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 خالد نظمي قرواني.د
 باسم محمد احمد شلش.د

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

The degree of practicing the principals of the secondary schools to their supervision tasks in Salfeet Governorat

:ملخص

Abstract:

هدفت هذه الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل الك�شف عن درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س
حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم واملعلمني
 كما هدفت �إىل الك�شف عما �إذا كان هناك فروق،واملعلمات
 واملعلمني،ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املديرين �أنف�سهم
، امل�ؤهل العلمي، العمر،واملعلمات تعزى �إىل متغريات (اجلن�س
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة والتحقق.) التخ�ص�ص،�سنوات اخلدمة
 ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي،من �صحة فر�ضياتها
 وبرنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية،التحليلي
 مبا فيها املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،)SPSS(
 وجلمع البيانات �أعد الباحثان،وحتليل التباين الأحادي
ا�ستبانتني وفح�صا �صدقهما وثباتهما من متخ�ص�صني ومبعامل
 وجرى توزيعهما على عينة الدرا�سة البالغة،0.94 ،0.95 ثبات
 والتي، من املديرين واملديرات50%  مديراً ومديرة بن�سبة30
، الإداري: وق�سمت �إىل �أربعة حماور هي،) فقرة45( تكونت من
معلم ًا ومعلمة بن�سبة101 و، والإبداعي، االجتماعي،الفني
 ق�سمت،)35(  والتي تكونت من،من املعلمني واملعلمات30%
 العالقات، والنمو املهني، التخطيط:�إىل �أربعة حماور هي
وبتحليل البيانات التي جمعت. ، وتطوير املناهج،االن�سانية
:تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج من �أهمها
�أن درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم1 .1
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات واملديرين �أنف�سهم عند م�ستوى الداللة
.) كانت مرتفعة على الدرجة الكليةα≤ 0.05( الإح�صائية
ال يوجد فروق ذات داللة يف ا�ستجابات املديرين واملديرات2 .2
واملعلمني واملعلمات يف املدار�س الثانوية يف فل�سطني
) نحو درجةα≤ 0.05( عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف
، والعمر،مدار�س حمافظة �سلفيت تعزى ملتغريات (جلن�س
ويف �ضوء.) التخ�ص�ص، و�سنوات اخلدمة،وامل�ؤهل العلمي
 فقد �أو�صى الباحثان،ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج
:بالأمور التالية
♦ ♦ت�سهيل توا�صل املديرين مع الإدارة التعليمية يف وزارة
.الرتبية والتعليم
♦ ♦زيادة ال�صالحيات الإدارية املمنوحة ملديري املدار�س
للعناية باملواهب مبا ميكن الطلبة املوهوبون من ح�ضور
.ح�ص�ص درا�سية يف ال�صفوف الأعلى
♦ ♦عقد ور�شات عمل وعر�ض ح�ص�ص منوذجية للمعلمني
.با�ستخدام التقنيات املتطورة
 املهام، مديري املدار�س، ممار�سة:الكلمات املفتاحية
.الإ�رشافية

This study aimed to explore the degree of
practicing the principals of the secondary schools
to their supervision tasks in Salfeet Governorate
from both principals and teachers viewpoint. Also
it aimed to find out whether there were differences
in both principals and teachers responds due to the
variables (Sex, Age, Scientific qualification, Period
of service , and specialization). To achieve the
purpose of the study and test the study hypothesis,
the researchers used the analytical descriptive
methodology and statistical package for social
sciences (SPSS) , including arithmetic mediations,
standard deviations and ANOVA. And to collect
the necessary data, the researchers prepared two
questionnaires which were valid and reliable
with coefficient 95% and 94% and then they were
distributed to the sample of the study which was
30 principals formed 50% of the population and
101 teachers formed 30% of the population. The
principal questionnaire was formed of (45) items
divided to four axes: Manageria Planning, Technical
Development, Human Relations and Curriculum
Development. The teachers' questionnaire was
formed of (35) divided to four axes: Managerial,
Technical axes, social and innovation. By analyzing
the collected data, the study revealed:
1. The degree of practicing the principals of the
secondary schools their supervision tasks in
salfeet governorate schools from the principals
and teachers viewpoint at statistical level
(a≤0.05) was high degree
2. There are no significant differences in both
responds of the principals and teachers of
secondary schools in Salffet Governorate at
statistical level (a≤0.05) toward the degree
of practicing the principals of the secondary
schools their supervision tasks attributed to
the variables (Sex, Age, Scientific qualification,
Period of service , and specialization). In
the light of study results, the researcher
recommended the following:
♦♦ Facilitate communication between principals
and instructional administration at Ministry of
Education.
♦♦ Increase the administrative powers of principals
to look after the talents and enable them to join
lessons in the higher classes.
♦♦ Hold workshops and make presentations of
ideal classes using developed techniques for
teachers.
Keywords: Practicing, The principals,
Missions of supervisions.
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يف املدار�س عموماً ،وفل�سطني خ�صو�ص ًا (ح�سن ،وعو�ض اهلل،
.)2006
كما يعد مدير املدر�سة الإداري الأول امل�س�ؤول عن
الإ�رشاف على املدر�سني فنياً ،وي�شرتك يف تنفيذ توجيهات
م�رشيف املقررات الدرا�سية ،فهو امل�س�ؤول �أمام وزارة الرتبية
والتعليم يف فل�سطني عن �ضمان �سري العملية التعليمية التعلمية
باملدر�سة وتنفيذ اخلطط واملناهج واللوائح والقوانني التي
ت�صدرها الوزارة (البدري.)2005 ،
ويعرتي دور مدير املدر�سة الإ�رشايف �ضعف يف خمتلف
جوانبه� ،سواء �أكان ذلك من حيث االخت�صا�ص� ،أم من حيث كرثة
الأعباء الإدارية� ،أم من حيث قبول املعلمني للدور الإ�رشايف
ملدير املدر�سة� ،أم من حيث التعار�ض �أو عدم التناغم بني دور
مدير املدر�سة الإ�رشايف وم�رشيف وزارة الرتبية ،مما يربز احلاجة
امللحة �إىل تق�صي درجة ممار�سته لدوره الإ�رشايف (اجلرجاوي
والنخالة.)2012 ،
وحيث � ّإن مهام مدير املدر�سة متعددة ومتنوعة ،ف�إن
ا�ضطالعه بها على الوجه الأكمل يعد غاية تربوية ،ولذلك
ف�إن تق�صي درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات واملديرين �أنف�سهم يعد �أولوية ق�صوى بغية الوقوف
على مدى التزامهم ب�أدوارهم الفنية كم�رشفني تربويني مقيمني
يف املدار�س ،والت�أكد من حتقيق الأهداف التعليمية والتعليمة
التي ت�ضطلع املدر�سة بتحقيقها.

مقدمة:
ت�ضطلع الإدارة املدر�سية بدور رئي�س يف حتقيق الأهداف
الرتبوية والتعليمية من خالل �أدائها لدورها الإداري والفني،
ومتابعة �أداء املعلمني لأدوارهم املهنية يف ظل التغريات
املت�سارعة يف جماالت احلياة كافة ،وبخا�صة مفهوم الرتبية
احلديثة من حيث �أهدافها و�أدواتها ،فقد تطور دور املدر�سة
احلديثة تطوراً ملحوظ ًا من حيث �أهدافها ور�سالتها وجماالتها،
فلم تعد الإدارة املدر�سية عملية روتينية تهتم بت�سيري ال�ش�ؤون
املدر�سية فقط ،بل تعدت ذلك لت�سهم يف عملية البناء االجتماعي
من خالل التن�شئة االجتماعية للطلبة� ،إىل جانب الأهداف
الرتبوية ال�شاملة ،واملتكاملة ،واملتوازنة ،يف �إطار �إدارة مدر�سية
فاعلة تعمل على ا�ستخدام املوارد املتاحة بكفاءة بغية �إجناز
النتائج املرجوة.
وتتناول الإدارة املدر�سية تنظيم الأداء املدر�سي من
جوانبه الإدارية والتعليمية التعلمية يف كل ما يتعلق بالطلبة
واملعلمني والعاملني يف املدر�سة ،واملناهج وطرائق التدري�س
والتدريب والأن�شطة والإ�رشاف الفني ،ف�ض ًال عن الق�ضايا املالية
والإدارية وتنظيم العالقة بني املجتمع واملدر�سة يف �إطار
مواكبتها للتطور الرتبوي الهادف �إىل النهو�ض بالنظام الرتبوي
يف ع�رص تكنولوجيا املعلومات ،واالت�صاالت ،واالنرتنت،
والثورة املعلوماتية مب�ستويات وجودة عالية (اخلطيب.)2003 ،
ويعد الإ�رشاف الرتبوي �أحد العنا�رص املهمة يف املنظومة
الرتبوية ،فهو الذي يعمل على حت�سني �أداء املعلمني لأدوارهم
التعليمية والإ�سهام يف حل امل�شكالت التي تواجه املعلمني
وتعوقهم عن �أدوارهم بفعالية.
وتعنى وزارة الرتبية والتعليم ( )2012بالدور الإ�رشايف
ملدير املدر�سة ،باعتباره م�رشفا مقيما قادراً على متابعة
�أداء معلميه التعليمي ،وذلك من خالل دورات �إ�رشافية عديدة،
وندوات ،وور�ش عمل ،ف�ض ًال عن امل�ؤمترات العديدة التي تنظمها
�إما مركزيا �أو مديرياتها يف املحافظات بالتعاون مع اجلامعات
الفل�سطينية املحلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� ،أو تللك التي
ت�شارك فيها وتوفد املديرين عليها� ،إذ نظمت جامعة القد�س
املفتوحة م�ؤمتراً حول العملية التعليمية يف الأغوار و�سبل
النهو�ض بها مب�شاركة ممثلني عن وزارة الرتبية والتعليم والعديد
من مديري ومديرات املدار�س ،واملنعقد يف.2013 /2 /12

مشكلة الدراسة:
ُيعد مدير املدر�سة امل�س�ؤول الأول عن �إدارة املدر�سة،
وتوفري البيئة الفيزيقية ،والنف�سية ،واالجتماعية ،التي تهيئ
للطلبة املناخ التعليمي املالئم ،فهو القائد الإداري ،وامل�رشف
الرتبوي املقيم فيها ،الذي ي�ستطيع حتديد امكانيات املعلمني
املهنية وحاجاتهم العملية ،ويزودهم بالتوجيهات املالئمة
التي تتنا�سب مع متطلبات التكامل املهني والأكادميي لتحقيق
الأهداف الرتبوية املن�شودة واملخططة ،من خالل العناية
باجلانب الفني للإدارة املدر�سية وتعزيز النمو املهني للمعلمني
واملعلمات (ال�رشاري.)2005 ،
ويعاين مديرو املدار�س من �صعوبة يف �أدائهم ملهامهم
الإ�رشافية ،ف�ض ًال عن دورهم الإداري والتنظيمي ،وذلك بفعل
كرب حجم الأعباء الفنية والإدارية اليومية التي ي�ضطلعون بها،
ومهام التوا�صل مع املجتمع املحلي و�أولياء الأمور ،ومتابعة
جمال�س �أولياء الأمور ،وتعزيز دور املدر�سة يف املجتمع،
والإفادة من امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية ومواردها
يف املجتمع خدمة للمدر�سة ومتكينها من �أداء مهامها التعليمية
بفاعلية وجودة عالية (حمد ،)2014 ،و (�أبو حامد ،)2013 ،و
(اجلرجاوي والنخالة.)2012 ،
ونظراً لأهمية دور مديري املدار�س باعتبارهم م�رشفني
تربويني مقيمني ،وبخا�صة �أنهم امل�س�ؤولون املبا�رشون عن

http: // www. qou. edu/ arabic/ index. jsp?pageId=3302

وي�ؤدي مدير املدر�سة يف فل�سطني دوراً مهم ًا يف �إجناح
الإ�رشاف الرتبوي باعتباره م�رشف ًا مقيم ًا يف املدر�سة ،وي�سهم
يف حتقيق النمو املهني للمعلمني ،وتوجيههم و�إر�شادهم �أثناء
اخلدمة �إىل جانب جهود امل�رشفني الرتبويني ودورهم الفني
خالل ال�سنة الدرا�سية ،وذلك با�ستخدام �أ�ساليب �إ�رشافية متعددة
ومتنوعة ،مما ي�ضفي �أهمية خا�صة لدور مدير املدر�سة الإ�رشايف
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ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املديرين �أنف�سهم.
♦ ♦الك�شف عن درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية
ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات.
♦ ♦الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات
املديرين �أنف�سهم نحو درجة ممار�سة مـديري املدر�س الثانوية
ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظــة �سلفيت تعزي �إىل
متغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة ،التخ�ص�ص).
♦ ♦الك�شف عما �إذا كان هناك فروق يف ا�ستجابات
املعلمني واملعلمات نحو درجة ممار�سة مـديري املدر�س الثانوية
ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظــة �سلفيت تعزي �إىل
متغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة ،التخ�ص�ص).
♦ ♦التو�صل �إىل جمموعة من التو�صيات لتفعيل �أداء
املديرين الإ�رشايف يف املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت.

املعلمني يف املدر�سة ،وحتقيق الأهداف الرتبوية ،والذي يعد
بالغ الأهمية وذو �أثر مهم يف حت�سني �أداء املعلمني علمي ًا وفنياً،
وت�أهليهم �أثناء اخلدمة من خالل تو�صياته لذوي االخت�صا�ص
يف وزارة الرتبية والتعليم ،مبا ي�ضمن رفع كفاءاتهم وحت�سني
وبناء على مالحظات الباحثني بو�صفهما ع�ضوي هيئة
�أدائهم.
ً
تدري�س يف �إحدى اجلامعات الفل�سطينية ،وي�رشفان على مقرر
الرتبية العملية يف اجلامعة ،والذي ي�ؤدي الطلبة فيه تطبيق ًا
عملي ًا يف املدار�س يف فل�سطني ،ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتمثل يف
الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات واملديرين �أنف�سهم؟
�أ�سئلة الدرا�سة :يتفرع عن �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س الأ�سئلة
الآتية:
♦ ♦ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املديرين
�أنف�سهم؟
♦ ♦ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني
واملعلمات؟
♦ ♦هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α ≤0.05يف
ا�ستجابات املديرين �أنف�سهم نحو درجة ممار�سة مديري املدار�س
الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت تعزى �إىل
متغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة ،التخ�ص�ص)؟
♦ ♦هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ()α ≤0.05
يف ا�ستجابات املعلمني واملعلمات نحو درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة،
التخ�ص�ص)؟

ت�ستمد الدرا�سة �أهميتها من دور مديري املدار�س كم�رشفني
مقيمني يف املدار�س ،و�أهمية �إزالة الغمو�ض حول الدور الإ�رشايف
ملديري املدار�س ومهامهم ،كما ي�ؤمل �أن ت�سهم الدرا�سة يف
حتديد واقع ممار�سة مديري املدار�س يف حمافظة �سلفيت،
وبالتايل الإ�سهام يف م�ساعدة امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية
والتعليم ومديرياتها يف اتخاذ القرارات والإجراءات ال�رضورية
ملعاجلة النق�ص وال�ضعف وتعزيز جماالت القوة يف �أداء املديرين
الإ�رشايف ،ف�ض ًال عن النتائج املرجوة والتو�صيات واملقرتحات
امل�أمول تقدميها �إىل الباحثني واملهنيني .كما ي�ؤمل �أن تتيح
الدرا�سة للمديرين �أنف�سهم الفر�صة باال�ضطالع على نتائج
الدرا�سة والإفادة منها يف ت�صويب �أدائهم الإ�رشايف ميداين،
وجتويده.

فرضيات الدراسة:

حدود الدراسة:

أهمية الدراسة:

ت�شمل الدرا�سة جميع املديرين واملعلمني واملعلمات يف
املدار�س الثانوية يف حمافظة �سلفيت يف الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الدرا�سي  ,2016 /2015كما �ستكون من وجهة نظر
جميع املديرين واملعلمني واملعلمات يف املدار�س الثانوية يف
حمافظة �سلفيت.

♦ ♦ال يوجد ممار�سة ملديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≤0.05يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم
يعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة،
التخ�ص�ص).
♦ ♦ال يوجد ممار�سة ملديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≤0.05يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
يعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة،
التخ�ص�ص).

مصطلحات الدراسة:
◄◄الإدارة املدر�سية :هي "اجلهود املن�سقة التي يقوم بها
فريق من العاملني يف احلقل التعليمي (املدر�سة) �إداريني وفنيني
بغية حتقيق الأهداف الرتبوية داخل املدر�سة ،متا�شي ًا مع ما
تهدف �إليه الدولة من تربية �أبنائها تربية �صحيحة على �أ�س�س
علمية" (احمد� ،2003 ،ص.)18 :
◄◄مدير املدر�سة :ويعرف "مدير املدر�سة ب�أنه ال�شخ�ص

أهداف الدراسة:
♦ ♦الك�شف عن درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية
268

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

امل�س�ؤول عن تن�سيق جهود العاملني فيها من �إداريني وفنيني،
بغية حتقيق الأهداف الرتبوية داخل املدر�سة حتقيق ًا ين�سجم
مع ما تهدف �إليه الدولة يف تربية �أبنائها تربية �صحيحة وعلى
�أ�س�س �سليمة" (ابو الوفا وح�سني� ،2000 ،ص.)10 :
ويعرف �إجرائياً :ب�أنه ال�شخ�ص املعني ر�سميا من وزارة
الرتبية والتعليم ،ليكون م�س�ؤو ًال عن ت�سيري عمليات املدر�سة
املختلفة لتحقيق �أهدافها الرتبوية.
◄◄املدر�سة" :م�ؤ�س�سة تنفذ الأهداف التي يتبناها
املجتمع وير�سمها لنف�سه وفق ًا خلطط ومناهج حمدودة ،وعمليات
تفاعل و�أن�شطة متنوعة ومربجمة داخل ال�صفوف وخارجها،
وهي و�سيلة و�آلة ومكان يف �آن واحد ،حيث ينتقل الفرد بو�ساطة
تلك الآلة من حياة يتمركز فيها حول ذاته �إىل حياة يتمركز فيها
حول اجلماعة" (عابدين� ،2005 ،ص.)41 :
◄◄املمار�سة الإ�رشافية" :تعرف املمار�سات الإ�رشافية
ب�أنها تلك اجلهود لإثارة وتن�سيق وتوجيه منو املعلمني فردي ًا
وجماعة من �أجل قيم و�أداء �أكرث فاعلية لوظائف التعليم كافة،
ليكونوا �أفراداً �أو جمموعات �أكرث قدرة على �إثارة وتوجيه النمو
امل�ستمر لكل طالب من �أجل م�شاركة ذكية وغنية يف املجتمع"
(رمزي� ،1997 ،ص.)54 :
وتعرف درجة املمار�سات الإ�رشافية �إجرائياً :ب�أنها الرتبة
التي يحددها مديرو املدار�س ملجموعة الأعمال الإجرائية التي
يقومون بها لتح�سني عمليتي التعليم والتعلم من خالل م�ساعدة
املعلمني على حت�سني �أدائهم ومنوهم املهني وتقا�س با�ستجابات
املعلمني واملعلمات على �أداة الدرا�سة.

وميثل مدير املدر�سة حلقة و�صل بني م�ستوى التخطيط
يف الإدارة العامة للتعليم ،وم�ستوى التنفيذ الذي ي�ضطلع به
املعلمون ،مما ميكنه من تقدمي املعلومات والتغذية الراجعة
لإدارة التخطيط ،والإدارة العليا يف وزارة الرتبية والتعليم؛
لرت�شيد �صناعة القرار الرتبوي القابل للتطبيق يف الوقت املالئم،
ف�ض ًال عن دوره املكمل لدور امل�رشف الرتبوي يف �إر�شاد املعلمني
وتوجيههم وتنميتهم مهنياً ،وعلمياً ،و�إدارياً ،وم�ساعدتهم يف
التغلب على املعوقات التي قد تعوقهم عن �أداء �أدوارهم على
النحو املن�شود (ال�رشيحة.)2006 ،
مفهوم اإلشراف الرتبوي:
ُيعرف الإ�رشاف الرتبوي ب�أنه اجلهود الدائمة املنظمة التي
ترمي �إىل م�ساعدة العاملني باملدر�سة وتوجههم وت�شجيعهم
على تنمية ذواتهم ،من خالل عملهم الدائم املتوا�صل مع
التالميذ؛ لتحقيق الأهداف الرتبوية املطلوبة على �أ�س�س �سليمة
(عبدالهادي .)2002 ،ويرى �آخرون �أن الإ�رشاف الرتبوي :عملية
قيادية دميقراطية تعاونية منظمة ،تهتم باملواقف التعليمية،
جلميع عنا�رصها من مناهج ،وو�سائل ،و�أ�ساليب وبيئة ،ومعلم
وطالب ،وتهدف �إىل درا�سة العوامل امل�ؤثرة يف ذلك املوقف
وتقيمها للعمل على حت�سينها وتنظيمها من �أجل حتقيق �أف�ضل
للأهداف التعليمية (ح�سني وعو�ض اهلل.)13 :2006 ،
وميثل الإ�رشاف الرتبوي عملية �شاملة تعاونية تهدف
�إىل تطوير العمل الرتبوي والتعليمي ،وزيادة فعاليته ،وحت�سني
خمرجاته التعليمية ،كما يهدف �إىل رفع درجة �أداء املعلم،
والطلبة ،واملنهاج ،والبيئة املدر�سية ،واملوقف التعليمي
بعنا�رصه كافة .وتتعدد جماالت الإ�رشاف الرتبوي بتعدد املهام
وامل�س�ؤوليات الإ�رشافية وت�شجيعها ،وتعدد �أطرافها التي ت�شرتك
وتتعاون يف �إجناز مهامه ،و�صو ًال �إىل حت�سني املخرجات
التعليمية وحتقيق الأهداف الرتبوية املخططة واملن�شودة ،يف
�إطار عملية التجديد الرتبوي وتطويره (احلبيب.)2005 ،

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مقدمة:
ت�سعى املجتمعات الإن�سانية عموم ًا �إىل حت�سني نوعية
التعليم و�إن اختلفت اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الرتبوية
التي ت�صوغها تلك املجتمعات لتحقيق ذلك ،فالتقدم العلمي
املت�سارع ،واالنفجار املعريف الهائل والثورة التكنولوجية
�أحدثت تغيريا ً جذري ًا و�شام ًال يف تلك ال�سيا�سات والأ�ساليب
التي تنتهجها احلكومات ،وبخا�صة يف الدول النامية ،بغية
االرتقاء بامل�ؤ�س�سات التعليمية ورفع م�ستواها بحيث تواكب
تلك التطورات العلمية املت�سارعة .لذلك ف�إن اجلهات الرتبوية
امل�س�ؤولة يف املجتمعات الإن�سانية ت�سعى �إىل مراجعة حثيثة
ومتابعة ميدانية بهدف تذليل ال�صعوبات واملعوقات التي
تواجه املعلمني من خالل الإ�رشاف الرتبوي الذي يوجه املعلمني
وي�ساعدهم يف تطوير �أدائهم وتنميته.
وي�شغل الإ�رشاف الرتبوي دوراً مهم ًا يف توجيه املعلمني
و�إر�شادهم وم�ساعدتهم للقيام مبهامهم التعليمية ،وبخا�صة يف
ظل زيادة نطاق عملية الإ�رشاف الرتبوي ،و�أ�ضفى عليها �صعوبة
�إ�ضافية حدت من فعالية امل�رشف الرتبوي الذي يزور املدار�س
من فرتة �إىل �أخرى (العوران)2010 ،

مهارات املشرف الرتبوي املقيم:
يعمل الإ�رشاف الرتبوي على ابتكار �أفكار جديدة ،و�أ�ساليب
م�ستحدثة لتطوير العملية الرتبوية وما يرتبط بها ،ويعالج �أي
خط�أ يف ممار�ساتها .كما يعمل على م�ساعدة املعلمني اجلدد على
التكيف مع عملهم اجلديد بنجاح ،والقيام مب�س�ؤولياتهم بكفاءة.
وحتى يتمكن مدير املدر�سة كم�رشف تربوي مقيم من �أداء
الدور املنوط به ،ال بد من امتالكه جلملة من املهارات والكفايات
كما وردت يف العوران ( )2010وهي:
Ú Úالكفايات ال�شخ�صية :وت�شمل القدرة على التعبري واتخاذ
القرارات ،وقدرته يف �إثارة دافعية املعلمني نحو عملهم ،و�إدارته
للوقت وتوزيع الأعمال وحل امل�شكالت ومواكبة التغريات،
�إ�ضافة �إىل م�شاركته للمعلمني يف املنا�سبات االجتماعية،
باعتباره قدوة ح�سنة يف ال�سلوك واملظهر.
Ú Úكفايات معرفية :وت�شمل امتالكه للمعرفة املتعلقة

269

د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد احمد شلش

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

بالفل�سفة الرتبوية و�أهدافها ومنطلقاتها ،ف�ض ًال عن �أ�صول
التخطيط الإ�رشايف ،و�أ�ساليب املتابعة ،والتقومي والبحث العلمي.
Ú Úالكفايات القيم واالجتاهات :بحيث يتقبل النقد البناء
ويتحم�س لعمله الإ�رشايف ،ويعمل على حتقيق العدالة وتقومي
�سلوكه الإ�رشايف .وبذلك اتفق العوران ( )2010مع عاي�ش
( )2008يف حتديد الكفايات املطلوبة يف امل�رشف الرتبوي
املقيم وبخا�صة كفاية الأداء واالجناز والكفاية الوجدانية،
والتخطيط والتوا�صل والعالقات الإن�سانية ،واالبتكار والتجديد
واملناهج والتقومي والبحث العلمي ،ف�ض ًال عن الإر�شاد والتوجيه
والتدريب.
Ú Úكفايات �إدارية تتعلق بحفظ النظام املدر�سي
والإ�رشايف من حيث تنظيم ال�سجالت ،واجلدول املدر�سي،
والإ�رشاف على الأبنية والعالقة بني املدر�سة واملجتمع ،وكل ما
يتعلق بالإدارة والتنظيم للعمل املدر�سي وتوجيهه وقيادته .كما
�أن امتالك مدير املدر�سة كم�رشف مقيم لهذه املهارات والكفايات
ميكنه من م�ساعدة املعلمني يف التخطيط وتنفيذ املناهج
الدرا�سية وتطويرها ،وتنظيم الن�شاطات املدر�سية ،ومتابعة
�أعمال املعلمني و�أدائهم ،وم�ساعــدة املعلمني يف جمال التقومي،
ف�ض ًال عــن رعاية الطلبة (�إ�سماعيل.)2009 ،

مقيم:

املعيقات التي يواجهها مدير املدر�سة كم�رشف تربوي

اتفق �أبو ك�شك ( )2009مع العوران ( )2010يف حتديد
املعيقات التي تواجه مدير املدر�سة باعتباره م�رشف ًا مقيم ًا
فيها ،والتي تتعلق بالغياب املتكرر للمعلم� ،إذ ي�ؤثر ذلك �سلب ًا
على العملية الرتبوية ويعوق اجناز مهام الإ�رشاف الرتبوي
وت�ؤثر على �أدائه �سلباً ،و�أن�صاف املراكز (ن�صف معلم) التي تعمل
ذلك على اكتظاظ برنامج املعلم ويخلق ت�شو�ش ًا يف عمله ،ف�ض ًال
عن �ضعف التفاعل مع الأ�رسة الرتبوية يف املدر�سة ،والدورات
الت�أهيلية للمعلمني خالل الدوام املدر�سي ،مما ي�شو�ش العمل
املدر�سي وي�ؤدي �إىل ت�أجيل زيارة مدير املدر�سة للمعلم من
فرتة �إىل �أخرى ،كما �أن عدم وجود نائب ملدير املدر�سة يزيد من
الأعباء الإدارية والتنظيمية عليه� ،إ�ضافة �إىل الأعباء ال�صفية
والإ�رشافية ،وعدم �إملام بع�ض مديري املدار�س باجلوانب الفنية
للإ�رشاف الرتبوي.
أنواع اإلشراف الرتبوي:
تتعدد �أنواع وفق غاياته و�آلياته� ،إذ اتفق ح�سني وعو�ض
اهلل ( )45 :2006مع عبدالهادي ( )60 :2002يف �أن الإ�رشاف
الرتبوي يت�ضمن الأنواع الآتية:
�1 .1إ�رشاف الأقران :وي�ستخدمه املعلمون لزيادة خرباتهم
عن طريق تبادل اخلربات يف جو من الثقة والإحرتام
املتبادلني .وذلك من خالل التخطيط امل�شرتك وتنظيم
الزيارات ال�صفية املتبادلة بني املعلمني.
2 .2الإ�رشاف الت�صحيحي (العالجي) :وي�ستخدمه امل�رشف
الرتبوي عندما يقع املعلمون يف �أخطاء ،ف�إذا كانت
الأخطاء ب�سيطة يتجاوزها �أو ي�شري �إليها �إ�شارة عابرة ،و�إذا
كانت ج�سيمة ي�ستخدم امل�رشف لباقته ،وي�صل مع املعلم
�إىل قناعات را�سخة ب�رضورة التخل�ص من تلك الأخطاء
دون ت�أنيب للمعلم �أو �سخرية �أو �إحراج.
3 .3الإ�رشاف الوقائي :وفيه يتنب�أ امل�رشف الرتبوي بالأخطاء
التي ميكن �أن يقع فيها املعلمون من خالل خربته ال�سابقة
كمعلم ،وي�ساعد املعلم يف تقومي نف�سه ،ومواجهة هذه
ال�صعوبات ،وجتاوزها يف �إطار خطة حمكمة تتالفى
الوقوع يف هذه الأخطاء قبل حدوثها.
4 .4الإ�رشاف الإبداعي �أو اخلالق :ويعمل هذا الإ�رشاف على
حترير العقل والإرادة ،و�إطالق طاقات املعلمني ،وا�ستثمار
قدراتهم ومواهبهم لتحقيق الأهداف الرتبوية ،وهذا يتطلب
�أن يكون لدى امل�رشف الرتبوي �أو املقيم مرونة التفكري،
وال�صرب واللباقة ،والثقة بقدرته املهنية ،والتوا�ضع.
5 .5الإ�رشاف التطويري :ويت�ضمن قدرة امل�رشف الرتبوي
على ا�ست�رشاف امل�ستقبل ،ومواكبة امل�ستجدات الرتبوية
يف جمال النمو املهني ،والتنب�ؤ باحلاجات امل�ستقبلية
لعمليات تنظيم التعلم والقيادة الإدارية والرتبوية ،كذلك
يت�ضمن م�ساعدة املعملني على التدرب والتعليم الذاتي،

أهميه دور مدير املدرسة اإلشرايف وأهدافه:
يعمل الإ�رشاف الرتبوي وبخا�صة الذي ميار�سه مدير
املدر�سة على تطوير العمل الرتبوي والتعليمي يف املدر�سة ،مبا
فيها تنمية املعلمني وتوجيههم بغية تفعيل دورهم ورفع جودة
التعليم .فمدير املدر�سة ميكن �أن ي�سد النق�ص يف توا�صل امل�رشف
الرتبوي مع املعلمني وبخا�صة �أنه يتوا�صل مع املعلمني ب�شكل
يومي ،فقربه منهم ميكنه من االطالع على م�شاكلهم وال�صعوبات
التي قد تعوقهم عن �أداء مهامهم التعليمية ب�شكل فعال ،مما ميكنه
من اال�ضطالع بدور مكمل ملهام امل�رشف الرتبوي املتخ�ص�ص
(�إ�سماعيل.)2009 ،
لذلك زادت �أهمية دور مدير املدر�سة كم�رشف تربوي مقيم
قادر على التوا�صل اليومي مع املعلمني وتوجيههم ،والعمل على
تنميتهم مهني ًا و�إداريا وان كانت تخ�ص�صاتهم متنوعة ومتعددة.
فمدير املدر�سة قادر على الإ�سهام يف تنمية املعلمني وتوجيههم
يف جماالت ال�ضبط ال�صفي و�إدارته و�إثارة التفاعالت ال�صفية
وبناء العالقات االيجابية مع الطلبة ،ف�ض ًال عن دوره الإ�رشايف
فيما يتعلق باملناهج والبيئة املدر�سية �أي�ض ًا (املعايطة.)2007 ،
ويهدف الإ�رشاف الرتبوي الزهراين (�" )56 :2014إىل
تطوير املوقف التعليمي وحت�سينه يف جميع عنا�رصه ال�صفية
وجماالته املتعددة ،والعمل على تنفيذ خطط وزارة الرتبية
والتعليم واملتعلقة بالتدري�س� ،إ�ضافة �إىل العمل على تنمية
املعلمني ب�شكل مثمر يف �إطار العالقات الإن�سانية ،ف�ض ًال عن
العمل على متابعة تطبيق نتائج الدرا�سات والتجارب بغية
حت�سني عملية التدري�س وزيادة منو امل�رشف الرتبوي ،واملعلم
مهني ًا و�شخ�صياً".
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التي وقع فيها �سابقاً ،ويتيح له تقومي املوقف ال�صفي ،بد ًال من
الرتكيز على عمل املعلم �أو على �شخ�صيته ،وي�سهم يف �إحداث
تعديل �إيجابي يف اجتاهات املعلمني نحو الإ�رشاف" (الزهراين،
.)58 :2014
ويرى تربويون �آخرون �أن الإ�رشاف الإكلينيكي يتكون من
خم�س خطوات تت�ضمن اجتماع ًا قبلي ًا يو�ضح فيه مدير املدر�سة
بو�صفه م�رشف ًا مقيم ًا �أهداف هذا الأ�سلوب وفوائده للمعلم ،ثم
املالحظة للأن�شطة ال�صفية وت�سجيلها ،ثم حتليل هذه البيانات،
ثان يت�صف بالثقة وامل�صداقية وال�رسية بحيث
يليه اجتماع ٍ
جتري فيه مراجعة ملا ينفذ من �أن�شطة �صفية وت�شجيع املعلم
على التقومي الذاتي وم�ساعدته على تطوير مهاراته وتنميتها.
و�أخرياً اجتماع ثالث يركز على التقومي مبا يفيد املعلم وامل�رشف
يف تطوير �أ�ساليبهما يف التدري�س والإ�رشاف (.)Ekyaw, 2014
الإ�رشاف العام :ويعد �أحد طرق الإ�رشاف الرتبوي و�أدواته،
ويهدف �إىل تقدمي الدعم الفني ،وامل�شورة والعون ملدير املدر�سة
لإك�سابه مهارة القيام مبهام امل�رشف املقيم يف املدر�سة
باعتباره م�رشف ًا مقيم ًا يتابع عمل املعلم ،ويقدم له امل�شورة
والعون ،فامل�رشف الرتبوي خبري تربوي يقدم امل�شورة والعون
ملدير املدر�سة بعد �أن يقوم املدير بتحديد حاجاته وحاجات
معلميه بنف�سه ،واال�ستجابة حلاجاته.

واكت�ساب مهارات البحث وا�ستخدام �أ�ساليب حتليل العمل
واملهام.
6 .6الإ�رشاف الإر�شادي :ويت�ضمن درا�سة �شخ�صية املعلم من
النواحي العقلية واالنفعالية والعوامل امل�ؤثرة فيها ،كذلك
�إر�شاد املعلمني وتخفيف التوتر الناجت عن التدري�س،
والتعامل مع الطلبة ،وحتى يكون امل�رشف الرتبوي
فعا ًال يف الإ�رشاف الإر�شادي ال بد و�أن يت�صف بكفايات
املالحظة ،والتحليل والتف�سري وبناء العالقات.
كما ميكن ت�صنيف �أ�ساليب الإ�رشاف �إىل فردية ،مثل :زيارة
املدر�سة وزيارة املعلم يف ال�صف ،واملقابلة و�أخرى جمعية
كامل�شاغل ،واالجتماعات ،والندوات ،وامل�ؤمترات ،وور�ش العمل،
وتهدف الزيارة ال�صفية �إىل مالحظة املوقف التعليمي ،وتقومي
�أ�ساليب التعلم ومدى �صالحيتها ،ومالءمتها ل�سيكولوجية التعلم،
وتقومي الو�سائل التعليمية .و�أما الدرو�س التطبيقية �أو النموذجية
فهي متثل ن�شاط ًا عملي ًا يقوم به امل�رشف الرتبوي الفني �أو املقيم
�أو �أحد املعلمني املتميزين داخل �أحد ال�صفوف العادية بح�ضور
عدد من املعلمني لتحديد مدى مالءمة الأفكار النظرية املطروحة
للتطبيق العملي يف امليدان� ،أو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة.
ومتثل الور�ش التعليمية فر�صة ثمينة ملناق�شة م�شكلة
نابعة من خربات املعلمني ومهمة بالن�سبة لهم ،بحيث يعد
فيها املعلمون خطة �سنوية �أو يومية وحتليل حمتوى وحدات
درا�سية ،و�إنتاج و�سائل تعليمية .و�أما الندوات فت�شتمل على
عر�ض التجارب للمعلمني ومناق�شتها والإفادة منها ،يف حني
تعمل القراءة املوجهة على تنمية كفايات املعلمني باقرتاح
قراءات خارجية ،وتبادل الكتب واقتنائها" .وقد ي�ستخدم
امل�رشفون الرتبويون البحوث الرتبوية الإجرائية كتحليل منظم
مو�ضوعي قائم على ت�سجيل ملحوظات �أو جمع معلومات عن �أحد
عنا�رص العملية الرتبوية والتعليمية كالأهداف وطرائق التدري�س
واملنهاج والطالب واملعلمني" (عبدالهادي.)60 :2002 ،
وتكون املقابلة الفردية على �شكل اجتماع م�صغر يعقده
امل�رشف الرتبوي مع �أحد املعلمني بعد �أو قبل زيارته لل�صف
الدرا�سي ،ليبدي امل�رشف الرتبوي ملحوظاته عن املوقف
التعليمي ،ثم يقدم امل�ساعدة للمعلم .ويتكون الإ�رشاف الإكلينيكي
من دورة ثالثية املراحل ت�شمل اجتماع ًا قبل احل�صة التعليمية
ومالحظة الأداء داخل احل�صة ،وتقدمي تغذية راجعة بعد احل�صة.
"ويت�ضمن هذا الإ�رشاف تكوين العالقة بني املعلم وامل�رشف
والتخطيط لعملية الإ�رشاف ،ولأ�ساليب املالحظة ال�صفية ،مبا
فيها حتليل املعلومات عن عملية التدري�س ،والتخطيط لأ�سلوب
مناق�شة التحليل ونتائج املالحظة للخطوات الالحقة ،ويت�صف
الإ�رشاف الإكلينيكي ب�أنه �أ�سلوب يعزز ثقة املعلم ،ويهتم بتنمية
كفاياته التدري�سية وتطويرها ،وي�رشك املعلم يف التخطيط ،ويف
عملية التحليل والتقومي ،فهو �إ�رشاف مبني على امل�شاركة ،فهو
ي�رشك املعلم يف حتديد �أ�سلوبه مما يجعله �أكرث التزام ًا بتعديل
�سلوكه التعليمي ،ويقدم له تغذية راجعة تنعك�س مبا�رشة على
تطوير عمله ،و�أ�ساليبه امل�ستقبلية ،ويجنبه الوقوع يف الأخطاء

صفات املدير كمشرف مقيم:
يت�ضمن �أداء مدير املدر�سة متابعة للطلبة املوهوبني
وت�شجيعهم ،ورعاية م�شاريعهم الإبداعية ،كما يعمل على تنظيم
الن�شاطات التي تك�شف عن مواهبهم ،ويحث املعلمني على
ا�ستخدام �أن�شطة �صفية تدعم التفكري الإبداعي مبكوناته التباعدية
والت�شعيبية .كما �أن مدير املدر�سة ي�ضطلع بدور �إ�رشايف فني
ميار�س من خالله الإ�رشاف الرتبوي ب�أنواعه الإبداعي ،والبنائي،
والوقائي ،والإكلينيكي ،والإ�رشاف بالأهداف ،والتطويري،
والت�صحيحي ،والإ�رشاف القائم على الأن�شطة .وحتى يتمكن
مدير املدر�سة من اال�ضطالع بهذا الدور ال بد و�أن ميتلك مهارات
التوا�صل والعالقات الإن�سانية وال�صفات الآتية كما بينتها وزارة
الرتبية والتعليم (:)37 :2012
الإملام بطبيعة املرحلة التعليمية التي يعمل بها
وخ�صائ�صها و�أهدافها ،و�إدراك كامل لواقع العملية الرتبوية
داخل املدر�سة وظروف العمل بها ،ومعرفة الطرق العامة
للتدري�س ،و�إجادة الطرق اخلا�صة ملادة تخ�ص�صه حينما كان
معلماً ،وحتديد الفروق الفردية بني معلمي مدر�سته حتى يتمكن
من توجيههم ،وتدعيم الروابط الأخوية مع املعلمني وبني
املعلمني �أنف�سهم� .إ�ضافة �إىل م�ساعدة املعلمني يف النمو املهني
والعلمي وت�شجيعهم على ذلك ،واحرتام �آراء املعلمني ،وت�شجيعهم
للتعبري عن وجهات نظرهم ،وتقدير م�شاعرهم ،ورفع روحهم
املعنوية ،ف�ض ًال عن التعاون مع امل�رشف الفني املتخ�ص�ص يف
توجيه املعلم ،وتقوميه مبو�ضوعية دومنا تع�سف �أو جتاهل �أو
جماملة على ح�ساب العمل ،وم�ساعدة املعلم املتعرث وتوجيه
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املعلم اجلديد ،وت�شجيع املعلم املجتهد يف عمله دون �إثارة غ�ضب
املعلمني� ،أو خلق م�شاحنات بني الزمالء يف املدر�سة الواحدة،
واالبتعاد عن الغرور والتعايل على زمالئه ،وحماولة �إفادتهم من
خرباته ال�سابقة.

غزة من وجهة نظر املعلمني وامل�رشفني الرتبويني حيث تكونت
عينة الدرا�سة من 300معلم ومعلمة و  90م�رشف ًا وم�رشفة
اختريوا بالطريقة الع�شوائية وا�ستخدمت اال�ستبانة اداة جلمع
البيانات .وبتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام حتليل التباين
الأحادي واختبارات ( )Tوالتكرارات الن�سبة املئوية ومعامل
االرتباط� ،أظهرت الدرا�سة �أن واقع الإ�رشاف الرتبوي مل يرتق
�إىل الدرجة املطلوبة ،و�أن تقدير �أهمية املجاالت من وجهة نظر
املعلمني كانت :التكيف الوظيفي ،املنهاج ،العالقات الإن�سانية،
وطرائق التدري�س والتقومي و�أ�ساليبه ،وحاجات التالميذ وطرائق
التدري�س و�أ�ساليبه والعالقات الإن�سانية .كما �أظهرت الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املعلمني وامل�رشفني
الرتبويني تعزى ملتغري الوظيفة ل�صالح امل�رشفني الرتبويني،
�إ�ضافة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء املعلمني
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح حملة ال�شهادات العليا
البكالوريو�س واملاج�ستري وملتغري �سنوات اخلربة ل�صالح فئة (5
 � )10سنوات ،كما �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائيةبني �آراء امل�رشفني تعزى ملتغري بامل�ؤهل العملي و�سنوات اخلربة.
وتناول احلرا�صي ( )2011يف درا�سته فاعلية دور املعلم
الأول بو�صفه م�رشف ًا مقيم ًا يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي
ب�سلطنة عمان ،وقدمت هذه الدرا�سة كمتطلب للح�صول على
درجة املاج�ستري يف الرتبية يف تخ�ص�ص الإدارة التعليمية من
جامعة نزوى .وتكونت عينة الدرا�سة من  379معلم ًا ومعلمة
من مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف مناطق م�سقط ،الباطنة
�شمال ،الباطنة جنوب_ الداخلية) .وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة
جلمع البيانات ،وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت الدرا�سة
�أن جماالتها جاءت ح�سب تقديرات املعلمني مرتبة تنازلي ًا
على النحو االتي :املتابعة امليدانية ،يليها التخطيط ثم التقومي
واالختبارات ،فاملناهج ،فالتدريب ،والإدارة فالبيئة فاملجتمع
املحلي ،و�أن تقديرات املعلمني لفاعلية دور املعلم الأول بو�صفه
م�رشف ًا مقيم ًا مبدار�س التعلم ما بعد الأ�سا�سي كانت عالية يف
جميع املجاالت ,كذلك �أظهرت الدار�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة نحو دور املعلم الأول
بو�صفه م�رشف ًا مقيم ًا مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي تعزى
�إىل متغريات اجلن�س يف جميع املجاالت ل�صالح الإناث ،املنطقة
التعليمية ل�صالح م�سقط والداخلية .كذلك عدم وجود فروق تعزى
ملتغري املادة الدرا�سية يف جميع املجاالت.
وحاول �أبو ك�شك ( )2009يف درا�سة تق�صي دور مدير
املدر�سة كم�رشف تربوي مقيم ،و�أثره يف حت�سني العملية الرتبوية
يف فل�سطني ،وقدمت هذه الدرا�سة للم�شاركة يف امل�ؤمتر الرتبوي
الأول املنعقد يف جامعة النجاح الوطنية يف  /4 /5يف مدينة
نابل�س 2009و�أظهرت الدرا�سة �أن مدير املدر�سة ي�ضطلع بادوار
�إدارية.
وهدف ال�شمري ( )2007يف درا�سته �إىل تق�صي درجة
املمار�سات الإ�رشافية مل�رشيف الإدارة املدر�سية وفق التوجهات
الإدارية املعا�رصة مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية،

أوالً :الدراسات العربية:
حاول اخلطيب ( )2014تق�صي درجة ممار�سة مدير
املدر�سة الثانوية لدوره كم�رشف مقيم يف املدار�س الثانوية يف
منطقة النا�رصة من وجهة نظر املعلمني .وقدمت الدرا�سة كمتطلب
للح�صول على درجة املاج�ستري من كلية العلوم الرتبوية يف
جامعة جدارا يف الأردن وتكونت عينة الدرا�سة من  153معلم ًا
ومعلمة منهم  79معلم ًا و  74معلمة يف مدار�س منطقة النا�رصة
يف فل�سطني املحتلة عام .1948وبتحليل البيانات التي جمعت
من �أفراد العينة �أظهرت الدرا�سة �أن درجة ممار�سة مدير املدر�سة
الثانوية لدوره كم�رشف مقيم يف املدار�س الثانوية يف منطقة
النا�رصة من وجهة نظر املعلمني كانت متو�سطة.
وهدفت حمد ( )2014يف درا�ستها �إىل حتديد درجة ممار�سة
مدير املدر�سة كم�رشف مقيم يف حت�سني النمو املهني للمعلمني
من وجهة نظر املعلمني يف املدار�س اخلا�صة يف ال�ضفة الغربية.
وقدمت الدرا�سة متطلب ًا للح�صول على درجة املاج�ستري من
جامعة القد�س ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات من �أفراد
عينة الدرا�سة املكونة من  548معلم ًا ومعلمة .وبتحليل البيانات
با�ستخدام املنهج الو�صفي وبرنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية � SPSSأظهرت الدرا�سة �أن درجة ممار�سة مدير
املدر�سة لدوره كم�رشف مقيم يف املدار�س اخلا�صة بال�ضفة
الغربية من وجهة نظر املعلمني كانت عالية مبتو�سط قدرة .76
 ،3%كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل متغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،واملرحلة التعليمية)،
كما بينت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
متغريات (اخلربة ل�صالح املحافظات الو�سطى).
و�سعى �أبو حامد ( )2013يف درا�سة �إىل تقييم �أداء الرتبية
كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي املدار�س الأ�سا�سية يف
مدينة القد�س ،وذلك وفق املتغريات امل�ستقلة (اجلهة امل�رشفة
على املدر�سة و�سنوات اخلربة) .وتكون جمتمع الدرا�سة من معلمي
املدار�س الأ�سا�سية يف مدينة القد�س ( )2603والتي تتبع وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية واملدار�س اخلا�صة واختربت عينة
ع�شوائية مكونة من ( )290معلم ًا ومعلمة .وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي واال�ستبانة �أداة جلمع البيانات .وبتحليل
البيانات التي جمعت �أظهرت الدرا�سة ان تقييم املعلمني مل�ستوى
�أداء املديرين كقائد تعليمي جاء بن�سبة  71%و�أن م�ستوى �أداء
املديرين دون الـ  ،85%كما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق تعزى
ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف التعليم ل�صالح فئة (� )5سنوات فما
فوق.
كما �سعى اجلرجاوي والنخالة (� )2012إىل التعرف على
واقع الإ�رشاف الرتبوي يف مرحلة التعليم الثانوي مبحافظات
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وقدمت هذه الدار�سة كمتطلب للح�صول على درجة املاج�ستري يف
الإدارة الرتبية من جامعة م�ؤتة الأردنية .وتكونت عينة الدرا�سة
من  265مديراً و 45م�رشف ًا للإدارة املدر�سية ،وا�ستخدمت
ا�ستبانتني �أداة جلمع البيانات واحدة للمديرين و�أخرى
للم�رشفني .وبتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام الإح�صاء
الو�صفي والتحليلي �أظهرت الدرا�سة �أن م�رشفني الإدارة املدر�سية
ميار�سون مهامهم الإ�رشافية مبختلف �أبعادها بدرجة عالية من
وجهة نظرهم ونطر مديري املدار�س ،كما �أظهرت الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α ≤0.05
بني املتو�سطات احل�سابية يف تقديرات درجة ممار�سة م�رشيف
الإدارة املدر�سية ملهامهم الإ�رشافية تعزى �إىل متغريات الوظيفة
ل�صالح امل�رشفني ،اخلربة ل�صالح فئة � 10سنوات ف�أكرث� ،إ�ضافة
اىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي .كما �أظهرت الدرا�سة �أن �أهم املعيقات التي تعوق عمل
مدير املدر�سة كم�رشف مقيم هي غياب املعلم املتكرر و�أن�صاف
املراكز والدورات التاهيلية خالل العام الدرا�سي ،خروج �أكرث من
مدر�س من املدر�سة يف نف�س الوقت ،وتعدد تخ�ص�صات املعلمني
واختالفها عن تخ�ص�ص مدير املدر�سة.

بني خربة املديرين يف �أداء �أدوارهم الإ�رشافية وحتفيز املعلمني.
كما �أظهرت وجود عالقة دالة بني املدار�س الكربى وال�صغرى يف
�أداء �أدوار املديرين الإ�رشافية ،وحتفيز املعلمني يف تلك املدار�س،
ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إعطاء املدرين
اهتمام ًا يف �أداء �أدوارهم الإ�رشافية نظراً لت�أثريها على حتفيزهم
للمعلمني ،وتنظيم ندوات دورية وم�ؤثرات وور�شات عمل ملديري
املدار�س لتفعيل دورهم الإ�رشايف.
وهدف وانزير ( )Wanzare, 2012يف درا�سته �إىل تق�صي
الإ�رشاف التعليمي يف املدار�س الثانوية يف كينيا .وتكون جمتمع
الدرا�سة من جميع املعلمني يف املدار�س احلكومية الثانوية
يف كينيا .وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت الدرا�سة �أن
امل�رشفني الرتبويني يحافظون على تطبيق الأنظمة والإجراءات
البريوقراطية التي و�ضعتها اجلهات العليا يف وزارة الرتبية
والتعليم يف كينيا ،و�أن الإ�رشاف الرتبوي ت�ضمن ت�سهيل الأداء
الأكادميي ،وحت�سني جودة التعليم ،و�أداء املعلمني ،كما �أنه ميكن
امل�رشفني الرتبويني من الرتكيز ،و�إظهار عمل املعلمني التعليمي.
كذلك �أظهرت الدرا�سة �أن �أهم امل�شكالت التي تعوق الإ�رشاف
الرتبوي يف كينيا ارتبطت بنق�ص الثبات ومقيا�س املمار�سة
الإ�رشافية� ،إ�ضافة �إىل نق�ص املوارد.
وحاول �آييني ( )Ayeni, 2012تق�صي طبيعة دور املديرين
الإ�رشايف يف حتقيق اجلودة يف املدار�س الثانوية وفعاليته
يف والية �أوندا يف نيجرييا .كما حاولت الدرا�سة تق�صي �أهم
امل�شكالت التي تواجه املديرين يف �أداء مهامهم يف العملية
التعليمية ،وتقدمي املعلومات حول دور املديرين يف تعزيز جودة
التعليم يف املدار�س الثانوية .وتكونت عينة الدرا�سية من ()60
مديراً و ( )540معلم ًا يف املدار�س الثانوية من خم�س مناطق
يف والية �أوندا يف نيجرييا .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي
واملقابالت واملجموعات املركزة �أداة للدرا�سة ،وبتحليل
البيانات التي جمعت �أظهرت النتائج �أن ت�سجيل رغبة املديرين
لالهتمام يف �إظهار ح�ضور املعلمني ،وحت�ضري الدرو�س ،ودفاتر
التح�ضري كانت مالئمة ،كما �أظهرت �أن هناك نق�ص ًا يف �إجناز
املواد التعليمية ،والكتب واملراجع ،والتغذية الراجعة ومراجعة
الأن�شطة من العديد من املديرين يف املدار�س الثانوية .وخل�صت
الدرا�سة �إىل �إظهار التحديات التي يواجهها املديرون يف مهام
احلوكمة امل�ؤ�س�سية ومدخالت املوارد واجناز املنهاج ،و�أن تعليم
الطلبة بحاجة �إىل تفعيل ،وتعاون ،وحت�ضري ال�سيناريو الهادف
�إىل تطوير العالقة بني املدر�سة واملهتمني.
وهدف الكردمي ( )ALkrdem. 2011يف درا�سته تق�صي
نق�ص املعلومات املتعلقة باملمار�سات الإ�رشافية الرتبوية يف
مدار�س اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نطر املعلمني فيها،
كذلك هدفت �إىل فح�ص الو�ضع احلايل للممار�سات والإجراءات
الإ�رشافية التعليمية يف املدار�س الثانوية احلكومية يف اململكة
العربية ال�سعودية من وجهة نظر ر�ؤ�ساء املعلمني واملعلمني
�أنف�سهم ومديري الإدارة التعليمية يف املديريات .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )305فرداً منهم ( )272معلم ًا ومعلمة ووزعت

ثانياً :الدراسات األجنبية:
وتناول �إيكياو ( )Ekyaw, 2014يف درا�سته املمار�سات
والتحديات يف الإ�رشاف الرتبوي التعليمي يف املدار�س االبتدائية
يف منطقة �أ�سو�سا ،وقدمت الدرا�سة ال�ستكمال متطلبات احل�صول
على درجة املاج�ستري من جامعة جيما يف اثيوبيا .ولتحقيق
�أهدافها ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي وعينة
املراحل املتعددة ،واملراكز العنقودية ،وتكونت من  6مديرين
للتعلم و 13عنقود �إ�رشايف و  24مدر�سة ابتدائية مع  24مديراً
لها و 157معلماً .وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات
وبتوزيع اال�ستبانة ،وحتليل البيانات التي جمعت ،و تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن حماولة امل�رشفني الرتبويني حتديد نقاط ال�ضعف
والقوة للمعلمني يف ال�صف من �أجل ت�صميم تدخل مالئم كانت
غري مهمة و�أن حماوالتهم لتحديد نقاط ال�ضعف يف �أداء املعلمني
كانت غري كافية ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن التحديات الرئي�سة التي
واجهت امل�رشفني الرتبويني يف املدار�س االبتدائية �أثناء تطبيق
الإ�رشاف الرتبوي كانت مزدوجة ومتعددة ،حيث �أرهقوا باملهام
الأخرى ،والتدري�س بعبء كامل كاملعلمني الآخرين ،كما مل مينح
املعلم م�سموحات مالية .وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تدريب
امل�رشفني الرتبويني يف منطقة �أ�سو�سا الأثيوبية� ،إ�ضافة �إىل
تدريب املعلمني اجلدد ،وت�شجيع املعلمني على �إجراء البحث
العلمي.
وتناول �أيوول ( )Ouewole. 2013يف درا�سته �أداء دور
مديري املدار�س الإ�رشايف ،وحت�ضري املعلمني يف مقاطعة �إيكيني
الو�سطى يف والية �إيكيتي يف نيجرييا .وتكون جمتمع الدرا�سة من
املديرين واملعلمني جميعهم يف املدار�س الثانوية يف مقاطعة
�إيكيتي الو�سطى يف والية ايكيتي يف نيجرييا .وبتحليل البيانات
التي جمعت من املعلمني �أظهرت الدرا�سة وجود عالقة �إيجابية
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عليهم ا�ستبانة جلمع البيانات ،و�أجريت املقابالت لـ ()33
م�شارك ًا منهم ( )18معلم ًا و ( )10من ر�ؤ�ساء املعلمني و ()5
مديرين ملديريات الرتبية .وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت
الدرا�سة �أن املمار�سات الإ�رشافية ارتبطت مبقيا�س املمار�سات
الإ�رشافية املرتبطة بعدم الثبات واالرتباك والتحيز ،كما �أظهرت
الدرا�سة �أن هناك نق�ص ًا يف املهارات الإ�رشافية الالزمة وان
امل�رشفني الرتبويني غري جادين يف �أداء �أدوارهم الإ�رشافية؛
لذلك مل ي�أخذ املعلمون مهمة امل�رشفني بجدية .كذلك �أظهرت
الدرا�سات �أن هناك توقعات لت�ضارب الأدوار الأمر الذي �أدى
�إىل توتر ،وعدم ثقة املعلمني وامل�رشفني الرتبويني ،و�أن تطوير
ال�سيا�سات الإ�رشافية املحددة يف املنطقة بحاجة �إىل اهتمام
ب�أق�صى درجة.

�أن الإ�رشاف الرتبوي يهدف لتنمية املعلمني وي�ؤهلهم ب�رضورة
انخراط الرتبويني يف ات�صاالت واحلوار حول م�س�ؤوليات
املديرين كما البد من تو�ضيح هدف الإ�رشاف الرتبوي وعمليته
وان يتم تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات للتطوير املهني الالزم.
تعقيب على الدراسات السابقة:
تبني من مراجعة الأدب الرتبوي وب�شكل خا�ص الدرا�سات
املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة �أهمية التعرف على درجة ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية للمهام الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت خ�صو�ص ًا وفل�سطني عموماً ،وقد ت�شابهت هذه الدرا�سة مع
الدرا�سات ال�سابقة من حيث �أهمية مو�ضوع الدرا�سة ،وبخا�صة
ملديري ومديرات املدار�س ،ويف درجة ت�أثري بع�ض املتغريات
الدميوغرافية على ا�ستجابات املبحوثني ،فقد �أظهرت بع�ض
الدرا�سات درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية للمهام
الإ�رشافية يف املدار�س يف املجتمعات التي تناولتها تلك
الدرا�سات ،ففي املجتمعات العربية مبا فيها فل�سطني �أجريت
درا�سات عديدة تناولت دور مدير املدر�سة الفني ،ودرجة
ممار�سته ملهامه الإ�رشافية :كدرا�سة اخلطيب ( )2014وحمد
( )2014و�أبي حامد ( )2013واجلرجاوي والنخالة ()2012
واحلرا�صي ( )2011و�أبي ك�شك ( )2009وال�شمري (،)2007
ويف املجتمعات الغربية والإفريقية وبع�ض دول جنوب �رشق
�آ�سيا �أجريت العديد من الدرا�سات التي حاولت الك�شف عن درجة
ممار�سة مدير املدر�سة ملهامه الإ�رشافية باعتباره م�رشفا مقيما:
كدرا�سة �إيكاو ( ،)Ekyaw, 2014و�أيوول (،)Ouewole. 2013
وانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012والكردمي
( ،)ALkrdem. 2011وكوالول ( ،)Kolawole, 2010وبويرير (�Po
 ،)irier. 2009وقد متيزت هذه الدرا�سة ب�أنها الوحيدة التي �أجريت
يف فل�سطني -يف حدود علم الباحثني -من وجهة نظر املديرين
�أنف�سهم ،ومن وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،كما �أنها الوحيدة
التي �أجريت يف حمافظة �سلفيت.

و�أجرى كوالول ( )Kolawole, 2010يف درا�سة مقارنة بني
�أدوار الإ�رشاف الرتبوي ملديري املدار�س الثانوية ،ومفت�ش وزارة
الرتبية يف والية الغو�س يف نيجرييا .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )20مديراً و ( )20مفت�شا من وزارة الرتبية يف والية الغو�س
يف نيجرييا ،اختريوا بطريقة ع�شوائية حيث ا�ستخدم ا�ستبانتني
واحدة للمديرين و�أخرى للمفت�شني .وبتحليل البيانات التي
جمعت �أظهرت وجود عالقة دالة بني �إ�رشاف املديرين واملفت�شني
الرتبويني .كما �أظهرت الدرا�سة �أن املديرين واملفت�شني كانوا
واعيني المكانيات حت�سني التعليم ،و�أن القدرة على العمل
وفعاليتها مرتبطة ب�أدائهم لواجباتهم يف �ضوء العر�ض والتقييم.
ب�أن على املديرين واملفت�شني �أن يخ�ضعوا للتدريب والتح�ضري
الالزمني والتي ميكن �أن توجه عملهم كم�رشفني تربويني ،وال بد
من حتديد خرباتهم باالت�صال مع اجلامعات املجاورة ،وور�شات
العمل ،والتدريب �أثناء اخلدمة.
وهدف بويرير (� )Poirier. 2009إىل تق�صي ادراكات
مديري املدار�س واملعلمني فيها للقيادة التعليمية والإ�رشاف
الرتبوي ،وقدمت هذه الدرا�سة للح�صول على درجة املاج�ستري
يف الإدارة الرتبوية من جامعة �سا�سكات �شيوان يف �سا�سكتون
يف كندا ،وا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة واملقابالت للمديرين
من مدار�س كال رفل ومعلمني من املرحلة الثانوية ،ومعلمني
من املرحلة االبتدائية .وبتحليل البيانات التي جمعت �أظهرت
الدرا�سة وجود اختالفات يف ادراكات مديري املدار�س واملعلمني
لال�رشاف الرتبوي ،ومل تظهر الدرا�سة اختالفات تقدير ح�صة
الوقت للمدير الذي يجب �أن يق�ضيه يف القيادة التعليمية ،ومل
يحدد كال الطرفني ح�صة الوقت التي يق�ضيها املدير يف ذلك ،وقد
ركز املعلمون على ال�صفات ال�شخ�صية لتعريف القائد الرتبوي،
بينما ركز املديرون على تعزيز التعليم .كذلك ركز املديرون على
ت�أ�سي�س ثقافة املدر�سة بينما ركز املعلون على الدعم الذي يجب
على املديرين تقدميه للمعلمني� .إ�ضافة �إىل �أنهم اختلفوا يف
حتديد هدف الإ�رشاف الرتبوي حيث اعترب املعلمون ان الإ�رشاف
الرتبوي هو �إجراء تقييمي ب�شكل رئي�س ،بينما ر�أى املديرون

منهج البحث:
اتبع يف هذه البحث املنهج الو�صفي التحليلي نظراً ملالءمة
طبيعتها الكمية ،الذي ي�ستخدم فيه مفاهيم الإح�صاء الإ�ستداليل
و�أ�ساليبه لتحليل البيانات ،وا�ستخراج النتائج.

عينة البحث:
�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )30مديرا ودير ًة بن�سبة
 50%من جمموع املديرين واملديرات ،و ( )101معلما ومعلمة
من حمموع املعلمني واملعلمات يف مدار�س حمافظة �سلفيت
يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي ( )2016 /2015اختريوا
بطريقة ع�شوائية طبقية ،واجلدول ( )1يبني توزيع عينة البحث
تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة.
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الجدول رقم ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها

مدير

الن�سبة املئوية

معلم

الن�سبة املئوية

م�ستوى املتغري

املتغري
ذكر

16

53%

45

44.5%

�أنثى

14

47%

56

55.5%

املجموع

30

100%

101

100%

املجموع

30

100%

101

100%

�أقل من بكالوريو�س

2

6%

9

9%

بكالوريو�س

17

57%

75

74%

ماج�ستري ف�أعلى

11

37%

17

17%

30

100%

101

100%

�أقل من � 5سنوات

0

0%

19

19%

� 10 6-سنوات

1

3%

33

33%

� 16 11-سنة

8

27%

28

28%

اكرث من � 16سنة

21

70%

21

20%

30

100%

101

100%

اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

املجموع

�سنوات اخلربة

املجموع

صدق أداتي الدراسة وثباتهما:

صدق استبانة املعلمني واملعلمات:
وال�ستكمال جمع البيانات ال�رضورية لتحقيق �أهداف
الدرا�سة� ،أعد الباحثان ا�ستبانة املعلمني واملعلمات بعد االطالع
على �أدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،بو�صفها
�إحدى �أداتي الدرا�سة ،كما ت�أكد الباحثان من �صدقها بعر�ضها
�أي�ض ًا على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة
والكفاءة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية
يف اجلامعات الفل�سطينية ،حيث �أكد املحكمون � ّإن الأداة �صادقة
بعد �إدخال التعديالت التي طلبوها عليها ،بحذف بع�ض الفقرات
وتعديل �أخرى.كما احت�سب معامـل الثبات لها با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفـا ( )Cronbach Alphaلالت�ساق الداخلي ،حيث كانت
قيمة معامل الثبات الكلي ( )0.94على املحاور كافة على النحو
الآتي:

صدق استبانة املديرين:
�أعد الباحثان �أداتي الدرا�سة بعد االطالع على �أدبيات
الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،فقد �أعدا ا�ستبانة
املديرين بو�صفها �إحدى �أداتي الدرا�سة بغر�ض وجمع البيانات
الالزمة لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،كما ت�أكد الباحثان من �صدقها
بعر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص
واخلربة والكفاءة ،وهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات
العلوم الرتبوية يف اجلامعات الفل�سطينية ،حيث �أكد املحكمون
�أن الأداة �صادقة بعد �إدخال التعديالت التي طلبوها عليها،
بحذف بع�ض فقراتها وتعديل �أخرى.كما جرى احت�ساب معامـل
الثبات لها با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفـا ()Cronbach Alpha
لالت�ساق الداخلي ،حيث كانت قيمة معامل الثبات الكلي ()0.95
على املحاور كافة على النحو الآتي:

الرقم

املحور من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

معامل الثبات

معامل الثبات

1

حمور التخطيط

0.94

1

املحور الإداري

0.93

2

حمور النمو املهني

0.95

2

املحور الفني

0.97

3

املحورت العالقات االن�سانية

0.93

3

املحور االجتماعي

0.96

4

حمور تطوير املناهح

0.92

4

املحور االبداعي

0.94

الرقم

املحور من وجهة نظر املديرين

املجموع

املجموع

0.95
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0.94

د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد احمد شلش

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

الجدول رقم ()3

املعاجلة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات �أدخلت بياناتها للحا�سوب لتعالج
بوا�سطة برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وقد ا�ستخدمت الن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية واختبار
(ت) وحتليل التباين الأحادي (.)ANOVA

ترتيب المحاور ،والدرجة الكلية لمحاور المديرين

الرقم

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س "ما درجة
ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س
حمافظة �سلفيت من وجهة نظرهم ،ومن وجهة نظر املعلمني
واملعلمات؟ .
لالجابة على هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج املتو�سط احل�سابي،
واالنحراف املعياري ،ودرجة املمار�سة ال�ستجابات املعلمني
واملديرين على اال�ستبانة واجلدول رقم ( )2يو�ضح ذلك ،وقد
اعتمد الباحثان الن�سب املئوية التالية لدرجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
من وجهة نظرهم ،ومن وجهة نظر املعلمني واملعلمات(Mck�(.
)mimie, 2011

2.33 – 1

متدنية

3.67 - 2.34

متو�سطة

�أعلى من 3.67

مرتفعة

1

االداري

4.56

0.24

مرتفعة

2

الفني

4.38

0.19

مرتفعة

3

االجتماعي

4.33

0.20

مرتفعة

4

الإبداع

4.05

0.30

مرتفعة

4.34

0.28

مرتفعة

يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظرهم كانت مرتفعة على املجاالت كافة،
وعلى الدرجة الكلية ،حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني (- 4.05
 ،)4.56واالنحراف املعياري (.)0.19 - 0.30ويعزى ذلك �إىل
�أن املديرين يرون �أنف�سهم ملتزمون بالتعليمات التي ت�صدرها
وزارة الرتبية والتعليم ،و�أنهم ي�ؤدون �أدوارهم بفعالية كما
حتددها مهامهم وواجباتهم التي تقرها الأنظمة ال�سارية املفعول
يف املدار�س ،خا�صة و�أن �أعباءهم الإدارية كثرية ،وحتتل الأولوية
يف واجبات العمل لديهم ،كما �أنهم ينفذون مهامهم الإ�رشافية
من خالل الزيارات ال�صفية بانتظام ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة اخلطيب ( ،)2014وحمد ( ،)2014و�أبي حامد
( ،)2013واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي (،)2011
وال�شمري(  ( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (�Wan
 ،)zare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014و
الكردمي ( )ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول
(.)Kolawole, 2010
Ú Úاملحور الإداري من وجهة نظر املديرين:

ميزان المتوسطات لالستجابات

املتو�سط احل�سابي

املحور

الدرجة الكلية جلميع املحاور

جدول رقم ()2

درجة اال�ستجابات

الو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

ويبني اجلدول رقم ( :)3ترتيب املحاور ،والدرجة الكلية
ملحاور املديرين

الجدول رقم (:)4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات المحور اإلداري

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

درجة املمار�سة

7

�أتابع ال�ش�ؤون املالية يف املدر�سة.

4.90

0.31

مرتفعة

3

�أقوم باعداد الت�شكيالت املدر�سية (معلمني وجداول وملفات مدر�سية)

4.77

0.43

مرتفعة

�أعمل على توفري الأمن وال�سالمة للعاملني يف املدر�سة.

4.77

0.43

مرتفعة

9

�أعمل على توفري الأمن وال�سالمة للطلبة يف املدر�سة.

4.77

0.43

مرتفعة

1

�أ�ضع اخلطط لتنفيذ املهام املوكلة يل.

4.70

0.47

مرتفعة

12

�أعمل على توفري الأجهزة والأدوات التعليمية

4.67

0.48

مرتفعة

8

�أبذل ق�صارى جهدي للحفاظ على البيئة املدر�سية الداخلية.

4.63

0.56

مرتفعة

6

�أتابع الأمور املتعلقة بالعاملني يف املدر�سة.

4.57

0.50

مرتفعة
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رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

5

�أوجه الطلبة و�أر�شدهم.

4.53

0.51

مرتفعة

4

�أتابع الن�شاطات املدر�سية.

4.50

0.57

مرتفعة

10

�أعمل على توفري م�صادر التعلم.

4.43

0.50

مرتفعة

11

�أتوا�صل مع الإدارات التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم.

4.17

0.75

مرتفعة

2

�أعد خطط قبول الطلبة.

4.07

0.83

مرتفعة

4.56

0.24

مرتفعة

الدرجة الكلية للمحور االداري

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )4أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
من وجهة نظرهم يف املحور الإداري كانت مرتفعة على جميع
الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة (4.07
  ،)4.90واالنحراف املعياري بني (�.)0.83 - 0.31أمابالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات املجال الإداري فقد كانت مرتفعة
مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.56وانحراف معياري مقداره
(.)0.24ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن طبيعة عمل مدير املدر�سة
بالدرجة الرئي�سة �إدارية ،و�أن وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني
بناء على قدراته وخرباته الإدارية ،و�أنها
تختار مدير املدر�سة ً
تخ�ضع املديرين لدورات ت�أهيلية لتمكينهم من �أداء �أدوارهم
وامتام واجباتهم الوظيفية بكفاءة ،وهذا ما �أ�شارت �إليه وزارة
الرتبية والتعليم (.)2012وبذلك تتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة اخلطيب ( ،)2014و حمد ( ،)2014و�أبي حامد (،)2013
واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي ( ،)2011وال�شمري
( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013و وانزير (Wanzare,
 ،)2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة �أبيك�شك ( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014والكردمي
( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (�Kola
.)wole, 2010
Ú Úاملحور الفني:

رقم
الفقرة
18
26
22
15

17
20
25
14

4.67

0.48

4.63

0.49

مرتفعة

4.60

0.56

مرتفعة

19

�أحت�س�س م�شكالت الطلبة.

4.53

0.51

مرتفعة

24

�أعمل على تطوير ذاتي (مهني ًا
و�إدارياً)

4.47

0.57

مرتفعة

16

�أتابع تو�صيات امل�رشف الرتبوي.

4.40

0.56

مرتفعة

13
21
23

�أخطط للزيارات ال�صفية.

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
مرتفعة

�أتابع �أعمال املعلمني الكتابية مبا
فيها �سجالتهم.
�أ�شجع الزيارات التبادلية بني
املعلمني.

�أناق�ش مع املعلمني م�شكالت
الطلبة مبا فيها جوانب القوة
وال�ضعف لديهم.
�أنفذ املهام اال�رشافية يف املدر�سة
باعتباري م�رشف ًا مقيماً.
�أتابع الزيارات التبادلية بني
املعلمني.
�أتبادل وجهات النظر فيما يت�صل
بعنا�رص املوقف التعليمي لدى
زيارتي لل�صفوف.
�أ�ضع اخلطط العالجية ملواجهة
م�شكالت الطلبة (التح�صيل
واحل�ضور والغياب والت�رسب).
�أر�شح للوزارة �أ�سماء املعلمني الذين
يحتاجون �إىل تطوير مهني.
�أ�رشك املعلمني يف �إعداد خطة
التنمية املهنية للهيئة التدري�سية.
�أجتمع مع املعلمني قبل زيارتهم.

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
4.40

0.56

مرتفعة

4.40

0.56

مرتفعة

4.37

0.61

مرتفعة

4.33

0.55

مرتفعة

4.23

0.57

مرتفعة

4.13

0.63

مرتفعة

4.10

0.66

مرتفعة

4.07

0.64

مرتفعة

4.38

0.19

مرتفعة

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )5أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظرهم يف املحور الفني كانت مرتفعة على
جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة
( ،)4.67 - 4.07واالنحراف املعياري بني ()0.66 - 0.48
وكانت الدرجة الكلية لفقرات املجال الفني مرتفعة مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( )4.38وانحراف معياري مبقدار (.)0.19
ويعزى ذلك �إىل �أن تقديرات املديرين واملديرات لعملهم الفني
كانت يف �ضوء الوقت واجلهد املخ�ص�ص للعمل الفني� ،إ�ضافة
�إىل �إلتزامهم بالتعليمات والأنظمة التي تطبقها وزارة الرتبية
والتعليم فيما يتعلق بدور مدير املدر�سة الإ�رشايف يف فل�سطني،
ف�ض ًال عن خربة املديرين التعليمية� ،إذ ت�شرتط الوزارة يف مدير
املدر�سة �أن يكون لديه خربة تعليمية ال تقل عن � 10سنوات،
وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب (،)2014
وحمد ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي والنخالة
( ،)2012واحلرا�صي ( ،)2011وال�شمري ( ،)2007و�أيوول

الجدول رقم (:)5

الفقرة

الفقرة

الدرجة الكلية للمحور الفني

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية
لفقرات المحور الفني

رقم
الفقرة

درجة املمار�سة
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د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد احمد شلش

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

( ،)Ouewole.2013ووانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012واختلفت مع هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك (،)2009
ايكياو ( ،)Ekyaw, 2014والكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (.)Kolawole, 2010
Ú Úاملحور االجتماعي:
الجدول رقم (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات المحور االجتماعي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة
32.00

�أنظم اجتماع ًا �سنوي ًا النتخاب جمل�س �أولياء الأمور.

4.57

0.50

مرتفعة

27.00

�أزور املعلمني يف منازلهم يف املنا�سبات االجتماعية.

4.47

0.57

مرتفعة

29.00

�أ�شارك املعلمني يف املنا�سبات االجتماعية.

4.43

0.57

مرتفعة

30.00

�أتوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.

4.43

0.50

مرتفعة

31.00

�ألتقي جمل�س �أولياء الأمور يف املدر�سة دورياً.

4.40

0.67

مرتفعة

35.00

�أعمل على حل امل�شكالت التي تواجه الطلبة.

4.33

0.55

مرتفعة

34.00

�أتوا�صل مع الطلبة لال�ستماع مل�شكالتهم.

4.23

0.50

مرتفعة

28.00

�أنظم لقاءات دورية مع املعلمني.

4.20

0.55

مرتفعة

33.00

�أ�شارك املجتمع املحلي يف ن�شاطاته (ندوات ،ور�شات عمل ،م�ؤمترات... ،الخ).

3.90

0.66

مرتفعة

الدرجة الكلية للمحور االجتماعي

4.33

0.20

مرتفعة

الفقرة

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )6أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظرهم يف املحور االجتماعي كانت مرتفعة
على جميع الفقرات وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن
الفرتة (� ،)4.57 - 3.90أما بالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات
املحور االجتماعي فقد كانت مرتفعة مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)4.05وانحراف معياري مبقدار (.)0.2ويعزو الباحثان ذلك
�إىل ت�شجيع الوزارة للمديرين على االنفتاح على املجتمع املحلي،
و�إ�رشاك �أولياء الأمور يف الق�ضايا الطالبية مبا ي�ضمن االن�ضباط
املدر�سي ،والإ�سهام يف التنمية املجتمعية و�أن�شطة املجتمع،
ف�ضال عن توجه الوزارة نحو دعم املدار�س املجتمعية ،مبا يف�ضي
�إىل تكري�س منط حديث يف الإدارة املدر�سية ،يراعي التوا�صل
امل�ستمر والفعال مع املجتمع املحلي مبختلف م�ؤ�س�ساته وهذ

ما تناولته بع�ض �أدبيات الدرا�سة كاملعايطة ( ،)2007والبدري
(.)2005وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب
( ،)2014وحمد ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي
والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي ( ،)2011وال�شمري (،)2007
و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني
( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي
ك�شك(  ( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014و الكردمي (�ALkr
 ،)dem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (Kolawole,
.)2010
Ú Úحمور الإبداع:
يبني اجلدول رقم ( )7درجة ممار�سة مديري املدار�س
الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من
وجهة نظرهم يف املحور الإبداعي:

الجدول رقم (:)7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية لفقرات محور

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجة املمار�سة

الفقرة

36

�أ�شجع املعلمني على االهتمام باملوهوبني.

4.43

0.68

مرتفعة

37

�أحث املعلمني على تنظيم ن�شاطات للك�شف عن املواهب الطالبية يف املدر�سة.

4.43

0.57

مرتفعة

38

�أ�شجع التفكري التباعدي لدى الطلبة.

4.20

0.71

مرتفعة

40

�أعمل على تهيئة الفر�صة لكي يكت�شف الطلبة كل ما هو جديد يف املو�ضوع املعرو�ض.

4.10

0.66

مرتفعة

39

�أعمل على توفري �أن�شطة تربوية تعتمد على احلا�سوب لتدريب الطلبة على مرونة التفكري.

4.03

0.76

مرتفعة
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رقم الفقرة

الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجة املمار�سة

42

�أحث املعلمني على تدريب الطلبة على �إظهار العالقات املوجودة بني الأ�سباب والنتائج.

4.03

0.61

مرتفعة

43

�أ�شجع املعلمني على تدريب الطلبة على العمليات املعرفية يف جوانب الإدراك.

4.03

0.72

مرتفعة

41

�أعمل على �إتاحة الفر�صة للطلبة الكت�شاف العالقات بني عنا�رص املو�ضوع.

4.00

0.74

مرتفعة

44

�أعمل على توفري تدريبات (م�صورة ولفظية) يف حل امل�شكالت للطلبة.

3.80

0.81

مرتفعة

45

�أتيح للطلبة املتفوقني ح�ضور ح�ص�ص درا�سية يف ال�صفوف الأعلى.

3.40

1.04

متو�سطة

الدرجة الكلية ملحور االبداع

4.05

0.30

مرتفعة

املحور

الو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )7أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظرهم يف حمور الإبداع كانت مرتفعة على
جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية �ضمن الفرتة
( ،)4.33 - 3.80واالنحراف املعياري ( )1.04 - 0.57كما
كانت الدرجة الكلية لفقرات املجال االجتماعي مرتفعة مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ،)4.05وانحراف معياري ( )0.3با�ستثناء
الفقرة رقم ( )45التي كان متو�سطها احل�سابي ( ،)3.4وانحرافها
املعياري مبقدار (.)0.30ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن املديرين
يحثون املعلمني على ت�شجيع املوهوبني ،واتاحة الفر�صة لهم،
االٌ �أن النظام لي�س مرن ًا يف �إتاحة الفر�صة للطلبة املوهوبني
التنقل بني ال�صفوف ،وبخا�صة يف ال�سنة الدرا�سية الواحدة� ،إذ
� ّإن تعليمات النجاح والر�سوب واالنتقال من �صف �إىل �آخر �أو
من مرحلة �إىل �أخرى مركزية بيد وزارة الرتبية والتعليم ،بفعل
النظام ال�ساري يف فل�سطني ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة اخلطيب ( ،)2014وحمد ( ،)2014و�أبي حامد (،)2013
واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي ( ،)2011وال�شمري
( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (Wanzare,
 ،)2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014و الكردمي
( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (�Kola
.)wole, 2010
و�أما النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة
والذي ين�ص " ما درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية
ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر
املعلمني واملعلمات؟ .لالجابة على هذا ال�س�ؤال ا�ستخرج املتو�سط
احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،ودرجة املمار�سة ال�ستجابات
املعلمني واملعلمات على اال�ستبانة واجلداول رقم (،10 ،9 ،8
 )12 ،11تو�ضح ذلك:

الرقم
2

النمو املهني

4.19

0.25

مرتفعة

3

االعالقات االن�سانية

3.34

0.07

مرتفعة

4

تطوير املناهج

3.99

0.18

مرتفعة

4.20

0.21

مرتفعة

الدرجة الكلية جلميع املحاور

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات كانت مرتفعة على املجاالت
كافة ،وعلى الدرجة الكلية ،حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني
( ،)4.29 - 3.34واالنحراف املعياري بني (.)0.25 - 0.07
ويعزو الباحثان ذلك �إىل خربة مدير املدر�سة ال�سابقة كمعلم متكنه
من قيادة املعلمني نحو امتام واجباتهم التعليمية ،وتنفيذها
بكفاءة ،مما ي�ساعد يف �ضبط العمل املدر�سي ،وتنفيذ املهام
التعليمية بفعالية ،وبخا�صة �أنه كان �أحد زمالئهم قبل تعيينه
مديراً ،ويعرفهم عن قرب من حيث �أدائهم �أو اجتاهاتهم نحو التعليم
والإ�رشاف الرتبوي ،ف�ض ًال عن حاجتهم للتنمية املهنية ،وهذا ما
�أ�شارت �إليه �أدبيات الدرا�سة يف العوران ( ،)2010و�إ�سماعيل
( ،)2009وعاي�ش ( ،)2008واملعايطة (.)2007وبذلك اتفقت
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب ( ،)2014وحمد (،)2014
و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي
( ،)2011وال�شمري ( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير
( ،)Wanzare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة و�أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو (،)Ekyaldw, 2014
و الكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول
(.)Kolawole, 2010
Ú Úحمور التخطيط من وجهة نظر املعلمني:
الجدول رقم (:)9

الجدول (:)8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للفقرات

ترتيب المحاور ،والدرجة الكلية لمحاور المعلمين

الرقم
1

املحور
التخطيط

رقم
الفقرة

الو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
4.29

0.17

مرتفعة

3

279

الفقرة
يتيح مدير املدر�سة للمعلمني
اال�شرتاك يف �صياغة اخلطط
العالجية مل�شكالت الطلبة.

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
4.44

0.52

مرتفعة

د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد احمد شلش

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

رقم
الفقرة
1

5

4

2

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة

الفقرة
يتيح مدير املدر�سة للمعلمني
اال�شرتاك يف عملية التخطيط
للمهارات التعليمية امل�ستهدفة.
يناق�ش مدير املدر�سة املعلمني
يف ا�سترياتيجيات التدري�س التي
ينفذها يف غرفة ال�صف.
ميكن مدير املدر�سة املعلمني من
االطالع على مناذج من اخلطط
الدرا�سية (اليومية والف�صلية)
بغية الإفادة منها.
يدرب مدير املدر�سة املعلمني
على �صياغة الأهداف الرتبوية
(العامة واخلا�صة) يف التخطيط
للدر�س.

الدرجة الكلية ملحور التخطيط

4.36

0.52

مرتفعة

4.36

0.59

مرتفعة

4.31

0.64

مرتفعة

4.00

0.72

مرتفعة

4.29

0.17

مرتفعة

رقم
الفقرة
16
12
9
11
15
13
7
17

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )9أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمور التخطيط
كانت مرتفعة على جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها
احل�سابية �ضمن الفرتة ( ،)4.44 - 4.00واالنحراف املعياري
بني (.)0.72 - 0.52كما كانت الدرجة الكلية لفقرات حمور
التخطيط مرتفعة كذلك ،مبتو�سط ح�سابي مقداره (،)4.19
وانحراف معياري مبقدار (.)0.17ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن
بدء من البيت
طبيعة عمل املعلم تقوم على التخطيط للتعليم ً
وانتهاء بغرفة ال�صف ،مما يك�سبه خربة التخطيط ومهارته،
ً
ف�ض ًال عن �أن املديرين يحاولون التغلب على �أعبائهم الإدارية
با�رشاك املعلمني يف التخطيط للعمل يف املدر�سة� ،إ�ضافة �إىل �أن
تعليمات وزارة الرتبية والتعليم كما وردت يف ( ،)2012ت�شجع
العمل الفريقي يف املدر�سة.وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة اخلطيب ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي
والنخالة(  ( ،)2012و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (�Wan
 ،)zare, 2012واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك
( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014وبويرير (،)Poirier.2009
وكوالول (.)Kolawole, 2010
Ú Úاملحور الفني من وجهة نظر املعلمني:

8

6
10
14

ي�شجع مدير املدر�سة املعلمني على
االنخراط يف الربامج التدريبية.
ميكن مدير املدر�سة املعلمني من
تبادل الزيارات يف املدر�سة.
يلتقي مدير املدر�سة املعلمني
ب�شكل هادف داخل املدر�سة.

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
4.46

0.61

مرتفعة

4.60

0.63

مرتفعة

4.39

0.72

مرتفعة

4.37

0.61

مرتفعة

4.25

0.62

مرتفعة

4.21

0.70

مرتفعة

4.15

0.78

مرتفعة

4.13

0.72

مرتفعة

4.05

0.73

مرتفعة

4.04

0.75

مرتفعة

4.01

0.88

مرتفعة

3.63

0.90

متو�سطة

4.19

0.25

مرتفعة

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )10أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمور التخطيط كانت
مرتفعة على جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية
�ضمن الفرتة ( ،)4.60 - 3.63واالنحراف املعياري (0.07
 �.)0.25أما بالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات املحور الفني فقدكانت مرتفعة كذلك ،مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)4.19وانحراف
معياري مبقدار (.)0.25ويعزى ذلك �إىل �أن طبيعة عمل املعلم
فنية بالدرجة الرئي�سة ،فهو خبري بها بفعل التجربة واملمار�سة،
والت�أهيل امل�ستمر �أثناء اخلدمة الذي يتلقاه يف �إطار دورات
وور�شات عمل ،وندوات( ،اجلرجاوي والنخالة ،)2009 ،ون�رشات
ت�صدرها اجلهات الفنية يف وزارة الرتبية والتعليم (،)2012
والت�أهيل لعلمي الذي تلقاه يف اجلامعة ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة اخلطيب ( ،)2014وحمد ( ،)2014و�أبي حامد
( ،)2013واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي (،)2011
وال�شمري(  ( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (�Wan
 ،)zare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014و
الكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول
(.)Kolawole, 2010
Ú Úحمور العالقات االن�سانية:

الجدول رقم (:)10

رقم
الفقرة

ي�شجع مدير املدر�سة الإبداع لدى
املعلمني يف خمتلف تخ�ص�صاتهم.
يتيح مدير املدر�سة للمعلمني
االلتحاق بدورات احلا�سوب.
ي�سهل مدير املدر�سة للمعلمني
االلتحاق بربامج الدرا�سات العليا.
يحث مدير املدر�سة املعلمني على
االطالع على الدوريات املتخ�ص�صة
كل ح�سب تخ�ص�صه.
ي�شجع مدير املدر�سة املعلمني على
�إجراء درا�سات وبحوث علمية.
ينظم مدير املدر�سة برامج تربوية
للمعلمني اجلدد.
ينظم مدير املدر�سة دورات تدريبية
للمعلمني وفق احتياجاتهم.
يفو�ض مدير املدر�سة بع�ض
�صالحياته �إىل املعلمني.
يعر�ض مدير املدر�سة درو�س ًا
منوذجية با�ستخدام التقنيات
الرتبوية احلديثة.
الدرجة الكلية ملحور النمو املهني

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الفني:

الفقرة

الفقرة

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري املمار�سة
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الجدول رقم (:)11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور العالقات االنسانية

رقم الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الفقرة

درجة املمار�سة

19

يدعم مدير املدر�سة العالقات االن�سانية بني املعلمني.

4.42

0.70

مرتفعة

18

يبدي مدير املدر�سة اهتمام ًا بدور املعلمني يف العمل املدر�سي.

4.41

0.64

مرتفعة

25

يتعامل مدير املدر�سة مع وجهات نظر املعلمني باحرتام لدى حماورتهم.

4.41

0.65

مرتفعة

22

يتعامل مدير املدر�سة مع املعلمني ب�سهولة.

4.39

0.75

مرتفعة

21

يحث مدير املدر�سة املعلمني على العمل التعاوين يف اطار الفريق الواحد.

4.38

0.68

مرتفعة

24

يعزز مدير املدر�سة اجلهود املميزة للمعلمني.

4.38

0.61

مرتفعة

20

يراعي مدير املدر�سة احلاجات االجتماعية للمعلمني.

4.29

0.73

مرتفعة

26

ينمي مدير املدر�سة العالقات االن�سانية بني االدارة واملعلمني.

4.28

0.67

مرتفعة

27

يعزز مدير املدر�سة العالقات االن�سانية بني املعلمني والطلبة.

4.28

0.71

مرتفعة

23

يتعامل مدير املدر�سة بعدالة مع املعلمني يف تطبيق الثواب والعقاب).

4.21

0.77

مرتفعة

4.34

0.07

مرتفعة

الدرجة الكلية ملحور العالقات االن�سانية

املجتمع ،ذلك �أن املدر�سة ت�سعى �إىل الإ�سهام يف تطوير املجتمع
وخدمته يف �إطار مفاهيم املدر�سة املجتمعية احلديثة (�أبو الوفا
و�سالمة ،)2000 ،و (البدوي )2005 ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة اخلطيب ( ،)2014وحمد ( ،)2014و�أبي حامد
( ،)2013واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي (،)2011
وال�شمري(  ( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (�Wan
 ،)zare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو (،)Ekyaw, 2014
والكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول
(.)Kolawole, 2010

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )11أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمور العالقات االن�سانية
كانت مرتفعة على جميع الفقرات ,وتراوحت متو�سطاتها احل�سابية
�ضمن الفرتة ( ،)4.42 - 4.21واالنحراف املعياري (0.77-
�.)0.61أما بالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات حمور العالقات
االن�سانية فقد كانت مرتفعة مبتو�سط ح�سابي مقداره ()4.34
�أي�ضا ،وانحراف معياري مبقدار (. ً )0.07ويعزو الباحثان ذلك
�إىل �أن التوجه الرتبوي العام يف فل�سطني مييل �إىل االنفتاح على
Ú Úحمور تطوير املناهج:

الجدول رقم (:)12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات لمحور تطوير المناهج

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة
35

يتابع مدير املدر�سة الن�شاطات التعليمية امل�صاحبة للمنهاج.

4.31

0.64

مرتفعة

32

يعمم مدير املدر�سة على املعلمني الن�رشات اخلا�صة بتطبيق املنهاج.

4.22

0.67

مرتفعة

29

يو�ضح مدير املدر�سة الأهداف العامة للمنهاج للمعلمني.

4.00

0.75

مرتفعة

28

ي�ساعد مدير املدر�سة املعلمني يف حتليل حمتوي املنهاج يف �ضوء �أهدافه.

3.92

0.70

مرتفعة

34

يبحث مدير املدر�سة مع املعلمني مقومات تطوير املناهج اجلديدة.

3.90

0.82

مرتفعة

33

ينظم مدير املدر�سة حلقات نقا�ش حول املناهج اجلديدة مع املعلمني.

3.88

0.77

مرتفعة

31

يعقد مدير املدر�سة ندوات حول االجتاهات احلديثة يف جمال املواد الدرا�سية.

3.86

0.85

مرتفعة

30

ينظم مدير املدر�سة ور�شات عمل حول حتديد طرق تطبيق املنهاج.

3.83

0.80

مرتفعة

الدرجة الكلية ملحور تطوير املناهج

3.99

0.18

مرتفعة

الفقرة
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درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

( ،)2007و�أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو (،)Ekyaw, 2014
والكردمي ( ،)ALkrdem, 2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول
( ،Kolawole, 2010و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (�Wan
 ،)zare, 2012و�آييني (،)Ayeni, 2012
Ú Úالفر�ضية الثانية :الختبار هذه الفر�ضية التي تن�ص
على �أنه" ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α ≤0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املديرين �أنف�سهم تعزى اىل متغري امل�ؤهل العلمي� ،أجري
حتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAويبني اجلدول رقم
( )14واجلدول رقم ( )15نتائج حتليل التباين.

�أظهرت نتائج اجلدول رقم (� )12أن درجة ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف حمور تطوير املناهج
كانت مرتفعة على جميع الفقرات ،وتراوحت متو�سطاتها
احل�سابية �ضمن الفرتة ( ،)4.31 - 3.83واالنحراف املعياري
(.)0.25 - 0.07كما كانت الدرجة الكلية لفقرات حمور تطوير
املناهج مرتفعة مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)3.99وانحراف
معياري مبقدار (.)0.18ويعزو الباحثان �أن دور املعلم ميتد �إىل
�إعادة حتليل املحتوى وترتيبه ،مبا يحقق الأهداف التعليمية التي
يخططها وي�صوغها قبل دخوله غرفة ال�صف كما يورده ن�شوان
ون�شوان (.)2001وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
اخلطيب ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي والنخالة
( ،)2012ووانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني (،)Ayeni, 2012
واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك (،)2009
و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول
(.)Kolawole, 2010
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة ومناق�شتها:
Ú Úالفر�ضية الأوىل :الختبار هذه الفر�ضية التي تن�ص
على �أنه" ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a ≤ 0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املديرين �أنف�سهم تعزى اىل متغري اجلن�س ،ا�ستخدم اختبار
(ت) للعينات امل�ستقلة (.)t- testويبني اجلدول رقم ( )13نتائج
اختبار (ت).

الجدول رقم ()14
متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في
مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط االنحراف درجات
احل�سابي املعياري احلرية

ذكر

16

3.31

0.33

�أنثى

14

3.40

0.34

اجلن�س

28

0.52

0.61

بكالوريو�س

17

4.35

ماج�ستري ف�أعلى

11

4.36

املجموع

30

4.34

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس
الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر
المديرين أنفسهم تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

م�صدر التباين

متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس
محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى لمتغير الجنس

قيمة
(ت)

�أقل من بكالوريو�س

2

4.11

الجدول رقم ()15

الجدول رقم ()13

الداللة
الإح�صائية

العدد

املتو�سط احل�سابي

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني املجموعات

0.12

2

0.06

داخل املجموعات

3.07

27

0.11

املجموع

3.19

29

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

0.52

0.60

يت�ضح من اجلدول رقم (� )15أن الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات مديري املدار�س الثانوية لدرجات ممار�ساتهم
ملهامهم اال�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظرهم تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي لي�ست ذات داللة �إح�صائية،
فقد كانت قيمة (ت) ( )0.52وكانت (ف) ت�ساوي ( )0.60وهي
لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.
ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن تعيني مديري املدار�س يخ�ضع
ملعايري �إدارية وفنية مقننة ،منذ �أكرث من � 10سنوات ،مبا فيها
ال�شهادة اجلامعية الأوىل كحد �أدنى ،ف�ض ًال عن �أن �أدوارهم الفنية
والإدارية حمددة بالأنظمة والتعليمات التي تقرها وزارة الرتبية
والتعليم ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي حامد
( ،)2013واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واختلفت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009وحمد ( ،)2014و�إيكياو
( ،)Ekyaw, 2014و الكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير (�Poiri

يت�ضح من اجلدول رقم (� )13أن الفروق يف متو�سطات
ا�ستجابات املديرين لدرجة ممار�ستهم ملهامهم الإ�رشافية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�س،
لي�ست ذات داللة �إح�صائية تبعا ملتغري اجلن�س� ،إذ كانت قيمة (ت)
للدرجة الكلية ( )0.52وكانت (ف) ت�ساوي ( )0.61وهي لي�ست
ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.ويعزو
الباحثان ذلك �إىل �أن تعليمات وزارة الرتبية والتعليم اخلا�صة
مبهام مديري ومديرات املدار�س الفنية واال�رشافية واحدة ،و�أن
�إجراءات الرقابة والتفتي�ش والتوجيه الفني يف الوزارة واحدة
�أي�ض ًا كما �أوردها دليل الإ�رشاف الرتبوي ( ،)2012والأدلة
والن�رشات ال�سابقة.وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
حمد ( )2014واجلرجاوي والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي
( ،)2011واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ال�شمري
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درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009ويكياو ( ،)Ekyaw, 2014و الكردمي
( ،)ALkrdem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (�Kola
 ،)wole, 2010و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (Wanzare,
 ،)2012و�آييني (،)Ayeni, 2012

 ،)er.2009وكوالول ( ،)Kolawole, 2010واحلرا�صي (،)2011
وال�شمري(  ( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير (�Wan
 ،)zare, 2012و�آييني (.)Ayeni, 2012
Ú Úالفر�ضية الثالثة :الختبار هذه الفر�ضية التي تن�ص
على �أنه" ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α ≤0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املديرين �أنف�سهم تعزى اىل متغري متغري �سنوات اخلدمة،
�أجري حتليل التباين الأحادي (.)One Way ANOVAويبني
اجلدول رقم ( )16واجلدول رقم ( )17نتائج حتليل التباين.

Ú Úالفر�ضية الرابعة :الختبار هذه الفر�ضية التي تن�ص
على �أنه" ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة مديري
املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a ≤ 0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املديرين �أنف�سهم تعزى اىل متغري التخ�ص�ص ،ا�ستخدم
اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (.)t- testويبني اجلدول رقم ()18
نتائج اختبار (ت).

الجدول رقم ()16
متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في
مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

�سنوات اخلدمة

العدد

املتو�سط احل�سابي

�أقل من 5

0

0

10 – 5

1

4.78

16 – 11

8

4.41

�أكرث من 16

21

4.30

املجموع

30

4.34

الجدول رقم ()18
متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس
محافظة سلفيت من وجهة نظر المديرين أنفسهم تعزى لمتغير التخصص

بني املجموعات

0.26

2

0.13

داخل املجموعات

2.92

27

0.11

املجموع

3.18

29

علوم ان�سانية

20

3.34

0.35

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

1.21

0.31

28

0.08

0.94

يت�ضح من اجلدول رقم (� )18أن الفروق يف متو�سطات
ا�ستجابات املديرين لدرجة ممار�ستهم ملهامهم الإ�رشافية
يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظرهم تعزى ملتغري
التخ�ص�ص ،لي�ست ذات داللة �إح�صائية تبعا ملتغري اجلن�س� ،إذ
كانت قيمة (ت) للدرجة الكلية ( )0.08وكانت (ف) ت�ساوي
( )0.94وهي لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني قبول
الفر�ضية ال�صفرية.ويعزو الباحثان ذلك �إىل �أن مدير املدر�سة
متخ�ص�ص يف مبحث واحد ،ولي�س يف كل املباحث ،كما �أن دور
مدير املدر�سة الفني يتعلق بالإجراءات العامة ومهام املعلم غري
التخ�ص�صية ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب
( ،)2014وحمد ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي
والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي ( ،)2011وال�شمري (،)2007
و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني
( ،)Ayeni, 2012واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي
ك�شك(  ( ،)2009و�إيكياو ( ،)Ekyaw, 2014والكردمي (�ALkr
 ،)dem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (Kolawole,
.)2010

الجدول رقم ()17

م�صدر التباين

علمي

10

3.35

0.32

التخ�ص�ص

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس
الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر
المديرين أنفسهم تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

جمموع درجات متو�سط
املربعات احلرية املربعات

العدد

املتو�سط االنحراف درجات
احل�سابي املعياري احلرية

قيمة
(ت)

الداللة
الإح�صائية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )17أن الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات مديري املدار�س الثانوية لدرجات ممار�ساتهم
ملهامهم اال�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظرهم
تبع ًا �سنوات اخلدمة لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،فقد كانت قيمة
(ت) ( ،)1.21وقيمة (ف) ت�ساوي ( )0.31وهي لي�ست ذات داللة
�إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.ويعزى ذلك �إىل �أن
�أدوار املديرين الفنية ت�صبح بعد فرتة زمنية روتينية ،بحيث
يهتمون بتطبيق الأنظمة والتعليمات ،و�أن خربتهم ت�صبح خربة
مكررة بعدد �سنوات اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل �أن الت�شكيالت املدر�سية
وتنقالت املعلمني واملعلمات قليلة ،مما ي�سهل عمل مدير املدر�سة
نتيجة ملعرفته مبعلمي مدر�سته.وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة حمد ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واحلرا�صي
( ،)2011وال�شمري ( ،)2007واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة

Ú Úالفر�ضية اخلام�سة :الختبار �صحة هذه الفر�ضية والتي
تن�ص على �أنه "ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a ≤ 0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املعلمني واملعلمات تعزى �إىل متغري جن�س املعلم" ،جرى
ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (.)t- testويبني اجلدول
رقم ( )19نتائج اختبار (ت).
283

د .خالد نظمي قرواني
د .باسم محمد احمد شلش

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت

الجدول رقم ()21
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين
والمعلمات تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

الجدول رقم ()19
متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس
محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير جنس المعلم

العدد

املتو�سط االنحراف درجات
احل�سابي املعياري احلرية

ذكر

45

4.15

0.45

�أنثى

56

4.25

0.43

اجلن�س

99

قيمة
(ت)
1.08

الداللة
الإح�صائية

بني املجموعات

0.20

2

0.10

0.29

داخل املجموعات

19.18

98

0.20

املجموع

19.38

100

يت�ضح من اجلدول رقم (� )19أن الفروق يف متو�سطات
ا�ستجابات املديرين لدرجة ممار�ستهم ملهامهم الإ�رشافية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
تعزى ملتغري جن�س املعلم ،لي�ست ذات داللة �إح�صائية تبعا
ملتغري اجلن�س� ،إذ كانت قيمة (ت) للدرجة الكلية ()1.08
وكانت (ف) ت�ساوي ( )0.29وهي لي�ست ذات داللة �إح�صائية،
مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.وميكن عزو ذلك �إىل مركزية
التعليمات الناظمة لدور مديري املدار�س ومديراتها اال�رشايف،
و�إجراءات التفتي�ش واملتابعة لهم ،ف�ض ًال عن �أن املر�أة يف العامل
عموماً ،واملر�أة الفل�سطينية خ�صو�ص ًا بد�أت ت�أخذ دوراً ريادي ًا
يف الكثري من املواقع الإدارية وال�سيا�سية ،ويف قيادة منظمات
الأعمال ،وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اخلطيب
( ،)2014وحمد ( ،)2014واحلرا�صي ( ،)2011واختلفت هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو (Ekyaw,
 ،)2014وال�شمري ( ،)2007و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير
( ،)Wanzare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012و الكردمي (�ALkr
 ،)dem.2011وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (Kolawole,
.)2010
Ú Úالفر�ضية ال�ساد�سة :الختبار �صحة هذه الفر�ضية والتي
تن�ص على �أنه "ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a ≤ 0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املعلمني واملعلمات تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي"،
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي (.)One Way ANOVAويبني
اجلدول رقم ( )20واجلدول رقم ( )21نتائج حتليل التباين.
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس
محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى الى متغير المؤهل العلمي.

العدد

املتو�سط احل�سابي

�أقل من بكالوريو�س

9

4.09

بكالوريو�س

75

4.20

0.51

0.60

يت�ضح من اجلدول رقم (� )21أن الفروق بني متو�سطات
متو�سطات درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم
الإ�رشافية يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني
تعزى اىل متغري امل�ؤهل العلمي لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،فقد
كانت قيمة (ت) ( )0.51وكانت (ف) ت�ساوي ( )0.60وهي
لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.
وميكن عزو ذلك �إىل �أن املهام اال�رشافية التي ي�ضطلع بها
مديرو املدار�س جتاه جميع املعلمني واحدة ،من حيث التنظيم
والإجراءات والوقت� ،إذ يعلم املديرون املعلمني مبوعد احل�صة
اال�رشافية ،كما يجتمع مديرو املدار�س مع املعلمني قبل دخولهم
�إىل الغرفة ال�صفية لتنفيذ املهام اال�رشافية ،ويقدمون لهم
االر�شادات ال�رضورية ،كما يجتمعون معهم بعد تنفيذ املهمة
اال�رشافية ويناق�شون معهم مالحظاتهم ،وهذا ما �أكدته �أدبيات
الدرا�سة يف العوران ( ،)2010وزارة الرتبية والتعليم (،)2012
الزهراين ( ،)2014وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
حمد ( ،)2014و�أبي حامد ( ،)2013واجلرجاوي والنخالة
( ، ،)2012وال�شمري ( ،)2007واختلفت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009و�إيكياو (،)Ekyaw, 2014
واحلرا�صي ( )2011والكردمي ( ،)ALkrdem.2011و�أيوول
( ،)Ouewole.2013ووانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني (Ayeni,
 ،)2012وبويرير ( ،)Poirier.2009وكوالول (.)Kolawole, 2010
Ú Úالفر�ضية ال�سابعة :الختبار �صحة هذه الفر�ضية والتي
تن�ص على �أنه "ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a ≤ 0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املعلمني واملعلمات تعزى �إىل متغري "�سنوات اخلدمة"،
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي (.)One Way ANOVAويبني
اجلدول رقم ( )22واجلدول رقم ( )23نتائج حتليل التباين.

الجدول رقم ()20

امل�ؤهل العلمي

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات متو�سط
احلرية املربعات

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

الجدول رقم ()22
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس
محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

ماج�ستري ف�أعلى

17

4.30

�سنوات اخلدمة

العدد

املتو�سط احل�سابي

املجموع

101

4.20

�أقل من 5

19

4.17

10 – 5

33

4.27

16 – 11

28

4.25
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�سنوات اخلدمة

العدد

املتو�سط احل�سابي

�أكرث من 16

21

4.06

املجموع

101

4.20

الجدول رقم ()24
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس
محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير التخصص

التخ�ص�ص
علمي

الجدول رقم ()23
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مديري
المدارس الثانوية لمهامهم اإلشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين
تعزى الى متغير سنوات الخدمة.

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0.64

3

0.21

1.11

0.35

داخل املجموعات

18.74

97

0.19

املجموع

19.38

100

علوم ان�سانية

العدد

املتو�سط االنحراف درجات
احل�سابي املعياري احلرية

31

0.42

70

4.08
4.26

0.44

99

قيمة
(ت)

الداللة
الإح�صائية

1.92

0.06

يت�ضح من اجلدول رقم (� )24أن الفروق يف متو�سطات
ا�ستجابات املديرين لدرجة ممار�ستهم ملهامهم الإ�رشافية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري
التخ�ص�ص ،لي�ست ذات داللة �إح�صائية� ،إذ كانت قيمة (ت)
للدرجة الكلية ( )1.92وكانت (ف) ت�ساوي ( )0.06وهي لي�ست
ذات داللة �إح�صائية ،مما يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.ويعزى
ذلك �إىل �أن مهام مديري ومديرات املدار�س اال�رشافية لي�ست
تخ�ص�صية ،وال تتعلق بتخ�ص�صات املعلمني واملعلمات ،و�إمنا
تتعلق ب�آلية تنفيذ املهام التعليمية ،و�صياغة الأهداف ال�سلوكية،
وتناول املحتوى ،و�ضبط ال�صف وتعزيز الطلبة ،و�إدارة التفاعل
ال�صفي ،وغريها من املهام غري التخ�ص�صية وهذا ين�سجم مع ما
�أورده الباحثان يف �أدبيات الدرا�سة ،كما �أ�شار �إىل ذلك ن�شوان
ون�شوان ( ،)2001والعوران ( ،)2010ووزارة الرتبية والتعليم
( ،)2012والزهراين ( ،)2014واخلطيب ( ،)2014وبذلك
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة حمد ( ،)2014و�أبي حامد
( ،)2013وال�شمري ( ،)2007واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009واجلرجاوي والنخالة (،)2012
واحلرا�صي ( ،)2011و�أيوول ( ،)Ouewole.2013ووانزير
( ،)Wanzare, 2012و�آييني ( ،)Ayeni, 2012و�إيكياو (Ekyaw,
 ،)2014و الكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير (،)Poirier.2009
وكوالول (.)Kolawole, 2010

يت�ضح من اجلدول رقم (� )23أن الفروق بني متو�سطات
درجة ممار�سة مديري املدار�س الثانوية ملهامهم اال�رشافية يف
مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني تبع ًا �سنوات
اخلدمة لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،فقد كانت قيمة (ت) ()1.11
وكانت (ف) ت�ساوي ( )0.35وهي لي�ست ذات داللة �إح�صائية ،مما
يعني قبول الفر�ضية ال�صفرية.ويعزو الباحثان ذلك �إىل اخلربة
التي اكت�سبها املعلمون واملعلمات �أثناء اخلدمة وتكرارها ،ي�سهل
عمل املدير الفني معهم ،بحيث ت�صبح روتينية مع مرور الزمن،
مما جعل ا�ستجابات املعلمني نحو درجة ممار�سة املديرين
ملهامهم اال�رشافية واحدة ،ودون �أن تت�أثر بعدد �سنوات اخلدمة،
وهذا ما �أكدته �أدبيات الدرا�سة يف الإجراءات التي تتبعها وزارة
الرتبية والتعليم ( )2012ل�ضمان التزام املديرين واملديرات
باملعايري التي حددتها واملتعلقة مبهامهم الإ�رشافية ،الزهراين
( )2014وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي حامد
( ،)2013وحمد ( ،)2014وال�شمري ( ،)2007واختلفت هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبي ك�شك ( ،)2009واجلرجاوي
والنخالة ( ،)2012واحلرا�صي ( ،)2011و�إيكياو (Ekyaw,
 ،)2014و الكردمي ( ،)ALkrdem.2011وبويرير (،)Poirier.2009
وكوالول ( ،)Kolawole, 2010و�أيوول (،)Ouewole.2013
ووانزير ( ،)Wanzare, 2012و�آييني (،)Ayeni, 2012
Ú Úالفر�ضية الثامنة :الختبار �صحة هذه الفر�ضية والتي
تن�ص على �أنه "ال يوجد فروق يف متو�سطات درجات ممار�سة
مديري املدار�س الثانوية ملهامهم الإ�رشافية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a ≤ 0.05يف مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة
نظر املعلمني واملعلمات تعزى �إىل التخ�ص�ص للمعلم" ،جرى
ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة (.)t- testويبني اجلدول
رقم ( )24نتائج اختبار (ت).

التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد �أو�صى الباحثان ب:
 ت�سهيل توا�صل املدرين مع الإدارة التعليمية يف وزارة
الرتبية والتعليم.
 عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة مدير املدر�سة
الإ�رشافية.
 زيادة ال�صالحيات الإدارية املمنوحة ملديري املدار�س
للعناية باملواهب مبا ميكن الطلبة املوهوبون من ح�ضور
ح�ص�ص درا�سية يف ال�صفوف الأعلى.
 �إبالغ املعلمني قبل تنفيذ الزيارات الإ�رشافية.
 عقد ور�شات عمل وعر�ض ح�ص�ص منوذجية للمعلمني
با�ستخدام التقنيات املتطورة.
 تخفيف �أعباء املديرين الإدارية ،ليتمكنوا من �أداء
�أدوارهم الفنية.
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االداري ملديري املدار�س ودرجة ممار�ستهم لأدوارهم
الإدارية والفنية من وجهة نظر املديرين واملدر�سني يف
املدار�س الثانوية العامة يف مدينة دم�شق .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة .جامعة دم�شق� ،سوريا.
�1313أبو �سمرة ،حممود ومعمر ،جمدي ( .)2003دور الإ�رشاف
الرتبوي يف دعم املعلم اجلديد يف فل�سطني .جملة جامعة
النجاح للأبحاث العدد � :27ص� .ص.310 - 273
 1414ال�رشاري ،عبد الرحمن ( .)2005املهام الإدارية والفنية
التي ميار�سها مديرو املدار�س العامة يف حمافظة القريات
يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر املعلمني
فيها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة عمان العربية
للدرا�سات العليا .عمان ،الأردن
1515ال�رشيحة ،حممد مطري جمبل ( .)2006تقييم احلاجات
الإدارية والفنية ملديري املدار�س الثانوية يف دولة الكويت
من وجهة نظر املديرين �أنف�سهم .ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا ،الأردن.
1616ال�شمري� ،سامل بن مبارك ( .)2007درجة املمار�سات
الإ�رشافية مل�رشيف الإدارة املدر�سية وفق التوجهات الإدارية
املعا�رصة مبدينة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
جامعة م�ؤتة ،الأردن.
1717الطعاين ،ح�سن ( .)2005الإ�رشاف الرتبوي :مفاهيمه،
�أهدافه� ،أ�س�سه و�أ�ساليبه .عمان :دار ال�رشوق ،الأردن.
1818عابدين ،حممد عبد القادر ( .)2005الإدارة املدر�سية
احلديثة .عمان :دار ال�رشوق ،االردن.
1919عاي�ش� ،أحمد جميل ( )2008تطبيقات الإ�رشاف الرتبية.
ط .1عمان :دار املي�رسة ،الأردن.
2020عبد الهادي ،جودت عزت ( .)2002الإ�رشاف الرتبوي_
مفاهيم و�أ�ساليبه .املجتمع .ط .1عمان :الدار العلمية الدولية
للن�رش والتوزيع ودار الثقافة للن�رش والتوزيع ،الأردن.
2121العوران� ،إبراهيم ( .)2010الإ�رشاف الرتبوي وم�شكالته.
عمان :دار يافا العلمية للن�رش والتوزيع ،الأردن.
�2222أبو ك�شك ،داع�س ( .)2009دور مدير املدر�سة كم�رشف
تربوي مقيم و�أثره يف حت�سني العملية الرتبوية .درا�سة
مقدمة اىل امل�ؤمتر الرتبوي الأول للإدارة املدر�سة املنعقد
يف جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2009 /4 /5
2323املعايطة ،عبد العزيز عطااهلل ( .)2007الإدارة املدر�سية يف
�ضوء الفكر الإداري املعا�رص .ط .1عمان :دار احلامد للن�رش
والتوزيع ،الأردن.
2424ن�شوان ،يعقوب ح�سني ون�شوان ،جميل عمر ( .)2001ال�سلوك
التنظيمي يف الإدارة واال�رشاف الرتبوي .غزة :مطبعة
ومكتبة دار املنارة ،فل�سطني.
2525وزارة الرتبية والتعليم ( .)2012دليل الإ�رشاف الرتبوي.
مطبوعات وزارة الرتبية والتعليم .رام اهلل ،فل�سطني.

 �إجراء مزيد من الدرا�سات يف هذا املجال.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
�1 .1أحمد ،حافظ فرج ووجدي ،حافظ حممد (� )2003إدارة
امل�ؤ�س�سات التعليمية .ط .1القاهرة :عامل الكتب للن�رش
والتوزيع ،م�رص.
�2 .2إ�سماعيل� ،أحمد جالل ( .)2009الإدارة املدر�سية احلديثة
يف �ضوء االجتاهات العاملية املعا�رصة .القاهرة :دار العلم
والإميان للن�رش والتوزيع ،م�رص.
3 .3البدوي ،طارق عبد احلميد ( .)2005االجتاهات احلديثة
للإدارة املدر�سية يف تنمية القيادة التدري�سية .ط .1عمان:
دار الثقافة للن�رش ،الأردن.
4 .4اجلرجاوي ،علي زياد والنخالة بن �سامل ( .)2009واقع
الإ�رشاف الرتبوي يف مدار�س التعليم الثانوي احلكومي يف
حمافظات غزة .جملة م�ستقبل الرتبية .جملد  .15العدد .55
�ص �ص.40 1- :
5 .5احلبيب ،عبد الرحمن بن حممد ( .)2005معوقات العمل
الإ�رشايف امل�شرتك بني امل�رشف الرتبية ومدير املدر�سة.
جامعة امللك �سعود .الريا�ض ،ال�سعودية.
6 .6احلراجي ،را�شد بن علي بن حمد ( .)2011فاعلية دور
املعلم الأول بو�صفه م�رشف ًا مقيم ًا يف مدار�س التعليم ما
بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
جامعة نزوى� ،سلطنة عمان.
7 .7حمد ،الهام ح�سن حممد ( .)2004درجة ممار�سة مدير
املدر�سة ب�صفته م�رشف ًا مقيم ًا يف التنمية املهنية للمعلمني
يف املدار�س اخلا�صة يف ال�ضفة الغربية من وجهة نظر
املعلمني فيها .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة
النجاح الوطنية .نابل�س ،فل�سطني.
8 .8اخلطيب� ،أمل ( .)2005الإدارة املدر�سية – فل�سفتها –
�أهدافها – تطبيقاتها .ط .1عمان :دار قنديل للن�رش ،الأردن.
9 .9اخلطيب� ،سامر حممد ( .)2014درجة ممار�سة مدير املدر�سة
الثانوية لدوره كم�رشف مقيم يف املدار�س الثانوية يف
منطقة النا�رصة من وجهة نظر املعلمني .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة .جامعة جدارا ،الأردن.
1010رمزي ،عبد القادر ها�شم ( .)1997يف الإدارة املدر�سية
والإ�رشاف الرتبوي .الكويت :املكتبة الوطنية ،دولة الكويت.
1111الزهراين ،ح�سن بن عبد اهلل بن ح�سن (� .)2014إ�سهام مدير
املدر�سة وامل�رشف الرتبوي يف بع�ض جماالت النمو املهني
ملعلمي املرحلة االبتدائية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة.
جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
�1212سالمة ،عبثاء رم�ضان ( .)2011العالقة بني التمكني
286

2017  نيسان- )18(  ع-  اجمللد اخلامس- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

 اجتاهات.)2000(  جمال و�سالمة عبد العظيم،�أبو الوفا2626
 دار املعرفة: الإ�سكندرية،جديدة يف الإدارة املدر�سية
. م�رص،اجلامعية

http: // www. qou. edu/ arabic/ index.
jsp?pageId=3302

 املصادر االجنبية:ًثانيا
1. Alkrdem,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mofareh (2011). School based
instructional supervision in Saudi Arabian
public secondary schools. Unpublished
doctorate dissertation. University of York,
Canada.
Ayeni, Adelou Joshua (2012). Assessment
of principals’ supervisory role for quality
assurance in secondary schools in ondo state,
Nigeria. World journal of education Vol. 2. No.
1 Feb. pp: 62- 69
Ek you, Berhane Assfa (2014). The practices
and challenges of instructional supervision
in Asossa zone primary schools. Unpublished
master thesis. Jima University.
Kolawole, Adenike Olayinka (2010).
Comparative study of instructional supervisory
roles of secondary school principals and
inspectors of the ministry of education in Lagos
state, Nigeria. University of Ado- Ekitt, Nigeria.
European scientific Journal. Vol. 8. No. 28.
ISSN: 1857- 7881 Dec. education. pp: 37- 45.
Mckmimie, B. (2011). BPSCSC Fourth year
book. School of Psychology. University of
Queensland, Australia.
Poirier, O, Daniel (2009). A principals’ and
teachers perceptions and understandings of
instructional leadership. A case study of one
school. Unpublished master thesis. University
of Saskatchewan. Saskarton, Canada.
Oyewole, Babatope Kolade and Alonge,
Hezekiah Ogbomida (2013). Principals'
instructional supervisory role performance and
teachers motivation in Ekiti central senatorial
district of Ekiti State, Nigeria. Journal of
educational and social research. Vol. 3, No. 2.
May. Issn 22390978x. p: 295- 302.
Wanzare, Zachariah (2012): Instructional
supervision in public secondary schools in
Kenya. Journal of Masen University Educational
Management Administration leadership, Vol.
40. No2. Mar. pp: 919- 934.

: املراجع االلكرتونية:ًثالثا
1. Electronic website references retrieved31/ 3/

2016

287

