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 Abstract: 

This study aimed to identify the degree of public-school principals' 

practice of resident supervision from the point of view of school 

administration supervisors in the northern governorates of 
Palestine, especially in the areas of (planning, professional growth 

for teachers, curriculum and its enrichment, and teacher 

performance evaluation). The researchers used the descriptive 

survey method in order to reveal the difference between the 

averages of the responses of the study community members 
towards these practices and within the framework of the 

determinants shown by the study. The study was implemented 

during the year 2021. The researchers developed the study tool in 

the form of a questionnaire, where the percentage of follow-up 

schools reached (49.2%) of the total number of schools in the 

northern governorates. The results showed the prevalence of the 
degree of school principals' practices of resident supervision from 

the point of view of school administration supervisors in the 

northern governorates, with a medium degree in general, as the 

arithmetic mean for them on the scale's total score was (3.35) with 

a standard deviation of (0.37). The results were in the field of 
planning to a medium degree, with an arithmetic mean (3.32) and 

deviation (0.46), and in the field of professional growth to a 

medium degree, with an arithmetic mean of (3.26) and a deviation 

(0.39), and in the field of curricula to a medium degree, with an 

arithmetic mean (3.27) and deviation (0.35), and in the field of 

Evaluation is of a medium degree with an arithmetic mean (3.56) 
and a deviation (0.45), the highest being the evaluation domain 

and the lowest being the professional growth domain. The results 

also showed a small difference in the arithmetic average in favor of 

implementing the supervisory visits, and following up on the 

teachers’ achievements in the field of the curriculum, and showed 
less homogeneity in the development of teachers professionally, 

studying their needs, encouraging them for self-evaluation, and 

encouraging them to conduct procedural research. The 

researchers recommended the need to increase attention to 

training school principals to perform their role as resident 

supervisors, follow up the challenges and diagnose problems 
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facing the principal in his role as resident supervisor, and focus 

on preparing specialized training programs in each field of study 

for school principals, directing their attention towards following 

up the professional development of teachers, and encouraging 

them On self-evaluation, and conducting action research, to 

develop and improve learning outcomes.  
Keywords: School Principals, Government, Resident Supervision, 

Department Supervisors, Northern Governorates, Palestine. 
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 ن وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية درجة ممارسة مديري املدارس احلكومية لإلشراف املقيم م
 

 3أيوب موسى عليان 
 4لبىن موسى أبو سرحان

 
 :امللخص

التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس احلكومية لإلشراف املقيم من وجهة  إىل هدفت هذه الدراسة
، وخاصة يف جماالت )التخطيط، والنمو نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية من فلسطني

املهين للمعلمني، واملنهاج وإثرائه، وتقومي أداء املعلمني(. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي من 
أجل الكشف عن االختالف بني متوسطات إجاابت أفراد جمتمع الدراسة حنو هذه املمارسات ويف إطار 

ن جمتمع الدراسة هو نفسه عينة الدراسة واملتمثل يف مجيع مشريف احملددات اليت أظهرهتا الدراسة، وكا
. وقام 2021اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية من فلسطني. ومت تطبيق الدراسة خالل عام 

%( من 49.2الباحثان بتطوير أداة الدراسة على شكل استبانة، حيث بلغت نسبة املدارس املتابعة )
الكلي يف احملافظات الشمالية. وبينت النتائج شيوع درجة ممارسات مديري املدارس إمجايل عدد املدارس 

لإلشراف املقيم من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية بدرجة متوسطة بشكل 
( ابحنراف معياري 3.35عام حيث بلغ املتوسط احلسايب عندهم على الدرجة الكلية للمقياس )

( واحنراف 3.32وكانت النتائج يف جمال التخطيط بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب )(. 0.37)
(، ويف جمال 0.39( واحنراف )3.26(، ويف جمال النمو املهين بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب )0.46)

(، ويف جمال التقومي بدرجة متوسطة 0.35( واحنراف )3.27املناهج بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب )
(، وكان أعالها جمال التقومي وأدانها جمال النمو املهين. كما 0.45( واحنراف )3.56يب )مبتوسط حسا

أظهرت النتائج فرق بسيط يف املتوسط احلسايب لصاحل تنفيذ الزايرات االشرافية، ومتابعة إجنازات املعلمني 
م وتشييعهم على التقييم يف جمال املنهاج، وأظهرت جتانساً أقل يف تطوير املعلمني مهنيا ودراسة احتياجاهت

 رييمد بيالذايت، وتشييعهم على البحوث اإلجرائية. وأوصى الباحثان بضرورة زايدة االهتمام بتدر 
املدارس على أداء دورهم كمشرفني مقيمني، ومتابعة التحدايت وتشخيص املشكالت اليت تواجه املدير يف 

 رييمتخصصة يف كل جمال من جماالت الدراسة ملد ةيبيدوره كمشرف مقيم، والرتكيز على إعداد برامج تدر 
 إجراءعلى التقييم الذايت، و  عهماملدارس، وتوجيه اهتمامهم حنو متابعة تطوير املعلمني مهنياً، وتشيي

 .البحوث اإلجرائية، لتطوير وحتسني خمرجات التعلم
ارات، احملافظات الشمالية، مشريف اإلد احلكومية، اإلشراف املقيم، ،مديري املدارس الكلمات املفتاحية:

 .فلسطني
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  :املقدمة

ابت يف اآلونة األخرية التوجه حنو الالمركزية، ومنح صالحيات أوسع ملديري املدارس من أجل قيادة عملية التعليم والتعلم 
اً، والوقوف على كافة من أبرز األمور اليت تتطلب اهتمامًا خاص ،لتحقيق أهداف اسرتاتييية وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية

اجلوانب اليت تسهم يف حتسني كفاايت مديري املدارس وترفع من فاعلية أدائهم، خاصة يف اجلوانب الفنية واملرتبطة بدورهم كمديري 
، مدارس، ويتصدر هذا الدور عمل املدير كمشرف مقيم، فهو املتابع األول واملستمر جملرايت عملية التعليم والتعلم داخل املدرسة

 وابلتفاعل مع كافة عناصر ومكوانت اجملتمع املدرسي. ،بكافة تفاصيلها
وعليه، فإن احلاجة لدراسة واقع هذا الدور من كافة اجلوانب ويف كافة االجتاهات، وبشكل مستمر، ابتت ملحة وعاجلة   

او تطويرها أو تعديلها،  تلبيتها، إىل ودائمة، للوقوف عن كثب على مواطن الضعف وتشخيص احلاجات اليت حيتاج مدير املدرسة
 ليصبح مؤهاًل مبا يكفي للقيام مبهامه يف ظل التوجهات احلديثة.

جمموعة من البحوث والدراسات  إجراءلذا إرأتى الباحثان أن يكرسا مهمتهما البحثية لتلبية هذه احلاجة، من خالل   
يت تساعد أصحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم، يف وضع اخلطط حول نفس احملور، لتوفري ما يكفي من املعلومات العلمية ال

 ات والتعليمات، اليت من شأهنا أن تنهض مبنظمة التعليم الفلسطينية، حملياً واقليمياً، وعاملياً ما أمكن.جراءوصياغة اإل
هنا وزماهنا املناسبني وإخراج وإذ يتقدم الباحثان جبزيل شكرمها لكافة من ساعد وساهم يف تنفيذ هذه الدراسة، يف مكا

وزارة الرتبية والتعليم، ومجيع الباحثني، لالستفادة منها يف حتسني  إىل هذه الدراسة حيز الوجود، فإهنما يقدمان نتائج إىل نتائيها
 وتطوير التعليم يف فلسطني.

 
 األدب الرتبوي:  

 متهيد يف اإلشراف الرتبوي: .1
التعاونية الدميقراطية القيادية اليت هتتم ابملوقف التعليمي التعلمي بكامل عناصره؛  يعرف اإلشراف الرتبوي أبنه العملية

(. ويالحظ 30-29، ص 2017هبدف حتديد العوامل املؤثرة يف العناصر، ودراستها، والعمل على تنظيمها وحتسينها. )حداد، 
ً ابحلديث عن حتسني العملية حتقيقه، وبذل إىل على هذا التعريف تركيزه على اهلدف الذي يسعى اإلشراف ك جاء التعريف مقرتان

 التعليمية، وكأن اإلشراف الرتبوي ال يتحقق إال بذلك.
 حتقيق العديد من األهداف، وهي أهداف تتعلق ابلعملية التعليمية، وتشري بعض املصادر إىل ويهدف اإلشراف الرتبوي

ملهين للمعلمني، وحتسني املوقف التعليمي، وتنفيذ خطط التدريب أن أهداف اإلشراف الرتبوي تتمحور حول تنمية النمو ا إىل
يف  –املعدة، ومواكبة التطورات الرتبوية املتسارعة، ومتابعة نتائج البحوث الرتبوية، وهكذا، يظهر لنا أن أهداف اإلشراف الرتبوي 

 (.460، ص 2012تدور حول حتسني التعليم والتعلم )الطعاين،  –جمملها 
 ة مشرف مقيم:مدير املدرس .2

أن مدير املدرسة مل يعد دوره يقتصر على النواحي اإلدارية، وإمنا حصل تطور يف دور مدير  إىل تشري املصادر الرتبوية
النواحي الفنية املتعلقة ابلعملية التعليمية؛ فظهر احلديث عن مدير املدرسة بصقته مشرفاً تربوايً  إىل املدرسة، حبيث امتد هذا الدور

ً قد طرأ على تعريف اإلدارة املدرسية، فصارت تَعرَُّف على أهنا مجيع اجلهود اليت يبذهلا مدير املدرسة، مقيماً،  ومن هنا، فإن تطورا
 (.21، ص 2018مستخدما األنشطة واإلمكاانت املتاحة؛ لتحقيق األهداف الرتبوية يف املدرسة بصورة فعالة. )الغزو، 

ف املقيم بصفته مسؤواًل عن تسيري العملية الرتبوية داخل املدرسة، حيث تقع على ويستمد مدير املدرسة دوره يف اإلشرا
عاتقه مهمة تنسيق اجلهود وتوجيهها حنو حتقيق األهداف الرتبوية؛ فهو الذي يعمل على توفري شروط جناح العملية التعليمية، 
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، والتحقق من تطورهم املهين واألكادميي، من خالل متابعة املعلمني إىل وحيرص على إجياد بيئة تعليمية انجحة، كما أنه يسعى
وسائل وأدوات متعددة، لدرجة أن املدير صار يُ ْنظَُر إليه على أنه حلقة الوصل بني عناصر العلمية التعليمية التعلمية كلها؛ فنياح 

 (.8، ص 2017التعليم يتوقف على جناح إدارته له. )صندوقة، 
 :املهام اإلشرافية ملدير املدرسة .3

مهام املشرف الرتبوي؛ حىت حندد مدى حتقيق املدير  إىل مهام مدير املدرسة اإلشرافية، جيدر بنا أن نتطرق إىل قبل اإلشارة
 هلذه املهام، ومن مث حتديد مدى كفاية املهام اإلشرافية ملدير املدرسة.

لدراسية، واإلشراف على العملية التعليمية وابلنظر يف األدب الرتبوي جند أن من مهام اإلشراف الرتبوي: تطوير املناهج ا
هم التعلمية مبواقفها املختلفة، ومتابعة منو املعلمني مهنياً، وتطوير طرق التعليم وإسرتاتييياته، وتنمية قدرات املعلمني اجلدد وهتيئت

 (.32، ص 2017ملمارسة التعليم، وتقومي سري العملية التعليمية. )احلداد، 
أن مدير املدرسة يقوم مبهام من هذا القبيل، حيث  إىل ملشرف الرتبوي، فإن الدراسات الرتبوية تشريوبعد استعراض مهام ا

موجهة حنو تطوير العملية الرتبوية، وهذه  –يف جمملها  –جرى احلديث عن مسؤوليات إشرافية ملدير املدرسة، وهي مسؤوليات 
ة، ومسؤولياته يف املستوى اإلداري. وتتيلى مهام املدير اليت يتكامل فيها املسؤوليات يقوم هبا املدير ابلتكامل مع مهامه اإلداري

البحوث  إجراءالدور اإلداري مع الدور الفين يف متابعة خطط املعلمني الدراسية، وإشرافه على خطط التحضري، ومن ذلك، أيضاً 
يق النمو املهين املتكامل هلم، ومن املهام اليت ميتزج حتسني ممارسات املعلمني، وحتق إىل والدراسات العلمية واإلجرائية اليت هتدف

 فيها اجلانبان اإلداري والفين تنظيم السيالت اإلدارية والفنية املتعلقة أبداء املدرسني يف املدرسة، وبسري العملية التعليمية فيها.
 (.22، ص 2018)الغزو، 

أهنا تدور يف جمملها حول النمو املهين للمعلمني؛ فاملدير وعلى الرغم من أن مهام مدير املدرسة اإلشرافية متنوعة، إال 
يلعب دورًا مهمًا يف هذا اجلانب، وتبدو أمهية الدور الذي يقوم به املدير يف كونه يتابع ختطيط املعلمني للدروس، من خالل 

بادلية بني معلمي التخصص االطالع على مذكرات التحضري، وتقدمي املالحظات حوهلا، كما ميكن للمدير تشييع الزايرات الت
الواحد داخل املدرسة، ويقوم املدير بتنفيذ زايرات إشرافية دورية للمعملني، ويطلعهم على األساليب التدريسية الفاعلة، كما يقوم 

ظل املدير مبتابعة توصيات املشرف الرتبوي املتخصص الذي يزور املدرسة، ويتوىل املدير تطوير األداء التعليمي املدرسي يف 
 (.18، ص 2014اإلمكاانت املتاحة. )محد، 

 الصعوابت اليت تواجه مدير املدرسة يف اإلشراف املقيم: .4
يواجه مدير املدرسة مجلة من الصعوابت اليت تعيق عمله يف اإلشراف، وحتد من قدرته على القيام هبذا الدور مبا فيه 

آخر، إال أهنا تبقى موجودة، وذات أثر يف أداء  إىل ريها من مديرالكفاية، وعلى الرغم من أن هذه الصعوابت تتفاوت يف شدة أتث
 املدير، ومن تلك الصعوابت:

تنقل املعلمني بني املدارس، وعدم استقرار الطاقم التعليمي لفرتة طويلة يف املدرسة؛ ففي كل عام يودع املدير  .1
 ير على تطوير املعلمني مهنياً.عدداً من املعلمني، ويستقبل عدداً آخر منهم، وهو ما حيد من قدرة املد

عدم قدرة بعض املديرين على املوازنة بني املهام اإلدارية واملهام الفنية، وتدين قدرة بعضهم على ممارسة العمل  .2
 اإلشرايف.

النمط اإلداري عند بعض املديرين القائم على التمسك ابلصالحيات كلها، وهو ما يشغل املدير أبعمال كثرية  .3
 عمله اإلشرايف. تكون على حساب
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بعض املدارس يكون عدد املعلمني فيها كبرياً، كما أن بعض املعلمني ال يستييبون للتوجيهات. )محد،  .4
 (.19، ص 2014

 –يف األساس  –وابلنظر يف الصعوابت اليت تواجه العمل اإلشرايف ملدير املدرسة، ميكن القول: إن العملية اإلشرافية 
أتهيل وإعداد، كما أن املدير الناجح يستطيع القيام بدوره اإلشرايف إن أحسن اإلعداد للعمل،  إىل عملية مركبة، وهي حتتاج

 وإن مارس هذا اإلشراف بصورة تنم عن فهمه العميق للعملية التعليمية، وإدراكه الصحيح للدور اإلشرايف املنوط به.
 اثنياً: الدراسات السابقة:

 (:2018دراسة الغزو ) .1
دور مدير املدرسة بصفته مشرفًا مقيمًا يف مدارس املرحلة الثانوية يف حمافظة  إىل التعرف إىل هتدفكانت هذه الدراسة 

عيلون يف اململكة األردنية اهلامشية، من وجهة نظر معلميهم، واستخدم الباحث يف هذه الدراسة منهيًا وصفياً، ومتثلت أداة 
على جماالت ثالثة، وهي: التخطيط، والتنفيذ، والتطوير. أما جمتمع الدراسة ( فقرة مت توزيعها 33الدراسة يف استبانة مؤلفة من )

( معلمًا ومعلمة، مت اختيارهم بطريقة 560فتمثل يف معلمي املرحلة الثانوية، مت تطبيق االستبانة على عينة منهم مكونة من )
دير املدرسة بصفته مشرفاً مقيماً تعزى ملتغري اخلربة عشوائية بسيطة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً يف دور م

( أعوام. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام اجلهات الرتبوية بدور مدير املدرسة 10-5يف جمال التقومي، لصاحل ذوي اخلربة من )
الوسائل وانتهاج أساليب  اإلشرايف، وتدريب املديرين على اإلشراف الرتبوي، وتوفري بيئة مالئمة للتعلم النشط من خالل توفري

 التعلم النشط، وعقد لقاءات بني املعلمني واملديرين واملشرفني.
 (:2017دراسة احلداد ) .2

معرفة الدرجة اليت ميارس فيها مدير املدرسة يف مدارس وكالة الغوث يف حمافظة غزة الدور اإلشرايف  إىل هدفت الدراسة
من االجتاهات املعاصرة، واستخدمت الباحثة منهيًا وصفيًا حتليلياً؛ ألنه يالئم املنوط به بصفته مشرفًا مقيماً، يف ضوء بعض 

أغراض الدراسة. ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة أعدهتا الباحثة، وقامت بتطبيقها على عينة من املعلمني واملعلمات بلغ عددها 
%( 81ة أن ممارسة مدير املدرسة لدوره اإلشرايف بلغت )(، مت اختيارهم جمتمع الدراسة. وكان من نتائج الدراس419اإلمجايل )

على جممل اجملاالت، ووجود فروق دالة إحصائيًا على ممارسة املدير للدور اإلشرايف تعزى ملتغري اجلنس، ولصاحل الذكور. وأوصت 
سة؛ إلاتحة اجملال أمامه الدراسة بتشييع املعلمني على حضور الدروس التوضيحية، وختفيف األعباء اإلدارية عن مدير املدر 

 ملمارسة دوره اإلشرايف.
 (:2017دراسة صندوقة ) .3

درجة ممارسة مديري املدارس احلكومية لدورهم اإلشرايف بصفتهم مشرفني  إىل التعرف إىل كانت هذه الدراسة هتدف
ً وصفياً، و أتلف جمتمع الدراسة من مجيع مقيمني، يف مدارس حمافظة القدس، من وجهة نظر املعلمني. واستخدمت الباحثة منهيا

( معلمًا ومعلمة، مت اختيار عينة منهم 2214معلمي املدارس احلكومية يف مديرييت: القدس، وضواحي القدس، البالغ عددهم )
( فقرة مت توزيعها على 45( معلمًا ومعلمة، ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة أعدهتا الباحثة، وتكونت من )332مكونة من: )

ت: النمو املهين، والتخطيط، والعالقات اإلنسانية، وتطوير املنهاج. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة املدير لدوره يف جماال
اإلشراف املقيم كان متوسطاً، مع وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور، وملتغري احملافظة لصاحل حمافظة 

 وق دالة إحصائياً تعزى ملتغريات: املؤهل العلمي، واملرحلة التعليمية، واخلربة.ضواحي القدس، وعدم وجود فر 
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 (:2014دراسة محد ) .4
ً مقيمًا يف جمال التنمية  إىل التعرف إىل كانت هذه الدراسة هتدف مدى ممارسة مدير املدرسة لدوره اإلشرايف بصفته مشرفا

أثر متغريات: اجلنس، واخلربة، واحملافظة،  إىل ، والتعرفن وجهة نظر املعلمنياملهنية للمعلمني يف مدارس الضفة الغربية اخلاصة م
واملرحلة التعليمية، واملؤهل العملي؛ يف ذلك. ومتثل جمتمع الدراسة يف مجيع معلمي املدارس اخلاصة يف الضفة الغربية، وعددهم 

ً ومعلمة بطريقة ا548(، مت اختيار عينة منهم مؤلفة من )5606) لعينة العشوائية الطبقية، وقد نفذت الباحثة على العينة ( معلما
( فقرة، مت التحقق من صدقها وثباهتا، مث مت حتليل استياابت املبحوثني من خالل برانمج الرزم اإلحصائية. 55استبانة تتألف من )

وعدم وجود فروق دالة إحصائياً  %(،76.3وأشارت نتائج الدراسة على أن الدرجة الكلية ملمارسة املدير دوره اإلشرايف بلغت )
 تعزى ملتغريات: اجلنس، واملرحلة التعليمية واملؤهل العلمي، يف حني هناك فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغري اخلربة، ولصاحل اخلربة أقل

ام املدير ( سنوات، ووجود فروق دالة إحصائيًا تعزى للمحافظة، لصاحل حمافظات الوسط. وأوصت الدراسة بضرورة احرت 5من )
 آلراء املعلمني، واختاذ القرارات بصورة تشاركية، وعقد ندوات حول املوضوع، وتنفيذ دراسات على معلمي املدارس احلكومية.

 (:2013دراسة صايغ ) .5
دور مدير املدرسة اإلشرايف بصفته مشرفًا مقيمًا يف زايدة التحصيل العلمي عند  إىل التعرف إىل هذه الدراسة هدفت

( من مديري املدارس 233يف حمافظة انبلس من وجهة نظر مديري املدارس أنفسهم. وأتلف جمتمع الدراسة من )الطلبة، 
( مديرًا ومديرة بطريقة العينة العشوائية البسيطة. واستخدم الباحث منهيًا وصفياً، ومتثلت 91ومديرايهتا، وقام الباحث ابختيار )

طبقها على عينة الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود دور كبري ملدير املدرسة يف ا الباحث، و أعده أداة الدراسة يف استبانة
 زايدة حتصيل الطلبة دراسياً، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى ملتغريات: املؤهل العلمي، واجلنس، واخلربة اإلدارية.

 (:2012دراسة الطعاين ) .6
ة مديري املدارس يف األردن للمهام اإلشرافية، ودرجة تنفيذهم هلا، وأتلف معرفة درجة ممارس إىل كانت هذه الدراسة هتدف

( منهم، ومتثلت أداة الدراسة يف مقياس درجة 201( معلماً ومعلمة، ومت اختيار عينة مؤلفة من )3200جمتمع هذه الدراسة من )
ومت اختبار األداة، وبعد التحقق من صدقها ( جماالت، 4( فقرة مت توزيعها على )36املمارسة الذي طوره الباحث، وأتلف من )

وثباهتا مت تطبيقها على عينة الدراسة، ومتثلت نتائج الدراسة يف أن املتوسط احلسايب جملاالهتا جاءت حبسب الرتتيب: تطوير 
وق يف درجة وجود فر  إىل العالقات اإلنسانية، والتخطيط، والنمو املهين للمعلمني، وتطوير املناهج. وأشارت النتائج كذلك

 املمارسة تعزى ملتغريات: اجلنس، واخلربة العملية، واملؤهل العلمي، وأوصت الدراسة بتدريب املديرين على تطوير املناهج وحتليلها.
 (:2011دراسة قاسم ) .7

لتني: درجة تقبل معلمي املدارس لدور مدير املدرسة بصفته مشرفاً مقيماً للمرح إىل التعرف إىل كانت هذه الدراسة هتدف
الثانوية واألساسية يف مدينة عمان يف األردن، وحتديد أثر ذلك تربوايً يف عطاء املعلمني وحسن أدائهم. وأتلف جمتمع الدراسة من 

( 30( معلمًا ومعلمة، اختار الباحث منهم عينة مؤلفة من )3292معلمي مديرية عمان األوىل: الذكور واإلانث البالغ عددهم )
يقة العينة العشوائية الطبقية. ومتثلت أداة الدراسة يف مقابلة قام الباحث بتطوير فقراهتا، مث أجراها مع عينة معلمًا ومعلمة بطر 

عدم تقبل املعلمني للدور اإلشرايف ملدير املدرسة، وأنه ال أمهية ملمارسته لإلشراف من وجهة نظرهم،  إىل الدراسة. وأشارت النتائج
 لدراسة وتقبل املعلم لدور املدير اإلشرايف.وعدم وجود عالقة بني متغريات ا
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 الدراسة مشكلة
تبوأ الدور اإلشرايف الرتبوي ملدير املدرسة مكانة عالية األمهية يف اآلونة األخرية، بسبب ما أظهرته الدراسات من أمهية هذا 

 إىل (، ومن الدراسات اليت توصلت2013غ، الصاي) الدور، اذ انه يوجد دور كبري ملدير املدرسة يف زايدة حتصيل الطلبة دراسيًا 
( 2010ضرورة اهتمام مدير املدرسة ببناء اسرتاتييية تطويرية للتغلب على الواقع الذي يعوق التنمية املهنية للمعلمني )الصميلي، 

( 2011سة )وصايب،واليت تؤكد على أمهية عقد الدورات التدريبية ملديري املدارس لتحسني ممارساهتم اإلشرافية، كما اكدت درا
 على ضرورة العمل على عن التطوير املهين للمعلمني وبني دور املدير كمشرفاً  ومسؤوالً  مقيماً يف حتقيق هذا الدور.

ونظرًا لعمل الباحثني يف قطاع الرتبية والتعليم، ومالحظتهما املشرتكة، لوجود قصور يف أداء مديري املدارس احلكومية يف 
لدورهم كمشرف مقيم، يف معظم اجلوانب واجملاالت اليت متثل حمورا اساسيًا يف حتسني خمرجات عملية التعليم  احملافظات الشمالية

والتعلم، رأى الباحثان أن جيريا هذه الدراسة املسحية ملعرفة درجة ممارسة املديرين لدورهم كمشرف مقيم يف جماالت، التخطيط، 
 ه، وتقومي أداء املعلمني من أجل حتسني التعليم.ثرائإوالنمو املهين للمعلمني، واملنهاج و 

 
 أسئلة الدراسة

 .ما هي درجة ممارسات مديري املدارس لإلشراف املقيم من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية؟1
دارات املدرسية يف احملافظات ماهي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التخطيط من وجهة نظر مشريف اإل. 2

 الشمالية ؟
ما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال النمو املهين من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف  . 3

 احملافظات الشمالية ؟
إلدارات املدرسية يف احملافظات . ما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال املناهج من وجهة نظر مشريف ا4

 الشمالية ؟
. ما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التقومي من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات 5

 الشمالية ؟
 

 أمهية الدراسة
توجيه وحتسني عملية التعليم، فقد أظهرت تنبثق أمهية هذه الدراسة، من أمهية الدور الذي يلعبه مدير املدرسة يف قيادة و 

مفهوم اإلدارة املدرسية ودور  الدراسات احلديث عن مدير املدرسة بصقته مشرفًا تربواًي مقيماً، ومن هنا، فإن تطورًا قد طرأ على
واإلمكاانت املتاحة؛ مدير املدرسة فيها، فصارت تَعرَُّف على أهنا مجيع اجلهود اليت يبذهلا مدير املدرسة، مستخدما األنشطة 

 (.21، ص 2018لتحقيق األهداف الرتبوية يف املدرسة بصورة فعالة. )الغزو، 
ويستمد مدير املدرسة دوره يف اإلشراف املقيم بصفته مسؤواًل عن تسيري العملية الرتبوية داخل املدرسة، حيث تقع على 

ة؛ فهو الذي يعمل على توفري شروط جناح العملية التعليمية، عاتقه مهمة تنسيق اجلهود وتوجيهها حنو حتقيق األهداف الرتبوي
متابعة املعلمني، والتحقق من تطورهم املهين واألكادميي، من خالل  إىل وحيرص على إجياد بيئة تعليمية انجحة، كما أنه يسعى

لعلمية التعليمية التعلمية كلها؛ فنياح وسائل وأدوات متعددة، لدرجة أن املدير صار يُ ْنظَُر إليه على أنه حلقة الوصل بني عناصر ا
 (.8، ص 2017التعليم يتوقف على جناح إدارته له. )صندوقة، 
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 ومن هنا ميكن مالحظة أمهية هذه الدراسة من خالل:
  أواًل: األمهية النظرية

ء وتطوير أداء تناولت الدراسة أحد عناصر أهم عناصر العملية التعليمية وهو مدير املدرسة )الذي يسهم يف ارتقا.1
 .املعلمني وابلتايل حتسني كل خمرجات التعلم

 .يؤمل أن تكون نتائج الدراسة إضافة للمكتبة يف جمال دور مدير املدرسة كمشرف مقيم.2
  اثنيًا: األمهية العملية 

يف جماالت تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية تشخيص واقع املمارسات اإلشرافية يف عمل مدير املدرسة كمشرف مقيم 
 التخطيط والتنمية املهنية للمعلمني واثراء املنهاج والتقومي، من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية .

 
 أهداف الدراسة

 التعرف على: إىل سعت هذه الدراسة
 درجة ممارسة مديري املدارس لدورهم كمشرف مقيم يف جمال التخطيط من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية. .1
ارسة مديري املدارس لدورهم كمشرف مقيم يف جمال النمو املهين للمعلمني من وجهة نظر مشريف اإلدارات درجة مم .2

 املدرسية.
 درجة ممارسة مديري املدارس لدورهم كمشرف مقيم يف جمال املنهاج من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية. .3
 تقومي من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية.درجة ممارسة مديري املدارس لدورهم كمشرف مقيم يف جمال ال .4
 

 مصطلحات الدراسة
مدير املدرسة هو املسؤول األول أمام اجلهات الرمسية عن كل ما جيري داخل مدرسته، ومهمته تيسري و مدير املدرسة : 

وزارة ) عاملني والطلبة وأولياء األمورتسيري العمل الرتبوي والتعليمي واالجتماعي واإلداري واإلبداعي، ويعد املرجعية األوىل لكافة ال
 (.10،2020الرتبية، الدليل االجرائي، ص 

: يعرفه الباحثان اصطالحياً، هو الشخص الذي ميارس دور املشرف الرتبوي يف اإلدارات املدرسية –املشرف الرتبوي
بويني ورسساء األقسام من ذوي العالقة، وهو ابلضرورة من متابعة مديري املدارس فنياً، ويقدم الدعم الالزم ابلتعاون مع املشرفني الرت 

 أصل مدير مدرسة، وهذا املسمى حديث نسبياً على هيكلية وزارة الرتبية والتعليم
هو الدور الذي يقوم به مدير املدرسة بشكل مؤثر ابعتباره مشرفًا مقيًما يف املدرسة، فيقدم الدعم املشرف املقيم : 

النمو املهين للمعلم، املنهاج،  ،التخطيط) اجملتمع املدرسي حيث يتيلى دوره يف جمموعة من اجملاالت مثل واملساندة لكل أعضاء 
 (52،2020وزارة الرتبية، الدليل االجرائي، ص ) التقومي( 

لس، هي حمافظات الضفة )احملافظات الشمالية( القدس، بيت حلم، اخلليل، رام هللا والبرية، انباحملافظات الشمالية : 
 سلفيت، قلقليلة، طولكرم، طوابس، جنني، ارحيا واالغوار.)مركز املعلومات الوطين الفلسطيين(

ات جراءتلك العملية اليت يقوم هبا فريق عمل، قادر وممثل للقيادة املدرسية لوضع تصور ملستقبل املدرسة، وتطوير اإلالتخطيط : 
ستقبلي على أرض الواقع، وما يرتبط به من االستيابة لتلك التغريات والعمليات والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك التصور امل
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 احلاصلة يف البيئة الداخلية واخلارجية املؤثرة على العمل املدرسي، من خالل استثمار اإلمكاانت املادية والبشرية املتاحة بصورة أكثر
 (.2020، 12وزارة الرتبية، الدليل االجرائي، ص)  .فاعلية

ورفع  ،يعرفه الباحثان اجرائيًا على أنه رفع كفاايت املعلم أثناء اخلدمة عن طريق حتسني فاعليتهمللمعلمني:  النمو املهين
مستوى أدائهم، وتنمية قدراهتم و إمكاانهتم وإنعاش معلوماهتم وجتديد خرباهتم ملواجهة التطور املعريف و التكنولوجي وتوظيفها يف 

 املواقف التعليمية.
ن املواد اإلثرائية للمقررات الدراسية، و األحباث اإلجرائية اخلاصة ابملنهاج الفلسطيين، و واثئق فلسفة يتضم املنهاج:

املنهاج وخطوطه العريضة، و الدورات اليت عقدت خبصوص املنهاج، و وثيقة إسرتاتييية إعداد وأتهيل املعلمني يف فلسطني )وزارة 
 (2014ري املهنية ملدير املدرسة. الرتبية، هيئة تطوير مهنة التعليم، املعاي

أبنه "العملية اليت يتم فيها إصدار حكم حول أداء املعلم من الناحية املهنية. ويقوم  (2004 985يُعرفه )األغا، التقومي: 
 .”هذه العملية كل من املدراء واملعلمني واملشرفني للتأكد من النمو املهين املستمر لديه جراءإب

جرائيًا على أنه العملية املستمرة اليت ترافق عمل مدير املدرسة لدعم وتعديل وتطوير أداء املعلمني من ويعرفه الباحثان ا
 خالل أدوات ومقاييس اعدهتا وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية خصيصا هلذا الغرض هبدف تنمية املعلمني مهنياً بشكل مستمر.

 
 منهجية الدراسة

وأهدافها فقد استخدمنا املنهج الوصفي املسحي هبدف التعرف على درجة ممارسة مديري  نظرا لطبيعة هذه الدراسة
املدارس لدورهم كمشرف مقيم من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية، ابإلضافة لبيان دور مديري 

وكذلك الكشف عن االختالف بني متوسطات إجاابت املدارس يف جماالت التخطيط والنمو املهين للمعلمني واملنهاج والتقومي، 
 .أفراد جمتمع الدراسة حنو هذه املمارسات ويف اطار احملددات اليت أظهرهتا الدراسة، علماً أبن جمتمع الدراسة هو نفسه عينة الدراسة

 حدود الدراسة
ة احلدود املوضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على رصد  .1 ي ر ر د ش إل ل رس  ا د مل ا ري  ي د م ة  رس ا ر مم ظ ن ه  وج ن  م م  ي ق مل ا ف  ا

ة ي ل ا م ش ل ا ت  ا ظ ف ا حمل ا يف  ة  ي رس د مل ا ت  را ا د إل ا ريف  ش   م
 احلدود البشرية: طبقت الدراسة احلالية على مجيع مشريف اإلدارات املدرسية   .2
 . 5/12/2021 -5/9/2021 احلدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خالل الفرتة .3
 ظات الشمالية يف دولة فلسطني.احلدود املكانية: اقتصر تطبيق الدراسة على احملاف .4

 
 أداة الدراسة 
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استخدمت الدراسة احلالية أسلوب املسح واإلستبانة جلمع البياانت، قام الباحثان بتطوير إستبانة تكونت من قسمني 
مث  ،رئيسيني: اشتمل القسم األول على معلومات عامة، ضمت متغريات الدراسة املستقلة وهي: اجلنس، املؤهل العلمي

 (1جدول: ) احلكومية الكلي يف املديرايت. إحصائية بعدد املدارس
ولغاية  2020/2021 واحصائية لعدد املدراء املتابعني من قبل مشرف اإلدارات منذ بداية العام الدراسي السابق

% من 49.2( حيث بلغت نسبة املدارس املتابعة 2جدول : ) . 2021/2022هناية الربع األول من العام الدراسي احلايل 
 د املدارس الكلي يف احملافظات الشمالية كما يف اجلدول اآليت: إمجايل عد

  ( يبني عدد مشريف اإلدارات وعدد املدارس املتابعة2جدول رقم )         
 عدد المدارس المتابعة عدد مشرفين اإلدارات  المتغيرات

 395 8 ذكر الجنس

 541 12 انثى

 650 11 بكالوريوس المؤهل العلمي

 286 9 اجستيرم

 0 0 دكتوراة

 936 20 المجموع

مارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم من وجه نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف درية ميف حني ضم القسم الثاين قياس 
 احملافظات الشمالية وقد تكون سلم اإلجابة من مخس درجات، وفق مقياس ليكرت وهي 

أمام الفقرة وحتت الدرجة اليت ×( ) وما على املبحوث إال أن يقوم بوضع إشارة  ،قليلة جدا ،ليلةعالية، متوسطة , ق ،عالية جدا
 لكل حمور. ترى أهنا تتفق وجهة نظره

 مفتاح املتوسطات احلسابية لسلم اإلجابة.  (3) يبني اجلدول: 
 مفتاح املتوسطات احلسابية لسلم اإلجابة. (3)   جدول:

 درجة الممارسة بيالمتوسط الحسا
 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 2,34-3,67

 عالية 3,68-5

 جمتمع الدراسة
مجيع مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية والذين عددهم عشرين مشرف تربوي  الدراسة من تكون جمتمع

 (.2اجملتمع كما يف السابق اجلدول ) وقد كانت بياانت ،دارت مدرسيةإ -
 الدراسة نتائج

 ما هي درجة ممارسات مديري املدارس لإلشراف املقيم من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية ؟
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  ،لإلجابة على السؤال األول استخرجت األعداد

 ة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشماليةملتوسط درجة ممارسات مديري املدارس لإلشراف املقيم من وجه
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسات مديري املدارس لإلشراف املقيم من وجهة نظر مشريف  ،األعداد
 (5اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية . جدول)

 تغيرالم العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
متوسط درجة ممارسات مديري المدارس لإلشراف المقيم  20 3.3575 0.36966

من وجهة نظر مشرفي اإلدارات المدرسية في المحافظات 
 الشمالية

 
درجة ممارسات مديري املدارس لإلشراف املقيم من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف  يتضح من اجلدول شيوع

 بشكل عام حيث بلغ املتوسط احلسايب لدرجة ممارسات مديري املدارس لإلشراف املقيم جة متوسطةاحملافظات الشمالية بدر 
 . 0.36966   مع احنراف معياري 3.3575عندهم على الدرجة الكلية للمقياس 

 ( الدرجات الكلية والفرعية لكل جمال6جدول )

ط
طي

خ
الت

 

يشرك المعلمين في عمليات التخطيط التعليمية 
 .الخاصة بالمدرسة

 متوسطة 587. 3.35 20

يطلع المعلمين على نماذج من الخطط اليومية 
 والفصلية لإلفادة منها

 متوسطة 571. 3.30 20

ة لمعالجة يساعد المعلم في وضع خطط عالجي
 .ضعف تحصيل الطلبة

 متوسطة 587. 3.15 20

يتابع مدى التزام المعلمين بخططهم )دعم، 
 ومتابعة، وتنفيذ(

 متوسطة 671. 3.65 20

يشرك المعلمين في إعداد خطة المدرسة وواقعية 
اتها وانسجامها مع احتياجات إجراءأهدافها و
 .المدرسة

 متوسطة 523. 3.20 20

 متوسطة 733. 3.30 20 .المعلمين التدريبية يحدد احتياجات

 متوسطة 0,46034 3,3250 20 درجة مجال التخطيط

ي 
هن

لم
 ا
مو

الن
 

ينوع في األنماط اإلشرافية المختلفة لتحسين أداء 
 .المعلم

 متوسطة 489. 3.35 20

 متوسطة 366. 3.15 20 .التعلم الذاتي إلى يوجه المعلم وأرشده

 متوسطة 716. 2.75 20 .عداد البحوث اإلجرائيةيشجع المعلمين على إ

يحرص على تطوير القدرات المهنية للمعلمين 
 .الجدد

 متوسطة 761. 3.50 20

ل
جا

لم
ا

 

رجة د االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المؤشر
 الممارسة

 متوسطة 36966. 3.3575 20 الدرجة الكلية
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يوظف التغذية الراجعة البناءة في تقويم أداء 
 .المعلم

 متوسطة 605. 3.55 20

 متوسطة 0,39523 3,2600 20 درجة مجال النمو المهني

ج
ها

من
ال

 

 متوسطة 553. 3.10 20 .على تحليل محتوى المنهاج يشجع المعلمين

يوضح األهداف العامة للمنهاج الفلسطيني 
 .للمعلمين

 متوسطة 605. 3.05 20

يساعد المعلمين في التغلب على مشكالت تنفيذ 
 .المنهج المدرسي

 متوسطة 607. 3.50 20

يساهم في متابعة النشاطات التعليمية المصاحبة 
 .للمنهاج

 متوسطة 605. 3.45 20

 متوسطة  0,35262 3,2750 20 درجة مجال المنهاج

يم
قو

الت
 

 عالية 686. 4.05 20 .ينفذ زيارات إشراقية منتظمة للمعلمين

يتابع المعلمين في االجتماعات والورش 
 .واللقاءات التربوية المختلفة

 متوسطة 489. 3.65 20

 عالية 410. 3.80 20 .المعلمين المتنوعةإنجازات يتابع 

يوظف معايير تقويم االداء المختلفة في تقييم 
 .المعلمين

 متوسطة 639. 3.25 20

 متوسطة 759. 3.05 20 .يشجع المعلمين على التقييم الذاتي

 متوسطة  0,45230 3,5600 20 درجة مجال التقويم

 
وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف  من جمال التخطيطما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف . 2

 احملافظات الشمالية ؟
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسط درجة ممارسة مديري  ،لإلجابة على السؤال الثاين استخرجت األعداد

( 6لشمالية كما يف اجلدول )املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التخطيط من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات ا
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف  ،الوارد أعاله. والذي يظهر األعداد

 جمال التخطيط من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية.
املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التخطيط من وجهة نظر مشريف اإلدارات  درجة ممارسة مديري يتضح من اجلدول شيوع

بشكل عام حيث بلغ املتوسط احلسايب لدرجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف  املدرسية يف احملافظات الشمالية بدرجة متوسطة
 0,46034مع احنراف معياري 3,3250 املقيم يف جمال التخطيط على الدرجة الكلية للمقياس

من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف  جمال النمو املهينما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف . 3
 احملافظات الشمالية ؟
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسط درجة ممارسة مديري  ،لإلجابة على السؤال الثالث استخرجت األعداد
زكما يظهر اجلدول  ،شراف املقيم يف جمال النمو املهين من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشماليةاملدارس لإل

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال النمو  ،( الواد أعاله،األعداد6)
 اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية.املهين من وجهة نظر مشريف 

درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال النمو املهين من وجهة نظر مشريف اإلدارات  يتضح من اجلدول شيوع
لى الدرجة عندهم ع بشكل عام حيث بلغ املتوسط احلسايب لدرجة النمو املهين املدرسية يف احملافظات الشمالية بدرجة متوسطة

 .0,39523مع احنراف معياري 3,2600الكلية للمقياس 
من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف  جمال املناهج. ما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف 4

 احملافظات الشمالية ؟
 املعيارية  املتوسطات احلسابية واالحنرافات ،لإلجابة على السؤال الرابع استخرجت األعداد

ملتوسط درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال املناهج من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مديري  ،( أعاله، األعداد6احملافظات الشمالية كما وردت يف اجلدول )

 يف جمال املناهج من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشماليةاملدارس لإلشراف املقيم 
درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال املناهج من وجهة نظر مشريف اإلدارات  يتضح من اجلدول شيوع

لدرجة جمال املناهج عندهم على الدرجة  بشكل عام حيث بلغ املتوسط احلسايب املدرسية يف احملافظات الشمالية بدرجة متوسطة
 0,35262مع احنراف معياري 3,2750الكلية للمقياس 

من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف  جمال التقومي. ما هي درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف 5
 احملافظات الشمالية ؟

وسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتوسط درجة ممارسة مديري املت ،لإلجابة على السؤال اخلامس استخرجت األعداد
( 6املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التقومي من وجهة نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية كما وردت يف اجلدول )

ي املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التقومي من وجهة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة مدير  ،أعاله، األعداد
 نظر مشريف اإلدارات املدرسية يف احملافظات الشمالية.

درجة ممارسة مديري املدارس لإلشراف املقيم يف جمال التقومي من وجهة نظر مشريف اإلدارات  يتضح من اجلدول شيوع
عندهم على الدرجة  ام حيث بلغ املتوسط احلسايب لدرجة جمال التقوميبشكل ع املدرسية يف احملافظات الشمالية بدرجة متوسطة

 .0,45230مع احنراف معياري  3,5600الكلية للمقياس 
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 ( مفتاح معيار االختالف ومقدار التشتت والتيانس7جدول )
     %100×معامل االختالف = )االنحراف المعياري / الوسط الحسابي( 

أقل من  إلى 0من  قيمة معامل االختالف 

20% 
 40أقل من  إلى 20

% 
أقل  إلى 40من

 %60من 
 %80أكثر من  % 80أقل من  إلى 60من 

تجانس  تجانس كبير تجانس كبير جدا درجة التجانس
 متوسط

 تجانس قليل جدا تجانس قليل

 تشتت كبير جدا تشتت كبير تشتت متوسط تشتت قليل تشتت قليل جدا درجة التشتت 

 
 ختالف ومقدار التيانس والتششت( معيار اال8جدول )

 األعلى تشتتا إىل ترتيب الفقرات حسب معامل االختالف من األقل تشتتا 
الوسط  العدد الفقرة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

معامل 
االختالف 
 المعياري 

درجة  درجة التجانس 
 التشتت

المعلمين إنجازات يتابع 
 المتنوعة.

تجانس كبير  %10.79 ليةعا 0.41 3.8 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

التعلم  إلى يوجه المعلم وأرشده
 الذاتي.

تجانس كبير  %11.62 متوسطة 0.366 3.15 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يتابع المعلمين في االجتماعات 
والورش واللقاءات التربوية 

 المختلفة.

تجانس كبير  %13.40 متوسطة 0.489 3.65 20
 جد

تشتت 
قليل 

 ا جد
ينوع في األنماط اإلشرافية 
 المختلفة لتحسين أداء المعلم.

تجانس كبير  %14.60 متوسطة 0.489 3.35 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يشرك المعلمين في إعداد خطة 
المدرسة وواقعية أهدافها 

اتها وانسجامها مع إجراءو
 احتياجات المدرسة.

تجانس كبير  %16.34 متوسطة 0.523 3.2 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

ينفذ زيارات إشراقية منتظمة 
 للمعلمين.

تجانس كبير  %16.94 عالية 0.686 4.05 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يوظف التغذية الراجعة البناءة 
 في تقويم أداء المعلم.

تجانس كبير  %17.04 متوسطة 0.605 3.55 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يطلع المعلمين على نماذج من 
الفصلية لإلفادة الخطط اليومية و

 منها

تجانس كبير  %17.30 متوسطة 0.571 3.3 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يساعد المعلمين في التغلب على 
 مشكالت تنفيذ المنهج المدرسي.

تجانس كبير  %17.34 متوسطة 0.607 3.5 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يشرك المعلمين في عمليات 
التخطيط التعليمية الخاصة 

 بالمدرسة.

تجانس كبير  %17.52 متوسطة 0.587 3.35 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يساهم في متابعة النشاطات 
 التعليمية المصاحبة للمنهاج.

تجانس كبير  %17.54 متوسطة 0.605 3.45 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يشجع المعلمين على تحليل 
 محتوى المنهاج.

تجانس كبير  %17.84 متوسطة 0.553 3.1 20
 جد

تشتت 
قليل 

 دا ج
يتابع مدى التزام المعلمين 
بخططهم )دعم، ومتابعة، 

 وتنفيذ(

تجانس كبير  %18.38 متوسطة 0.671 3.65 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 
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يساعد المعلم في وضع خطط 
عالجية لمعالجة ضعف 

 تحصيل الطلبة.

تجانس كبير  %18.63 متوسطة 0.587 3.15 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

اء يوظف معايير تقويم االد
 المختلفة في تقييم المعلمين.

تجانس كبير  %19.66 متوسطة 0.639 3.25 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يوضح األهداف العامة للمنهاج 
 الفلسطيني للمعلمين.

تجانس كبير  %19.84 متوسطة 0.605 3.05 20
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

يحرص على تطوير القدرات 
 المهنية للمعلمين الجدد.

تشتت  تجانس كبير %21.74 توسطةم 0.761 3.5 20
 قليل 

يحدد احتياجات المعلمين 
 التدريبية.

تشتت  تجانس كبير %22.21 متوسطة 0.733 3.3 20
 قليل 

يشجع المعلمين على التقييم 
 الذاتي.

تشتت  تجانس كبير %24.89 متوسطة 0.759 3.05 20
 قليل 

يشجع المعلمين على إعداد 
 البحوث اإلجرائية.

تشتت  تجانس كبير %26.04 متوسطة 0.716 2.75 20
 قليل 

تجانس كبير  %11.01 متوسطة  0.36966 3.3575 20 الدرجة الكلية 
 جد

تشتت 
قليل 
 جدا 

 
 مناقشة النتائج

أظهرت النتائج أن ممارسة املديرين لدورهم كمشرف مقيم مل تتياوز الدرجة املتوسطة من وجهة نظر مشريف اإلدارات 
ك جتانس كبري يف االستيابة على حماور إدارة الدراسة، وهذا ينسيم مع التحدايت واملعيقات اليت تواجهه مدير املدرسية، وأن هنا

 املدرسة يف عمله ومت ذكرها سابقاً.
ومتابعة إجنازات  ،كما أظهرت النتائج فرق بسيط يف االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب لصاحل تنفيذ الزايرات االشرافية

(، وأظهرت جتانسًا أقل يف تطوير املعلمني مهنيا ودراسة احتياجاهتم وتشييعهم 6يف جمال املنهاجكما يظهر يف جدول ) املعلمني
 (.7وتشييعهم على البحوث اإلجرائية حسب اجلدول ) ،على التقييم الذايت

ة ممارسة مديري املدارس درج إىل التعرف إىل هدفتاليت  2017وتوافقت نتائج هذه الدراسة متامًا مع دراسة صندوقة 
احلكومية لدورهم اإلشرايف بصفتهم مشرفني مقيمني، يف مدارس حمافظة القدس، من وجهة نظر املعلمني. وقد أظهرت نتائيها أن 

 ممارسة املدير لدوره يف اإلشراف املقيم كان متوسطاً.
رف مقيم يف جمال التنمية املهنية يف درجة ممارسة املديرين لدورهم كمش 2014كما تقاطعت مع نتيية دراسة محد 

 % .76.3للمعلمني واليت اظهرهتا الدراسة وبلغت 
من ضرورة تدريب املديرين على تطوير املناهج  2012واشرتكت توصيات هذه الدراسة مع ما أوصت به دراسة الطعاين 

 بوية بدور مدير املدرسة اإلشرايف.حول ضرورة أهتمام اجلهات الرت  2018وحتليلها. وكذلك توافقت مع توصيات دراسة الغزو 
 

 التوصيات
 يف ظل ما اسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، فإن الباحثان يوصيان مبا يلي :

 بكفاءة عالية ويف اجملاالت اليت حددهتا الدراسة . زايدة االهتمام بتدريب مديري املدارس على أداء دورهم كمشرفني مقيمني -1
 ت اليت تواجه املدير يف دوره كمشرف مقيم، ووضع احللول املناسبة هلا .متابعة التحدايت وتشخيص املشكال -2
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متكنهم ورفع  الرتكيز على إعداد برامج تدريبية متخصصة يف كل جمال من جماالت الدراسة ملديري املدارس،لزايدة متكنهم  -3
 ومتابعة ذلك ابستمرار. ،مهاراهتم يف حتقيق اهداف عملية التعليم والتعلم

 ت تشخص واقع ممارسات املديرين لدورهم كمشرف مقيم وفقاً ملرحلة املدرسة اليت يديروهنا.عمل دراسا -4
 متابعة تطوير املعلمني مهنياً بعد تشخيص حاجاهتم الوقوف عالى األوليات منها. إىل توجيه اهتمام املديرين -5
 ية، لتطوير وحتسني خمرجات التعلم.وحنو البحوث اإلجرائ ،توجيه املديرين حنو تشييع املعلمني على التقييم الذايت -6
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