة تقدير اال�ستجابة على فقرات مقيا�س الأداة،
فقد تكونت من خم�س ا�ستجابات �أعدت وفق مقيا�س
ليكرت املتدرج على ال�سلم اخلما�سي (Five Point
 )– Likert Scaleوذلك على النحو الآتي :بدرجة
عالية جد ًا ( )5درجات ،بدرجة عالية ( )4درجات،
بدرجة متو�سطة ( )3درجات ،بدرجة منخف�ضة ()2
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درجة ،وبدرجة منخف�ضة جد ًا ( )1درجة .كما ومت
�صياغة جميع الفقرات ب�صيغة تعبرّ عن معنى �إيجابي
لواقع جودة املمار�سات الإ�رشافية ،واجلدول رقم
( )2يبني جماالت اال�ستبانة ،وعدد فقرات كل جمال
من جماالتها.
اجلدول رقم (:)2جماالت اال�ستبانة ،وعدد وترتيب فقراتها
الرقم

املجال

.1
.2

جودة املنهاج الدرا�سي
جودة امل�ستوى التح�صيلي
للطلبة
جودة عملية التعلم والتعليم
جودة �أداء املعلمني املهني
املجموع

.3
.4
.5

عدد
الفقرات
8
9

ترتيب
الفقرات
1-8
9-17

12
13
42

18-29
30-42
1-42

وفيما يتعلق بثبات اال�ستبانة ،فقد مت التحقق
منه با�ستخراج االت�ساق الداخلي ملجاالت مقيا�س
اال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونبا خ – �ألفا (A l
 ،)pha-Chronbachحيث تراوحت معامالت
الثبات ملجاالت اال�ستبانة ما بني ( ،)86.90-.وفيما
يتعلق بالثبات الكلي لال�ستبانة ،فقد بلغت قيمة
الثبات حم�سوبة على �أ�سا�س الدرجة الكلية (،)93.
وهو معامل ثبات عالٍ يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة ،كما
يتبني من اجلدول رقم (.)3
اجلدول رقم (:)3قيم معامالت الثبات لالت�ساق الداخلي ملجاالت
اال�ستبانة الأربعة ،وقيمة الثبات الكلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا
الرقم

املجال

.1
.2
.3
.4
.5

جودة املنهاج الدرا�سي
جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
جودة عملية التعلم والتعليم
جودة �أداء املعلمني املهني
الثبات الكلي

معامل
الثبات
0.86
0.90
0.88
0.89
0.93
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نتائج الدرا�سة

فيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة تبع ًا لت�سا�ؤالتها:
�أو ًال :نتائج الدرا�سة املتعلقة بالت�سا�ؤل الأول والذي
ن�صه:
ما واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س
الثانوية يف مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية
من وجهة نظر املديرين؟ وهل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني جماالت واقع املمار�سات الإ�رشافية
عند �أفراد عينة الدرا�سة؟
للإجابة عن ال�شق الأول من هذا الت�سا�ؤل ،ا�ستخدمت
املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية للفقرات يف
املجاالت ،وللدرجة الكلية لواقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية ،ونتائج اجلداول ( )7 ،6 ،5 ،4تبني ذلك،
بينما يبني اجلدول ( )8خال�صة النتائج ،والدرجة
الكلية ملجاالت جودة املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد
عينة الدرا�سة.
ومن �أجل تف�سري النتائج ،ونظر ًا لكون �سلم

 .1جمال جودة املنهاج الدرا�سي:
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اال�ستجابة على الفقرات خما�سي ،فقد اعتمدت
الن�سب املئوية التالية كمعيار لهذا التف�سري:
  80%ف�أعلى تعادل درجة جودة عالية جد ًا  79.9% - 70%وتعادل درجة جودة عالية.  69.9% - 60%وتعادل درجة جودة متو�سطة  59.9% - 50%وتعادل درجة جودة منخف�ضة.�أقل من  50%وتعادل درجة جودة منخف�ضة جد ًا(احللو)2008 ،
�أما الأ�سا�س الذي مت االعتماد عليه يف حتويل
املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابات �إىل ن�سب مئوية،
فقد جتلى يف الت�سهيل على القارئ ربطها بالواقع
عند تقدير درجة اال�ستجابة عن كل فقرة من فقرات
املقيا�س.
ومما يلي عر�ض لنتائج ال�شق الأول من الت�سا�ؤل
الأول وفق ًا للمجاالت التي ا�شتملت عليها �أداة
الدار�سة ،وهي كالآتي:

اجلدول رقم (:)4املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية لواقع جودة املمار�سات الإ�شرافية يف جمال جودة املنهاج الدرا�سي عند �أفراد
عينة الدرا�سة (ن = )111
درجة
الن�سبة
املتو�سط
الفقرات
الرقم
اجلودة
املئوية
()%
يف هذا املجال ،يحر�ص امل�رشف الرتبوي على االهتمام مبا يلي:
منخف�ضة
48.4
2.42
ي�رشك املعلمني يف �إثراء املنهاج وحت�سينه.
.1
جد ًا
منخف�ضة
54
2.70
ي�شارك املعلمني يف جلان تطوير املناهج الدرا�سية.
.2
عالية
71.4
3.57
ي�شجع املعلمني يف عملية �إثراء املنهاج مبا يحقق اجلودة فيه.
.3
منخف�ضة
45.4
2.27
ي�شجع املعلمني على تنفيذ املبادرات الإبداعية املتعلقة يف املنهاج الدرا�سي.
.4
جد ًا
عالية
72.4
3.62
ي�شجع املعلمني يف عملية ربط املنهاج الدرا�سي يف البيئة املدر�سية وحميطها.
.5
متو�سطة
69.2
3.46
يتابع املعلمني عند تنفيذ برامج منهجية م�صاحبة للمنهاج الدرا�سي.
.6
متو�سطة
62.4
3.12
ي�رشك املعلمني يف عملية التقومي للمنهاج.
.7
منخف�ضة
52.2
2.61
يعالج جوانب ال�ضعف والق�صور املتعلقة بتنفيذ املنهاج الدرا�سي.
.8
منخف�ضة
59.4
2.97
الدرجة الكلية للمجال
* �أق�صى درجة لال�ستجابة ( )5درجات.
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يت�ضح من اجلدول (� )4أن درجة جودة املمار�سات
الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية يف مديريات حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية عند �أفراد عينة الدرا�سة
يف جمال جودة املنهاج الدرا�سي كانت عالية على
الفقرتني ( ،)5 ،3حيث بلغت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليهما �أكرث من ( ،)70%وكانت درجة
الواقع متو�سطة على الفقرتني ( ،)7 ،6حيث تراوحت
ن�سبة اال�ستجابة عليهما ما بني (،)62.4%-69.2%
يف حني كانت درجة اجلودة على الفقرتني ()8 ،2
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منخف�ضة ،حيث بلغت ن�سبة اال�ستجابة عليهما ما بني
(� .)54% - 52.2%أما بالن�سبة للفقرتني ( ،)4 ،1فقد
كانت ن�سبة اال�ستجابة عليهما منخف�ضة جد ًا ،حيث
تراوحت الن�سبة املئوية ما بني (.)45.4% - 48.4%
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية لواقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية يف جمال جودة املنهاج الدرا�سي فقد كانت
منخف�ضة ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة �إىل
(.)59.4%

 .2جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة:
اجلدول رقم (:)5املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية لواقع جودة املمار�سات الإ�شرافية يف جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
عند �أفراد عينة الدرا�سة (ن = )111
الرقم

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

املتو�سط

يف هذا املجال ،يحر�ص امل�رشف الرتبوي على االهتمام مبا يلي:
يتابع و�ضع االختبارات التح�صيلية بناء على جداول موا�صفات تقومي الطلبة.
ي�شارك يف برامج اكت�شاف الطلبة املوهوبني ورعايتهم.
يق ّوم مدى ت�أثر التدري�س يف تلبية االحتياجات املختلفة للطلبة على اختالف
م�ستوياتهم.
يحدد العوامل التي ت�ؤثر على التدري�س ايجاب ًا و�سلباً.
ي�صمم خطط عالجية ملظاهر ال�ضعف عند املعلمني وي�رشف على تنفيذها.
ي�شارك يف برنامج املدر�سة لرت�سيخ حرية الفكر والتعبري.
ي�ساهم يف فعاليات تكرمي الطلبة املتفوقني.

الن�سبة
املئوية
()%

درجة
اجلودة

الفقرات

3.76
2.45
3.46

75.2
49
69.2

عالية
منخف�ضة
متو�سطة

3.36
3.84
2.56
2.42

72.6
76.8
51.2
48.4

يناق�ش املعلمني حول �أهمية ن�رش ثقافة التعاون بني الطلبة يف املدر�سة.
يطلع املعلمني على �أحدث ا�سرتاتيجيات التدري�س والتي تتنا�سب وحاجات التالميذ.
الدرجة الكلية للمجال

3.32
3.43
3.20

66.4
68.6
64

عالية
عالية
منخف�ضة
منخف�ضة
جد ًا
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

* �أق�صى درجة لال�ستجابة ( )5درجات.
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يت�ضح من اجلدول (� )5أن درجة اجلودة يف واقع
املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد عينة الدرا�سة يف
جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة كانت عالية
على الفقرات ( ،)13 ،12 ،9حيث تراوحت الن�سبة
املئوية لال�ستجابة عليها ما بني (،)76.8 - 72.6%
وكانت درجة اجلودة على الفقرات ()17 ،16 ،11
متو�سطة ،حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة
عليها ما بني ( )69.2% - 66.4%على التوايل ،وهي
ن�سبة ت�شري �إىل درجة منخف�ضة من اال�ستجابة� ،أما
بالن�سبة للفقرة ( )15فقد كانت درجة اال�ستجابة
عليها منخف�ضة جد ًا ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليها (� .)48.4%أما فيما يتعلق
بالدرجة الكلية لال�ستجابة على املجال ككل فقد كانت
متو�سطة� ،إذ و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليه
�إىل (.)64%

 .3جمال جودة عملية التعلم والتعليم
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جمال جودة عملية التعلم والتعليم كانت عالية على
الفقرات ( ،)25 ،22 ،21حيث تراوحت الن�سب
املئوية لال�ستجابة عليها ما بني (،)74.4% - 70.8%
وكانت درجة اجلودة على املجال ذاته متو�سطة على
الفقرات ( ،)29 ،28 ،27 ،23 ،20 ،19حيث تراوحت
ن�سبة اال�ستجابة عليها ما بني (.)69.4% - 64.8%
وبالن�سبة للفقرة ذات الرقم ( )18فقد كانت درجة
اال�ستجابة عليها منخف�ضة ،حيث بلغت الن�سبة
املئوية لال�ستجابة عليها (� ،)56.2%أما بالن�سبة
للفقرتني ( )26 ،24فقد كانت درجة اال�ستجابة
عليهما منخف�ضة جد ًا ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة عليهما ( )48.8% ،47.4%على التوايل.
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال ،فقد كانت
متو�سطة ،حيث بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليه
�إىل (.)64.8%

يت�ضح من اجلدول (� )6أن درجة اجلودة يف واقع
املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد عينة الدرا�سة يف
اجلدول رقم (:)6املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية لواقع جودة املمار�سات الإ�شرافية يف جمال جودة عملية التعلم والتعليم عند
�أفراد عينة الدرا�سة (ن = )111
الرقم

الفقرات

املتو�سط

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

يف هذا املجال ،يحر�ص امل�رشف الرتبوي على االهتمام مبا يلي:
ي�ضع خطط ًا ا�سرتاتيجية لتطوير عملية التعلم والتعليم.
يوفر م�ؤ�رشات حتقيق النمو املهني لعملية التعلم والتعليم.
يتابع جاهزية الكادر التعليمي لعملية التعلم والتعليم.
ي�شخ�ص املوقف التعليمي بكافة عنا�رصه.
ي�ساهم يف معاجلة امل�شكالت الأكادميية والتعليمية.
يوجه املعلمني لطرائق و�أ�ساليب التدري�س املالئمة.
يقدم للمعلمني درو�سا منوذجية للتخ�ص�ص الذي ي�رشف عليه.

الن�سبة
املئوية
()%

2.81
3.47
3.38
3.61
3.72
3.46
2.37

56.2
69.4
67.6
72.2
74.4
69.2
47.4

.25
.26

يحدد االحتياجات التدريبية للمعلمني.
يدرب املعلمني على تطبيق ا�سرتاتيجيات حديثة يف عملية التدري�س.

3.53
2.44

70.8
48.8

.27

يق ّوم �أداء املعلمني يف �ضوء مفهوم الإ�رشاف احلديث.

3.39

67.8

درجة
اجلودة
منخف�ضة
متو�سطة
متو�سطة
عالية
عالية
متو�سطة
منخف�ضة
جد ًا
عالية
منخف�ضة
جد ًا
متو�سطة
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 .28يحر�ص على �إ�رشاك املعلمني مبا ي�ساعدهم على �إيجاد البدائل املالئمة لتح�سني عملية التعلم
والتعليم.
يقدم امل�شورة للمعلمني مبا ي�ساعدهم على ايجاد البدائل املالئمة لتح�سني عملية التعلم
.29
والتعليم.
الدرجة الكلية للمجال
* �أق�صى درجة لال�ستجابة ( )5درجات.

 .4جمال جودة �أداء املعلمني املهني

يت�ضح من اجلدول (� )7أن درجة اجلودة يف واقع
جودة املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد عينة الدرا�سة
يف جمال جودة �أداء املعلمني املهني كانت عالية على
الفقرات ( ،)42 ،41 ،39 ،36 ،34 ،32 ،31 ،30حيث
تراوحت ن�سبة اال�ستجابة عليها ما بني (70.4%
  ،)75.4%وكانت درجة اال�ستجابة متو�سطةعلى الفقرات ( ،)38 ،37 ،33حيث تراوحت ن�سبة
اال�ستجابة ما بني ( ،)69.8% - 66.8%وكانت
منخف�ضة جد ًا على الفقرتني ( )40 ،35حيث بلغت
الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليهما (- 46.4%
 )49.6%على التوايل.
وفيما يتعلق بدرجة اال�ستجابة الكلية على املجال،
فقد كانت متو�سطة ،حيث و�صلت ن�سبة اال�ستجابة
عليه �إىل (.)67.6%

 .5ترتيب املجاالت ،والدرجة الكلية لواقع
جودة املمار�سات الإ�شرافية:

يت�ضح من اجلدول (� )8أن درجة اجلودة نحو واقع
املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد عينة الدرا�سة كانت

3.24

64.8

متو�سطة

3.42

68.4

متو�سطة

3.24

64.8

متو�سطة

متو�سطة على جميع جماالت الدرا�سة ،با�ستثناء
جمال جودة املنهاج الدرا�سي ،حيث و�صلت درجة
اال�ستجابة عليه من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة
�إىل درجة منخف�ضة .وبالن�سبة للدرجة الكلية
لال�ستجابة على املجاالت فقد كانت متو�سطة ،حيث
و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة �إىل (.)63.8%
وفيما يتعلق برتتيب املجاالت ،كان جمال جودة �أداء
املعلمني املهني يف املرتبة الأوىل ( ،)67.6%يليه جمال
جودة عملية التعلم والتعليم ( ،)64.8%ثم جمال
جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ( ،)64%و�أخري ًا
جمال جودة املنهاج الدرا�سي (.)59.4%
ومن �أجل الإجابة عن ال�شق الثاين من الت�سا�ؤل
الأول ،واملتعلق بتحديد الفروق بني جماالت
واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد عينة
الدرا�سة ،مت ا�ستخدام حتليل التباين متعدد املتغريات
التابعة ( ،)MONAVAوذلك با�ستخدام االختبار
الإح�صائي هوتلنج تري�س (،)Hotelling's Trace
ونتائج اجلدول رقم ( )9تبني ذلك.

اجلدول رقم (:)7املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية لواقع جودة املمار�سات الإ�شرافية يف جمال جودة �أداء املعلمني املهني عند
�أفراد عينة الدرا�سة (ن = )111
الرقم

الفقرات

املتو�سط

.30
.31
.32
.33

يف هذا املجال ،يحر�ص امل�رشف الرتبوي على االهتمام مبا يلي:
ي�ساهم يف حت�سني �أداء املعلمني يف التخطيط للتدري�س.
ي�شجع املعلمني على ا�ستخدام �أ�ساليب حديثة يف التفاعل ال�صفي والتدري�س.
يراعي م�شاعر املعلمني وانفعاالتهم.
يتبنى منحى النمو املهني للمعلمني يف املدر�سة.

الن�سبة
املئوية
()%

3.53
3.61
3.64
3.49

70.6
72.2
72.8
69.8

درجة
اجلودة

عالية
عالية
عالية
متو�سطة
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.34
.35

ينفذ ن�شاطات تراعي النمو املهني للمعلمني يف املدر�سة.
ي�رشك املعلمني يف اتخاذ القرارات.

3.77
2.34

75.4
46.4

.36
.37
.38
.39
.40

ي�ساعد املعلمني على معاجلة الأخطاء حال وقوعها.
ي�ستخدم �أ�ساليب �إ�رشافية متنوعة تتنا�سب وحاجات املعلمني.
يعمل على ت�صويب وجهات نظر املعلمني عن املمار�سات الإ�رشافية.
ي�شجع املعلمني على التفاعل مع مبادرات تطوير الأداء.
ي�شجع املعلمني على �إجراء البحوث الإجرائية وامل�شاريع التطويرية.

3.67
3.36
3.34
3.59
2.48

73.4
67.2
66.8
71.8
49.6

3.52
3.63
3.38

70.4
72.6
67.6

ي�ساهم يف حتقيق حاجات املعلمني املهنية واالجتماعية.
.41
ين�رش ثقافة اجلودة يف �أو�ساط املعلمني.
.42
الدرجة الكلية للمجال
* �أق�صى درجة لال�ستجابة ( )5درجات.

عالية
منخف�ضة
جد ًا
عالية
متو�سطة
متو�سطة
عالية
منخف�ضة
جد ًا
عالية
عالية
متو�سطة

اجلدول رقم (:)8الرتتيب ،واملتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية ملجاالت واقع املمار�سات الإ�شرافية ،والدرجة الكلية للمجاالت عند
�أفراد عينة الدرا�سة (ن = )111
الرقم

املتو�سط

الفقرات

3.38
3.24
3.20
2.97
3.19

جودة �أداء املعلمني املهني
.1
جودة عملية التعلم والتعليم
.2
جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
.3
جودة املنهاج الدرا�سي
.4
الدرجة الكلية للمجاالت
* �أق�صى درجة لال�ستجابة ( )5درجات

الن�سبة
املئوية
()%
67.6
64.8
64
59.4
63.8

درجة
اجلودة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
منخف�ضة
متو�سطة

اجلدول رقم (:)9نتائج اختبار هوتلنج تري�س لداللة الفروق بني جماالت واقع جودة املمار�سات الإ�شرافية
(ف) التقريبية

قيمة اختبار هوتلنج
تري�س
69.63
0.72
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05

درجات حرية الب�سط

درجات حرية اخلط�أ

م�ستوى الداللة *

3
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*0.0001

اجلدول رقم (:)10نتائج اختبار �سداك لداللة الفروق بني جماالت واقع جودة املمار�سات الإ�شرافية
املجاالت
جمال جودة املنهاج الدرا�سي
جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
جمال جودة عملية التعلم والتعليم
جمال جودة �أداء املعلمني املهني
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05

املتو�سط 1
2.97
3.20
3.24
3.38

4
3
2
*-.25 *.22 *-.36
*-.11 *.38
*.27
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يت�ضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني
جماالت واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية عند �أفراد
عينة الدرا�سة.
ولتحديد بني �أي املجاالت كانت الفروق ،ا�ستخدم
اختبار �سداك ( )Sidack Testللمقارنات الثنائية
بني املتو�سطات احل�سابية للمجاالت ،ونتائج اجلدول
رقم ( )10تبني ذلك .حيث يت�ضح من اجلدول رقم
( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α = 0.05بني جماالت واقع جودة املمار�سات
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الإ�رشافية ،حيث �أ�شارت النتائج – بعد ا�ستخدام
اختبار �سداك للمقارنات الثنائية بني املتو�سطات
احل�سابية – �أن جميعها كانت دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى ( ،)α = 0.05حيث كان �أعلى متو�سط على
جمال جودة �أداء املعلمني املهني ( ،)3.38يليه جمال
جودة عملية التعلم والتعليم ( ،)3.24فمجال جودة
امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،و�أخري ًا جمال جودة
املنهاج الدرا�سي ( ،)2.97وتظهر هذه النتيجة
بو�ضوح يف ال�شكل البياين رقم (.)1

ال�شكل رقم (:)1املتو�سطات احل�سابية ملجاالت واقع جودة املمار�سات الإ�شرافية
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ثاني ًا :النتائج املتعلقة بالت�سا�ؤل الثاين والذي ن�صه:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع
جودة املمار�سات الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية يف
مديريات حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية من جهة
نظر املديرين تعزى ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات
اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي؟
للإجابة عن ال�شق الأول من الت�سا�ؤل ،واملتعلق
مبتغري اجلن�س ،قام الباحثان با�ستخدام اختبار (ت)
ملجموعتني م�ستقلتني (Independent Group-t
 ،)Testونتائج اجلدول رقم ( )11تبني ذلك .حيث
يت�ضح من اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0.05يف جميع
جماالت واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية ،تعزى
ملتغري اجلن�س .وكما ت�شري معطيات النتائج يف
اجلدول املذكور ،فقد كانت الفروق يف جمال جودة
املنهاج الدرا�سي ل�صالح املدراء ،ويف جمال جودة
امل�ستوى التح�صيلي للطلبة كانت ل�صالح املديرات،
ويف جمال جودة عملية التعلم والتعليم كانت ل�صالح
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املدراء ،ويف جمال جودة �أداء املعلمني املهني كانت
ل�صالح املديرات.
للإجابة عن ال�شق الثاين من الت�سا�ؤل الثاين ،واملتعلق
مبتغري �سنوات اخلربة ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي ( ،)One-Way ANOVAكما يتبني
من ( ،)13يف حني يبني اجلدول ( )12املتو�سطات
احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري
�سنوات اخلربة.
يت�ضح من اجلدول (� )13أن الفروق يف جماالت:
جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،وجودة عملية
التعلم والتعليم ،وجودة �أداء املعلمني املهني كانت
دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α = 0.05تبع ًا ملتغري
�سنوات اخلربة ،يف حني ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α = 0.05يف جمال جودة
املنهاج الدرا�سي .ولتحديد بني �أي من م�ستويات
�سنوات اخلربة كانت الفروق ،ا�ستخدم اختبار
�شفيه للمقارنات البعدية بني املتو�سطات ،والنتائج يف
اجلدول ( )14تبني ذلك.

اجلدول رقم (:)11نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف واقع جودة املمار�سات الإ�شرافية تبع ًا ملتغري اجلن�س
( ت )
�أنثى
ذكر
املجاالت
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف املح�سوبة
6.30 .65
2.84 .56
3.17
جمال جودة املنهاج الدرا�سي
4.62 .53
3.47 .46
3.28
جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
6.01 .48
2.88 .45
3.11
جمال جودة عملية التعلم والتعليم
2.36 .53
3.33 .51
3.20
جمال جودة �أداء املعلمني املهني
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05
اجلدول رقم (:)12املتو�سطات احل�سابية لواقع جودة املمار�سات الإ�شرافية تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة
�سنوات اخلربة
املجاالت
جمال جودة املنهاج الدرا�سي
جمال جودة امل�ستوى
التح�صيلي للطلبة
جمال جودة عملية التعلم
والتعليم
جمال جودة �أداء املعلمني املهني

م�ستو ى
الداللة
*.0001
*.0001
*.0001
*.0001

�أقل من (� )5سنوات

من � 10-5سنوات

�أكرث من (� )10سنوات

2.97
3.38

3.03
3.30

3.05
3.45

2.93

2.95

3.10

3.33

3.13

3.30
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اجلدول رقم (:)13نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف واقع جودة املمار�سات الإ�شرافية تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة
املجاالت

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

جمال جودة املنهاج الدرا�سي

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات

39.
228.84
229.23
1.69

2
562
564
2

داخل املجموعات
املجموع
جمال جودة عملية التعلم والتعليم بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
جمال جودة �أداء املعلمني املهني بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05

138.46
140.15
2.87
126.60
129.47
4.30
155.86
160.16

562
564
2
562
564
2
562
564

جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي
للطلبة

متو�سط
املربعات
.20
40
.84

(ف)

الداللة

.49

.613

3.44

*.033

.24
1.43
.22

6.37

*.002

2.15
.27

7.75

*.000

اجلدول رقم (:)14نتائج اختبار �شفيه لداللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية ملجاالت جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،وجودة
عملية التعلم والتعليم ،وجودة �أداء املعلمني املهني تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة
جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
�أقل من (� )5سنوات
من � 10-5سنوات
�أكرث من � 10سنوات
جمال جودة عملية التعلم والتعليم
�أقل من (� )5سنوات
من � 10 5-سنوات
�أكرث من � 10سنوات
جمال جودة �أداء املعلمني املهني
�أقل من (� )5سنوات
من � 5-10سنوات
�أكرث من � 10سنوات
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05

�أقل من (� )5سنوات

من � 5-10سنوات
.08

�أكرث من � 10سنوات
-.05
*-.13

�أقل من (� )5سنوات

من � 5-10سنوات
-.07

�أكرث من � 10سنوات
*-.15
*-.15

�أقل من (� )5سنوات

من � 5-10سنوات
*.20

�أكرث من � 10سنوات
.20
*-.18
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يت�ضح من اجلدول (� )14أن الفروق يف جمال جودة
امل�ستوى التح�صيلي للطلبة تبع ًا ل�سنوات اخلربة
كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()α = 0.05
بني م�ستويي �سنوات اخلربة من � 5-10سنوات،
و�أكرث من (� )10سنوات ل�صالح امل�ستوى �أكرث
من (� )10سنوات ،ويف جمال جودة عملية التعلم
والتعليم بني م�ستوى �سنوات اخلربة �أقل من ()10
�سنوات ،وامل�ستوى �أكرث من (� )10سنوات ،ول�صالح
امل�ستوى �أكرث من (� )10سنوات ،ويف جمال جودة
�أداء املعلمني املهني كانت الفروق دالة �إح�صائي ًا بني
امل�ستوى �أقل من (� )5سنوات وامل�ستوى من 5-10
�سنوات ،ول�صالح امل�ستوى �أقل من (� )5سنوات،
وبني امل�ستوى من � 5-10سنوات ،وامل�ستوى
�أكرث من (� )10سنوات ،ول�صالح امل�ستوى �أكرث من
(� )10سنوات ،يف حني مل تكن املقارنات البعدية بني
م�ستويات �سنوات اخلربة يف جمال جودة املنهاج
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امل�ؤهل العلمي ،وجاءت النتائج يف �صالح م�ستوى
بكالوريو�س فما دون يف جمايل جودة امل�ستوى
التح�صيلي للطلبة ،وجودة �أداء املعلمني املهني ،ويف
املقابل كانت النتائج يف جمال جودة املنهاج الدرا�سي،
وجمال جودة عملية التعلم والتعليم ل�صالح م�ستوى
حملة ال�شهادات الأعلى من بكالوريو�س من املديرين
امل�شاركني يف الدرا�سة.

مناق�شة النتائج

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية يف املدار�س الثانوية يف مديريات حمافظات
�شمال ال�ضفة الغربية من فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد الفروق يف واقع اجلودة يف �ضوء متغريات
اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي عند
�أفراد عينة الدرا�سة .ولتحقيق هذا الهدف� ،أجريت
الدرا�سة على عينة من مديري املدار�س الثانوية

اجلدول رقم (:)15نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف واقع جودة املمار�سات الإ�شرافية
تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي
املجاالت
جمال جودة املنهاج الدرا�سي
جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة
جمال جودة عملية التعلم والتعليم
جمال جودة �أداء املعلمني املهني
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α = 0.05

بكالوريو�س فما دون
املتو�سط
2.94
3.41
2.95
3.32

الدرا�سي دالة �إح�صائي ًا.
للإجابة عن ال�شق الثالث من الت�سا�ؤل الثاين،
واملتعلق مبتغري امل�ؤهل العلمي ،ا�ستخدم اختيار (ت)
ملجموعتني م�ستقلتني (Independent Group-
 ،)t-Testونتائج اجلدول ( )15تبني هذه النتائج.
حيث يت�ضح من اجلدول ( )15وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )α = 0.05يف جميع جماالت
واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية ،تبع ًا ملتغري

االنحراف
.67
.49
.47
.56

�أعلى من بكالوريو�س
املتو�سط
3.19
3.29
3.08
3.15

االنحراف
.50
.45
.44
.45

( ت ) م�ستو ى
املح�سوبة الداللة
-4.03
2.56
-2.73
2.95

*.001
*.011
*.006
*.003

يف مديريات حمافظات ال�ضفة الغربية ال�شمالية،
يف الفرتة الواقعة ما بني  9/11/2012ولغاية
 ،26/4/2013حيث بلغ عدد �أفراد عينة الدرا�سة
( )111مدير ًا ومديرة ،وهي عينة متثل ()30%
من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي ،وبعد جمع البيانات
عوجلت �إح�صائي ًا با�ستخدام برنامج الرزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
وفيما يتعلق بنتائج الدرا�سة� ،أظهرت النتائج �أن
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درجة اال�ستجابة العامة لواقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية من وجهة نظر �أفراد عينة الدرا�سة
كانت متو�سطة ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية
الكلية لال�ستجابة على املجاالت ( .)63.8%ويرى
الباحثان �أن ح�صول الواقع على هذه الدرجة
املتو�سطة من اال�ستجابة ،لرمبا يعود �إىل تباين
�آراء �أفراد عينة الدرا�سة عن م�ستوى اجلودة
الذي و�صل �إليه املمار�سات الإ�رشافية ،والذي مل
ي�صل بعد �إىل م�ستوى الدرجة املرغوبة من وجهة
نظرهم ،كما وقد يعود الأمر �إىل اعتقاد �أفراد عينة
الدرا�سة �أن املمار�سات الإ�رشافية مل يتجاوز بعد
املرحلة التقليدية ،نتيجة لقلة اخلربة لدى العديد من
امل�رشفني الرتبويني عما طر�أ يف ال�سنوات الأخرية من
تطورات الم�ست الروح واجل�سد والفكر يف ممار�سة
املمار�سات الإ�رشافية احلديثة .وتتفق هذه النتيجة
مع النتيجة التي تو�صلت �إليها خ�ضري (،)2007
والتي �أ�شارت �إىل �أن املمار�سات الإ�رشافية يف
فل�سطني مل يتجاوز بعد يف ممار�ساته يف بع�ض
املدار�س املرحلة التقليدية ،و�أن املديرين وامل�رشفني
ما زالوا يف معظم الأحوال ميار�سون دورهم التقليدي
يف الإدارة والإ�رشاف ،ودرا�سة �أبو عبدة ()2011
التي تو�صلت �إىل �أن املديرين كم�رشفني مقيمني ما
زال العديد منهم ميار�س الأ�سلوب الإ�رشايف التقليدي
القائم على الزيارات ال�صفية املفاجئة دون اعتبار
ل�شخ�صية املعلم وخ�صو�صياته.
�أما فيما يتعلق بالنتائج املتعلقة مبجاالت واقع
جودة املمار�سات الإ�رشافية التي تناولتها الدرا�سة
احلالية ،فقد �أ�شارت نتائج اجلدول ( )4يف جمال
جودة املنهاج الدرا�سي �أن درجة اجلودة الكلية يف
املجال كانت منخف�ضة ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية
لال�ستجابة ( ،)59.4%وكانت يف املرتبة الأخرية
من حيث الرتتيب بالن�سبة لبقية املجاالت .وبالن�سبة
لرتتيب اال�ستجابات على الفقرات يف هذا املجال ،فقد
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لوحظ �أن �أعلى الن�سب ا�ستجابة من قبل �أفراد عينة
الدرا�سة كانت على الفقرة املت�ضمنة "ي�شجع املعلمني
يف عملية ربط املنهاج الدرا�سي يف البيئة املدر�سية
وحميطها ( ،")72.4%والفقرة املت�ضمنة "ي�شجع
املعلمني يف عملية �إثراء املنهاج مبا يحقق اجلودة
فيه ( ،")71.4%وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة
احللو ( ،)2007حيث �أ�شارت �إىل �أن امل�رشفني
الرتبويني على الرغم من الت�شجيع البالغ الذي يتلقاه
املعلمون من م�رشفيهم يف جماالت ربط املنهاج يف
البيئة� ،أو �إثرائه مبا يحقق ارتقاء م�ستواه� ،إال �أن
عبارات الت�شجيع وال�شكر والثناء التي ترتدد من
امل�رشفني الرتبويني ال قيمة لها� ،إذا مل يتم ترجمتها
على �أر�ض الواقع من خالل ور�شات العمل والتدريب
التي ت�ساهم يف ارتقاء عمل املعلم املهني يف جمال
الرتبية والتعليم .وفيما يتعلق ب�أقل درجات اجلودة
ا�ستجابة يف املجال ،فكانت حول الفقرة املت�ضمنة
"ي�شجع املعلمني على تنفيذ املبادرات الإبداعية
املتعلقة يف املنهاج الدرا�سي ( ،")45.4%والفقرة
املت�ضمنة "ي�رشك املعلمني يف �إثراء املنهاج وحت�سينه
( ،")48.4%ومن خالل تفح�ص مثل هذه الفقرات،
يت�ضح للباحثان عدم الرغبة التي يبديها امل�رشفني
الرتبويني جتاه ت�شجيع املعلمني على تنفيذ املبادرات
الإبداعية املتعلقة يف املنهاج الدرا�سي ،وكذلك �إ�رشاك
املعلمني يف عمليات �إثراء املنهاج وحت�سينه ،نتيجة
ا�ستخفافهم بالقدرات الإبداعية التي يتمتع بها
بع�ض املعلمني ،والتي قد ت�ساهم يف عمليات �إثراء
املنهاج نتيجة للخربات التي يتمتعون بها يف حقل
الرتبية والتعليم ،وهذا ما �أكدته ا�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على الفقرتني املذكورتني ،يف �إ�شارة
وا�ضحة منهم على �أن النظام التعليمي يف فل�سطني
يبدي ثقة واهتمام ًا �أكرب بامل�رشفني الرتبويني منه
باملعلمني �أ�صحاب اخلربة والتجربة يف امليدان ،مما
ينعك�س �سلب ًا على الثقة التي يبديها املعلمون جتاه
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امل�رشفني الرتبويني ،نتيجة ا�ستخفافهم بقدرات
و�إبداعات املعلمني.
وفيما يتعلق مبجال جودة امل�ستوى التح�صيلي
للطلبة� ،أظهرت نتائج اجلدول (� )5أن درجة
اال�ستجابة الكلية على هذا املجال كانت متو�سطة،
حيث بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة �إىل (،)64%
وكانت يف املرتبة الثالثة بالن�سبة للمجاالت الأخرى،
وكانت �أف�ضل ن�سبة ا�ستجابة يف املجال على الفقرة
املت�ضمنة "ي�صمم خططا عالجية ملظاهر ال�ضعف
عند املعلمني وي�رشف على تنفيذها (،")76.8%
تليها الفقرة املت�ضمنة "يتابع و�ضع االختبارات
التح�صيلية بناء على جداول موا�صفات تقومي الطلبة
( ،")75.2%ثم الفقرة املت�ضمنة "يحدد العوامل
التي ت�ؤثر على التدري�س �إيجاب ًا و�سلب ًا (،")72.6%
وجميعها حازت على درجات ا�ستجابة عالية من
وجهة نظر امل�ستجيبني من �أفراد عينة الدرا�سة.
ومن خالل تفح�ص مثل هذه الفقرات ،يت�ضح
للباحثني �أن هذا يعود �إىل التطور الإيجابي الذي
طر�أ على ممار�سات امل�رشفني الرتبويني جتاه النظام
الرتبوي يف فل�سطني ،وبالذات نحو املعلمني ،وخا�صة
اجلدد منهم ،ومنها تلبية احتياجات املعلمني املهنية،
كتقدمي اخلطط العالجية ملعاجلة مظاهر ال�ضعف
التي يعاين منها بع�ض املعلمني ،ومتابعة و�ضع
االختبارات التح�صيلية بناء على جداول املوا�صفات
التي يتعني على املعلمني الإملام بها ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد العوامل التي ت�ؤثر على العملية التدري�سية،
بد ًال من الرتكيز على ت�صيد �أخطاء املعلمني وزالتهم،
وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة
�أوفاندو وهاك�ستني (Ovando & Hukestein,
 )2003حول �أهمية حتقيق اجلودة يف املمار�سات
الإ�رشافية ،ملا له من انعكا�سات �إيجابية على النظام
الرتبوي وعلى تطور املعلمني املهني ،كما وتتفق
هذه النتيجة مع التوجه العام الذي ت�سعى �إليه
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الإدارة العامة للإ�رشاف والت�أهيل الرتبوي يف وزارة
الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية نحو حتقيق
الأهداف التي ي�سعى �إليها النظام الرتبوي ،حتقيق ًا
لال�سرتاتيجية التي �أطلقتها الوزارة يف �إعداد وت�أهيل
املعلمني� ،إميان ًا منها ب�أهمية بناء كادر متخ�ص�ص
من امل�رشفني الرتبويني ،وت�شجيعهم على مواكبة
امل�ستجدات التي تطر�أ على النظام الإ�رشايف من �أجل
تطوير الأداء املهني لديهم (وزارة الرتبية والتعليم
العايل.)2011 ،
�أما فيما يتعلق ب�أقل الفقرات ا�ستجابة من قبل �أفراد
عينة الدرا�سة يف جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي
للطلبة ،فكانت للفقرة املت�ضمنة "ي�ساهم يف فعاليات
تكرمي الطلبة املتفوقني" ،والتي حازت على درجة
ا�ستجابة منخف�ضة جد ًا ( ،)48.4%ومن خالل
قيام الباحثني با�ستق�صاء ال�سبب الذي يكمن وراء
ذلك ،ات�ضح لهما ،كما �أفاد بع�ض املديرين� ،أن هذه
امل�ساهمة هي من اخت�صا�ص املدير ولي�س امل�رشف
الرتبوي ،باعتباره امل�س�ؤول املبا�رش عن �أي فعالية
حتدث يف �إطار مدر�سته ،ومنها بطبيعة احلال تكرمي
الطلبة املتفوقني ،على اعتبار �أن املديرين �أكرث قرب ًا
واحتكاك ًا بالطلبة من امل�رشفني الرتبويني والذين
تكاد عالقتهم تنح�رص باملديرين واملعلمني ،دون
�سواهم من الطلبة والإداريني.
وفيما يتعلق مبجال جودة عملية التعلم والتعليم،
�أظهرت نتائج اجلدول (� )6أن درجة اجلودة
الكلية يف هذا املجال كانت متو�سطة ،حيث و�صلت
الن�سبة املئوية لال�ستجابة يف هذا املجال (،)64.4%
وكانت يف املرتبة الثانية من حيث الرتتيب بالن�سبة
للمجاالت الأخرى ،وكانت �أف�ضل ن�سبة ا�ستجابة
على الفقرات للفقرة املت�ضمنة "ي�ساهم يف معاجلة
امل�شكالت الأكادميية والتعليمية ( ،")74.4%تليها
الفقرة املت�ضمنة "ي�شخ�ص املوقف التعليمي بكافة
عنا�رصه ( ،")72.2%ثم الفقرة املت�ضمنة "يحدد
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االحتياجات التدريبية للمعلمني
وجميعها فقرات ت�شري �إىل درجة ا�ستجابة عالية
من قبل املديرين امل�ستجيبني .ومن خالل النظر �إىل
هذه الفقرات يت�ضح الدور الإ�رشايف الإيجابي الذي
يقوم به امل�رشف الرتبوي جتاه املعلمني� ،سواء تعلق
الأمر باملهام املنوطة بامل�رشف الرتبوي نحو عملية
املمار�سات الإ�رشافية ،ومنها معاجلة امل�شكالت
الأكادميية والتعليمية التي تعرت�ض �سبيل تطور
املعلم املهني� ،أو ت�شخي�ص املوقف التعليمي بعنا�رصه
املختلفة ملعاجلة جوانب ال�ضعف التي قد ت�ؤثر �سلب ًا
على حت�صيل الطلبة الدرا�سي� ،أو حتى حتديد
االحتياجات التدريبية التي ت�ساعد على االرتقاء
مبهامهم التعليمية ب�شكل م ْر�ضي .وبهذا يرى
الباحثان �أن هذه النتائج جاءت متفقة مع ما ي�شري
�إليه الأدب الرتبوي املتعلق باملمار�سات الإ�رشافية
حول �أهمية توفر العالقات التعاونية اجليدة بني
امل�رشفني الرتبويني واملعلمني ،ملا له من انعكا�سات
�أيجابية على جممل عطاء املعلمني املهني ،ومنها
بطبيعة احلال اال�ستجابة ملطالب املعلمني املهنية،
وت�شجيعهم على بناء ج�سور من الثقة والعالقات
الإن�سانية التعاونية مع امل�رشفني واملديرين ،وتتفق
هذه النتيجة يف م�ضمونها مع النتائج التي تو�صلت
�إليها درا�سة الداود ( ،)2004ودرا�سة كراوفورد
)  ،)Crawford,ودرا�سة الجروزن (L a
(
 )grosen, 1999حول �أهمية بناء عالقات مهنية
جيدة بني امل�رشفني واملعلمني ،و�أهمية امتالك
امل�رشفني الرتبويني املقدرة على تقدمي خدمات
�إ�رشافية عالية امل�ستوى للمعلمني يف املدار�س التي
ي�رشفون عليها ،ويقدمون الدعم املهني وال�شخ�صي
الذي ي�ستحقه املعلمون.
ومن النتائج الأخرى امللفتة للنظر التي �أ�شار �إليها
اجلدول ( ،)6ح�صول الفقرة املت�ضمنة "يقدم
للمعلمني درو�سا منوذجية للتخ�ص�ص الذي ي�رشف
(،")70.8%
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عليه" ،حيث ح�صلت على ن�سبة ا�ستجابة منخف�ضة
جد ًا� ،أي ما يعادل الن�سبة املئوية ( )47.4%وفق
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،تليها الفقرة املت�ضمنة
"يدرب املعلمني على تطبيق ا�سرتاتيجيات حديثة يف
عملية التدري�س" ،حيث ح�صلت على ا�ستجابة تعادل
الن�سبة املئوية ( )48.8%من قبل املديرين امل�شاركني
يف الدرا�سة .وبناء على هذه املعطيات ،ف�إن الباحثني
يعزوان ح�صول هذه الفقرات على هذه الدرجة
املنخف�ضة جد ًا من اال�ستجابة� ،إىل حتفظ املديرين
على قيام امل�رشفني الرتبويني مبثل هذه الن�شاطات،
وهي ن�شاطات مت�س تفا�صيل العملية الإ�رشافية التي
تتم يف املدار�س ،وتعد من م�س�ؤوليات ومهام املديرين،
على اعتبار �أن دورهم القيادي ال ينح�رص فقط بهم
كقادة �إداريني ،بل كم�رشفني مقيمني �أي�ض ًا بحيث
يتكفلون برعاية مدار�سهم ،ويطمئنون على ح�سن
�سري العملية التعليمية التعلمية فيها .وتتفق هذه
النتيجة يف م�ضمونها مع التو�صية التي تقدمت بها
درا�سة ال�رشقاوي ( )2003ب�رضورة منح املديرين
وامل�رشفني الرتبويني الفر�صة للتن�سيق بينهم
ل�ضمان حتقيق الأداء الفعال يف مهامهم الوظيفية،
�سواء �أكانت يف تنظيم عملية املمار�سات الإ�رشافية
ذاتها� ،أو يف �إعادة هيكلة الأداء املدر�سي مبا يتوافق
و�رشوط حتقيق اجلودة فيه.
وفيما يتعلق مبجال جودة �أداء املعلمني املهني،
�أ�شارت نتائج اجلدول (� )7أن درجة اال�ستجابة
الكلية على هذا املجال كانت متو�سطة ،حيث و�صلت
الن�سبة املئوية لال�ستجابة �إىل ( ،)67.6%وكانت
باملرتبة الأوىل من حيث الرتتيب بالن�سبة لبقية
املجاالت ،وكانت �أعلى ن�سبة ا�ستجابة يف املجال
منح�رصة يف الفقرة املت�ضمنة "ينفذ ن�شاطات تراعي
النمو املهني للمعلمني يف املدر�سة (،")75.4%
تليها الفقرة املت�ضمنة "يراعي م�شاعر املعلمني
وانفعاالتهم ( ،")72.8%ثم الفقرة املت�ضمنة
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"ين�رش ثقافة اجلودة يف �أو�ساط املعلمني (،")72.6%
وجميعها ت�شري �إىل درجة ا�ستجابة عالية من قبل
�أفراد عينة الدرا�سة ،ومن خالل االطالع على
فحوى هذه الفقرات ،يت�ضح مدى االهتمام الذي
يبذله امل�رشفون الرتبويون يف حت�سني وتطوير
ممار�ساتهم الإ�رشافية ،من خالل تنفيذ الن�شاطات
التي ت�ساعد املعلمني على التطور املهني ،بالإ�ضافة
�إىل االهتمام بالفعاليات التي تراعي م�شاعر املعلمني
وانفعاالتهم ،انطالق ًا من احلر�ص على ن�رش ثقافة
اجلودة يف �أو�ساطهم ،وما لها من انعكا�سات �إيجابية
على عملية التعلم والتعليم ،وتتفق هذه النتيجة مع
ما �أ�شارت �إليه النتائج يف درا�سة �أوفاندو وهاك�ستني
( ،)Ovando & Hukestein, 2003واحللو
( ،)2008واليجاردن ( )Elegarten, 1999حول
�أهمية اهتمام امل�رشف الرتبوي باحلفاظ على جو
الزمالة مع املعلمني ،مبا فيها احلفاظ على م�ستوى
جيد من العالقة الإن�سانية التعاونية مع املعلمني،
نظر ًا لأهميتها يف جناح العملية الإ�رشافية ،وتدعيمها
با�ستمرار لدى املعلمني.
�أما فيما يتعلق ب�أقل الفقرات ا�ستجابة يف املجال ،فكانت
للفقرة املت�ضمنة "ي�رشك املعلمني يف اتخاذ القرارات
( ،")46.4%تليها الفقرة املت�ضمنة "ي�شجع املعلمني
على �إجراء البحوث الإجرائية وامل�شاريع التطويرية
( ،")49.6%ومن خالل النظر �إىل مثل هذه الفقرات
يت�ضح الدور الذي ينفرد به امل�رشف الرتبوي دون
املعلم� ،سواء تعلق الأمر يف اتخاذ القرارات� ،أو
بت�شجيع املعلمني على �إجراء البحوث وامل�شاركة
بامل�شاريع التطورية الالزمة للمعلم �شخ�صي ًا ،ملا له
تبعات �سلبية على جممل تطوره املهني ،علم ًا ب�أن
املنطق يدعو �إىل �رضورة م�شاركة املعلم يف اتخاذ
القرارات ،وت�شجيعه على �إجراء البحوث الهادفة
حفاظ ًا على جودة �أدائه املهني .وتتفق هذه النتيجة يف
جمملها مع دعوة وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية
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ب�رضورة النهو�ض مب�ستوى �أداء املعلم املهني على
ال�صعد كافة ،ان�سجام ًا مع اال�سرتاتيجية الوطنية
التي تبنتها يف العام ( )2008نحو حت�سني وتطوير
النظام الرتبوي يف فل�سطني.
وهنا يود الباحثان التنويه �إىل �أنه ،وبالرغم من
تدين م�ستوى واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية
�إىل الدرجة املتو�سطة� ،إال �أنه ي�ست�شف من قيمها
�أن املجالني :جودة �أداء املعلمني املهني ،وجودة
عملية التعلم والتعليم كانا املجالني البارزين من
بني املجاالت الأخرى ،وهذا يدل على �أن هناك
تركيز ًا ملفت ًا من قبل امل�رشفني على هذين املجالني
يف املدار�س ،لأن امل�صلحة والتوجهات احلديثة يف
الإدارة واملمار�سات الإ�رشافية تتطلب الرتكيز على
جودة املعلمني املهني ملا له من انعكا�سات �إيجابية
على الرقي مب�ستوى عملية التعلم والتعليم ،الأمر
الذي يدعو �إىل التفا�ؤل مب�ستقبل النظام الرتبوي يف
فل�سطني ،على الرغم من العوائق وال�صعوبات التي
تعرت�ض �سبيل تقدمه نحو اجلودة يف هذه الأيام.
وفيما يتعلق بالفروق يف واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية عند �أفراد عينة الدرا�سة ،تبع ًا ملتغريات
اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،فقد
�أظهرت نتائج حتليل اختبار (ت) ملجموعتني
م�ستقلتني ،كما هو مبني يف اجلدول (� ،)11أنه توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()α = 0.05
تعزى ملتغري اجلن�س ،حيث كانت النتائج ل�صالح
الذكور من �أفراد عينة الدرا�سة يف جمايل جودة
املنهاج الدرا�سي ،وجودة عملية التعلم والتعليم،
ول�صالح الإناث يف جمايل جودة امل�ستوى التح�صيلي
للطلبة ،وجودة �أداء املعلمني املهني .ويرى الباحثان
�أن �سبب هذه النتيجة قد يعود �إىل �أن حر�ص املعلمات
على عملية التدري�س �أف�ضل من حر�ص املعلمني ،لأنهن
�أكرث �صرب ًا ومثابرة يف التعليم من زمالئهن املعلمني،
بل و�أكرث التزام ًا للتعليمات والتوجيهات الإ�رشافية
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التي ت�صدر من امل�رشفني الرتبويني ،وبالنتيجة ميكن
القول �إن اهتمام الإناث بالعملية الإ�رشافية ن�ص ًا
وروح ًا انعك�س �إيجاب ًا على جممل عطائهن املهني،
مما �أثر ايجاب ًا على عملية التح�صيل الدرا�سي لدى
طالبتهن ،على الرغم من �أجواء عدم الر�ضا التي
تكتنف املنهاج الدرا�سي وعملية التعلم والتعليم،
كما �أفاد بذلك �أفراد عينة الدرا�سة من الذكور.
وتتق هذه النتيجة يف م�ضمونها مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة احللو ،وال�شكعة ،والقدومي ( ،)2003من �أن
�صعوبة �ضبط �سلوك طلبة املدار�س الذكور� ،أثر �سلب ًا
على عملية التح�صيل الدرا�سي نتيجة ل�ضعف الت�أثري
الإ�رشايف يف �سلوك املعلمني املهني يف تلك املدار�س،
وتختلف هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�صلت �إليها
درا�سة �أبو عبدة ( )2011والتي �أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ،تعزى ملتغري اجلن�س يف
درجة تطبيق معايري اجلودة يف مدار�س حمافظة
نابل�س.
وحول الفروق يف واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية
عند �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة،
�أظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي يف اجلدول
( )13وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α = 0.05تعزى ملتغري �سنوات اخلربة يف جمال
جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،وجمال جودة
عملية التعلم والتعليم ،والدرجة الكلية ملجاالت واقع
املمار�سات الإ�رشافية ،ولتحديد �أي من م�ستويات
�سنوات اخلربة يف هذه املجاالت كانت الفروق،
ا�ستخدم اختبار �شفيه (Scheffet Post-Hoc
 )Testللمقارنات البعدية بني املتو�سطات احل�سابية،
كما هو مبني يف اجلدول ( ،)14حيث �أظهرت نتائج
التحليل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )α = 0.05بني خمتلف م�ستويات �سنوات
اخلربة يف املجاالت الثالثة امل�شار �إليها ،وكانت يف
معظمها ل�صالح امل�ستوى �أكرث من (� )10سنوات،
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ويرى الباحثان �أن ال�سبب يف ذلك قد يعود �إىل التفاعل
الزائد واالهتمام الكبري الذي يبديه امل�رشفون
ذوو اخلربة الأكرث من (� )10سنوات يف متابعة
جممل الق�ضايا التي تتعلق باملمار�سات الإ�رشافية
بهمة وم�س�ؤولية ون�شاط ،وما يندرج يف �إطارها من
ممار�سات للفعاليات الإ�رشافية املختلفة ،مقارنة
بزمالئهم من الذين يتمتعون بخربات �أقل ،والتي
تت�سم خرباتهم واهتماماتهم نحو تلك الفعاليات
بالتوا�ضع ،لتدين �سنوات خرباتهم يف هذا املجال.
فامل�رشفون من ذوي �سنوات اخلربة الطويلة يف ميدان
الرتبية والتعليم ،عادة ما يتمتعون مب�ستوى �أف�ضل
من العقالنية والفهم ونفاذ الب�صرية ،ومن القدرة
على املقارنة والتحليل والتف�سري لن�شاطاتهم املنهجية
وغري املنهجية ،من زمالئهم �أ�صحاب �سنوات اخلربة
املتوا�ضعة ،وخا�صة يف املهام واملمار�سات املتعلقة
بالعملية الإ�رشافية ،فمن هذا املنطلق ،ميكن القول
�إن معظم الدرا�سات الرتبوية تكاد �أن تتفق يف نتائجها
احلاكمة ب�أنه كلما ازدادت �سنوات اخلربة للم�رشف،
منحته القدرة الكربى يف التعامل بجدية �أف�ضل مع
جممل الق�ضايا وامل�س�ؤوليات التي تقع يف �إطار مهنته
ٍ
كم�رشف تربوي ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة عبيدة
( ،)2007واحللو ( ،)2008واحللو (،)2007
وجميعها �أظهرت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا مبتغري
�سنوات اخلربة ل�صالح �أ�صحاب �سنوات اخلربة
الطويلة نحو العديد من املمار�سات الإ�رشافية.
وحول الفروق يف واقع جودة املمار�سات الإ�رشافية
عند �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي،
�أظهرت نتائج حتليل اختبار (ت) ملجموعتني
م�ستقلتني يف اجلدول (� )15أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ،)α = 0.05تعزى
ملتغري امل�ؤهل العلمي ،حيث كانت النتائج ل�صالح
حملة درجة البكالوريو�س فما دون ،يف جمايل
جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،وجودة �أداء
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املعلمني املهني ،ول�صالح �أ�صحاب الدرجة العليا
من بكالوريو�س يف جمايل جودة املنهاج الدرا�سي،
وجودة عملية التعلم والتعليم ،ويرى الباحثان
�أن ال�سبب يف ذلك قد يعود �إىل درجة ال�شعور التي
يتمتع بها كل م�ستوى من م�ستويات امل�ؤهل العلمي
نحو العملية الإ�رشافية يف املدار�س التي يتكفلون
برعايتها ،ففي حني يرى �أ�صحاب الدرجة العلمية
بكالوريو�س فما دون �أن جمايل جودة امل�ستوى
التح�صيلي للطلبة ،وجودة �أداء املعلمني املهني،
هما املجاالن اللذان ينبغي العناية بهما من قبل
�أ�صحاب القرار ،يرى �أ�صحاب الدرجة العليا من
بكالوريو�س �أن جمايل جودة املنهاج الدرا�سي،
وجودة عملية التعلم والتعليم ،هما املجاالن اللذان
يحتاجان �إىل حت�سني وتطوير وترميم ومتابعة،
�إذا ما �أريد حت�سني الواقع الإ�رشايف نحو اجلودة
والإتقان ،وميكن تف�سري ذلك �أي�ض ًا من خالل اخلربة
الأطول التي يتمتع بها �أ�صحاب الدرجة الأعلى
من بكالوريو�س ،وبالتايل ،ف�إن قدرتهم على الإملام
باالختالفات بني املجاالت تكون �أقوى من زمالئهم،
حملة البكالوريو�س فما دون ،على اعتبار �أن �أ�صحاب
الدرجة العلمية العليا هم الأقدر على تف�سري الواقع
الإ�رشايف ب�شكل �أف�ضل من بقية زمالئهم ،وبذلك
نرى �أن هذا التف�سري يعد من الوجهة املنطقية �سبب ًا
وجيه ًا يف تفوق �أ�صحاب الدرجات العلمية العليا من
بكالوريو�س يف فهم وا�ستيعاب ومتييز املمار�سات
والفعاليات الإ�رشافية التي متار�س يف املدار�س
الثانوية يف فل�سطني ،وتختلف هذه النتيجة مع
النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة خ�ضري (،)2007
ودرا�سة ال�رشقاوي ( ،)2003حيث مل يكن ملتغري
امل�ؤهل العلمي �أي ت�أثري يف وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف واقع املمار�سات الإ�رشافية من وجهة
نظر املعلمني واملديرين.
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اال�ستنتاجات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،ي�ستنتج
الباحثان ما ي�أتي:
.1وجود درجة متو�سطة يف واقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،حيث و�صلت
الن�سبة املئوية لال�ستجابة على الدرجة الكلية
للمجاالت �إىل (.)63.8%
�.2أن املجالني :جودة �أداء املعلمني املهني ،وجودة
عملية التعلم والتعليم ،كانا الأكرث جودة يف واقع
املمار�سات الإ�رشافية ،من وجهة نظر �أفراد عينة
الدرا�سة.
�.3إن �أعلى درجة ا�ستجابة لواقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية ،عند �أفراد عينة الدرا�سة ،كان يف جمال
جودة �أداء املعلمني املهني ( ،)67.6%وكانت �أدنى
درجة ا�ستجابة يف جمال جودة املنهاج الدرا�سي
(.)59.4%
�.4إن �أعلى درجة ا�ستجابة لواقع جودة املمار�سات
الإ�رشافية ،متثلت يف الفقرة التي ن�صها "ينفذ
ن�شاطات تراعي النمو املهني للمعلمني يف املدر�سة"،
حيث و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها �إىل
( ،)75.4%وكانت �أقل درجة ا�ستجابة متمثلة يف
ن�صها "ي�شجع املعلمني على تنفيذ
الفقرة التي ّ
املبادرات الإبداعية املتعلقة يف املنهاج الدرا�سي
(.)45.4%

.5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع جودة
املمار�سات الإ�رشافية ،تبع ًا ملتغري اجلن�س ،وكانت
ل�صالح الذكور يف جمايل جودة املنهاج الدرا�سي،
وجودة عملية التعلم والتعليم ،ول�صالح الإناث يف
جمال جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،وجودة
�أداء املعلمني املهني.
.6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع جودة
املمار�سات الإ�رشافية ،تبع ًا ملتغري �سنوات اخلربة،
وكانت يف معظم م�ستوياتها ل�صالح �أ�صحاب �سنوات
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اخلربة �أكرث من (� )10سنوات.
.7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع جودة
املمار�سات الإ�رشافية ،تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي،
وكانت ل�صالح م�ستوى �أعلى من بكالوريو�س يف
جمايل جودة املنهاج الدرا�سي ،وجودة عملية التعلم
والتعليم ،ول�صالح م�ستوى بكالوريو�س فما دون يف
جمايل جودة امل�ستوى التح�صيلي للطلبة ،وجودة
�أداء املعلمني املهني.
.8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع
جودة املمار�سات الإ�رشافية ،تبع ًا ملتغري �سنوات
اخلربة يف جمال جودة املنهاج الدرا�سي.

التو�صيات

يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ونتائجها ،يو�صي الباحثان
بالتو�صيات الآتية:
.1زيادة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم العايل
بالعملية الإ�رشافية ،وتوجيهها �إىل �رضورة الرتكيز
على تدريب امل�رشفني الرتبويني مبراعاة اجلودة
يف الإ�رشاف ملا له من تبعات �إيجابية على النظام
الرتبوي يف فل�سطني.
.2عقد دورات ت�أهيلية للم�رشفني الرتبويني،
مل�ساعدتهم على مواكبة �أحدث الأ�ساليب واملمار�سات
الإ�رشافية يف ميدان الرتبية والتعليم.
.3حث امل�رشفني الرتبويني على االهتمام باملعلمني
حديثي العهد يف ميدان الرتبية والتعليم من �أجل
تزويدهم باملهارات الالزمة ل�صقل خرباتهم يف عملية
التعلم والتعليم.
.4تزويد املعلمني الراغبني يف العمل مبيدان
املمار�سات الإ�رشافية باخلربات واملهارات الالزمة
للعمل بهذا امليدان ملا له من �أهمية بالغة للنظام
الرتبوي.
.5االهتمام بتفعيل �أدوار امل�رشفني الرتبويني يف
املجاالت التي تتعلق بالزيارة ال�صيفية ،وما ينبثق
عنها من ا�سرتاتيجيات ترتقي مب�ستوى املعلم املهني.
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.6العمل على �إجراء درا�سة مقارنة يف املمار�سات
الإ�رشافية بني مدار�س املرحلة الثانوية ومدار�س
املرحلة الأ�سا�سية للوقوف على واقع جودة
املمار�سات الإ�رشافية يف فل�سطني.
.7زيادة االهتمام بالعالقة الإن�سانية التي ترتبط
ما بني امل�رشف واملدير من جهة ،وامل�رشف واملعلم
والطلبة من جهة �أخرى ،ملا لها من انعكا�سات
ايجابية على عنا�رص العملية التعليمية ،من م�رشف،
ومدير ،ومعلم ،وطالب ،ومنهاج ...
.8تدريب امل�رشف الرتبوي على القيام بدور �أكرب
و�أف�ضل يف جمال توطيد العالقة مع املجتمع املحلي،
وا�ستغالل الأن�شطة واملنا�سبات كافة املتعلقة بها يف
خدمة العملية الرتبوية.
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