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امللخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة التعرف اإىل اجتاهات مديري املدار�س الثانوية يف ال�سفة الغربية /فل�سطني نحو عملية 
الإ�رشاف الرتبوي، اإ�سافة اإىل ا�ستق�ساء اأثر متغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها 
لدى املديرين. ولتحقيق ذلك اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها )238( مديرًا ومديرة، مت اختيارهم ع�سوائيًا من 
مديري املدار�س الثانوية، وطبق عليها ا�ستبانة لقيا�س الجتاهات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي، والتي تكونت 
من )42( فقرة موزعة على اأربعة جمالت هي: )جمال التخطيط، وجمال النمو املهني وتطوير العاملني، وجمال 

القيادة واتخاذ القرار، وجمال التقومي الرتبوي(. 
الثالثي  التباين  وحتليل  املئوية،  والن�سب  احل�سابية،  املتو�سطات  با�ستخدام  البيانات  معاجلة  مت  وقد 
بني  الثنائية  للمقارنات   )Sidak Post-Hoc Test( �سداك  واختبار   ،)Three-Way-ANOVA(
اأن م�ستوى الجتاهات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي لدى  املتو�سطات احل�سابية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
برتتيب  يتعلق  وفيما   ،)73.2%( اإىل  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  عاليًا،  كان  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
وىل، يف حني حاز جمال الجتاهات  املجالت، اأظهرت النتائج اأن جمال الجتاهات نحو التخطيط حاز على املرتبة الأ

خرية، كما واأظهرت الدرا�سة النتائج التالية:  نحو القيادة واتخاذ القرار على املرتبة الأ
1. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف الجتاهات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري املوؤهل 

العلمي على جميع جمالت الدرا�سة. 
2. توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف الجتاهات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري اجلن�س يف 

جمال التخطيط ول�سالح املديرات. 
3. توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف الجتاهات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي تعزى ملتغري �سنوات 

اخلربة على جميع املجالت، ول�سالح اأ�سحاب �سنوات اخلربة )اأكرث من 10 �سنوات(. 
عند  بينهما  والتفاعل  و�سنوات اخلربة  ملتغريي اجلن�س  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  توجد فروق  ل   .4
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Abstract :

The purpose of this study was to determine the attitudes of secondary school 
principals in the West Bank/ Palestine towards instructional supervisory procee
ess; furthermore, its purpose was to discover the effect of gender, years of 
experience, scientific degree and their interactions on those principals. The 
sample of the study comprised of (238) male and female secondary school 
principals. 
The researcher used a (42) items questionnaire to determine the principals’ 
attitudes after testing its validity and reliability. The questionnaire contains 
(4) domains: Planning, Professional Growth and Profession Development, 
Leadership and Decision Making, and Educational Evaluation. 
The results indicate that there was a high degree of principals’ attitudes of reee
sponse amounted to (73.2%). Also, the study revealed the following results: 
1. There were no significant differences at (α = 0.05) due to scientific degree 
variable in all domains of the study.
2. There were significant differences at (α = 0.05) due to gender variable in 
planning domain, in favor of female principals. 
3. There were significant differences at (α = 0.05) due to years of experience 
variable in all domains, in favor of (more than (10) years of experience). 
4. There were no significant differences at (α = 0.05) due to gender, and 
years of experience and interaction, in the domains of planning, professional 
growth and profession development, and educational evaluation, whereas, 
there was a significant difference in leadership and decision making domain, 
in favor of female principals of (more than(10) years of experience). 
5. There were significant differences due to gender, years of experience, sciee
entific degree, and interaction, in planning, leadership and decision making 
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املديرين يف جمالت التخطيط، والنمو املهني وتطوير العاملني، والتقومي الرتبوي، يف حني كان هناك تاأثري دال 
اإح�سائيًا يف جمال القيادة واتخاذ القرار، ول�سالح املديرات ذوات �سنوات اخلربة اأكرث من )10( �سنوات. 

5. توجد فروق دالة اإح�سائيًا تبعًا ملتغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها 
على جمايل التخطيط، والقيادة واتخاذ القرار، ول�سالح املديرات ذوات �سنوات اخلربة اأكرث من )10( �سنوات 

ممن يحملن ال�سهادات العلمية اأعلى من بكالوريو�س. 
يجابي لدى مديري  الإ اأهمها، تعزيز اجتاه  الباحث بعدة تو�سيات  اأو�سى  الدرا�سة،  نتائج  وبناء على 

املدار�س الثانوية ومديراتها يف فل�سطني نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي
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domains, in favor of female principals of (more than (10) years of experiee
ence) and hold a scientific degree of higher than B.A. 
Based on the study findings, the researcher recommended a number of recee
ommendations, such as reinforcement of the positive attitudes of secondary 
school principals in Palestine towards instructional supervisory process. 

من  املعا�رشة  ن�سانية  الإ احل�سارة  ت�سهده  ما  اإن 
العميقة  للتغيريات  ح�سيلة  اإل  هو  ما  وتطور،  تقدم 
وال�ساملة التي طراأت على الرتبية يف ال�سنوات القليلة 
وطرائق  تقنيات  خاللها  من  ظهرت  حيث  املا�سية، 
وو�سائل جديدة للتدري�س، وظهر معها اأدوار ومهام 
مر فر�س  جديدة للمعلم مل يعهد لها مثياًل من قبل، الأ
دوار مبا ين�سجم والواقع اجلديد  عليه ممار�سة هذه الأ

التي اأفرزته الرتبية على التعليم. 
يف  املعلم  يلعبه  الذي  واحليوي  الهام  للدور  ونظرًا 
واملي�رش  املربي  ب�سفته  التعلمية،  التعليمية  العملية 
�ستغناء عنه مهما بلغت  إنه ل ميكن الإ وامل�سهل لها، فا
التقنيات الرتبوية احلديثة من تطور وتعقيد، وبالتايل 
إن نظرة �رشيعة على العوامل التي توؤثر يف العملية  فا
وو�سائل  وطرائق  واأن�سطة  منهاج  من  التعليمية، 
النجاح،  لها  يكتب  لن  واإ�رشاف،  واإدارة  واأ�ساليب 
هداف التي ت�سبو  ول ميكن اأن ترقى نحو حتقيق الأ
اإعدادًا جيدًا  اإليها، ما مل يتوفر املعلم القادر، واملعد 
ملمار�سة مهنته بكفاية وفاعلية، فمن هنا ميكن احلكم 
ال�سف، وهو  املعلم يف  يلعبه  الذي  الدور  اأهمية  على 
والعامل  �سا�س  الأ حجر  �سك،  اأدنى  دون  ميثل،  دور 
برمتها.  التعليمية  العملية  عليه  ترتكز  التي  ول  الأ
�رشة التي تفقد  فال�سف الدرا�سي بال معلم اأ�سبه بالأ
والتجاوزات  للفو�سى  مرتعًا  تغدو  حيث  راعيها، 
والعدوان والتخريب، كما وت�سبح مكانًا غري �سالح 
للرتبية وتنظيم التعليم، وبناء ال�سخ�سيات املتكاملة 
اخلليلي  )Hilo،1987؛  للمتعلمني  واملتوازنة 

و�سالمة، 1989(. 

تفر�سه  با�ستمرار  املتجدد  املعلم  دور  تفعيل  اإن 
بيده  ياأخذ  ما  اإىل  امللحة  واحلاجة  كيدة،  الأ الرغبة 
داء  لأ ال�سبل  اأف�سل  نحو  ال�سليمة  الوجهة  ويوجهه 
املهام املنوطة به بفاعلية واقتدار، وقد اأجمع املربون 
كاهل  على  وىل  الأ بالدرجة  يقع  الدور  هذا  تفعيل  اأن 
ول، واملنتدب  امل�رشف الرتبوي، ب�سفته امل�سوؤول الأ
�سا�سي ملتابعة كل ما يقوم به املعلم من اأعمال، وما  الأ
مر اإن  ي�رشح به من اأقوال يف البيئة ال�سفية. وهذا الأ
دل على �سيء اإمنا يدل على اأهمية الدور الذي يلعبه 
املتابعة  حيث  من  املعلم،  جناح  يف  الرتبوي  امل�رشف 
والتوا�سل معه، وكذلك من �سقل خلرباته، وتطوير 
ملهاراته يف الرتبية والتعليم، حيث ُعدَّ العامل احلا�سم 
حتقيق  يف  ف�سله  اأو  املعلم،  جناح  وراء  يقف  الذي 

 .)Glickman، 1985( هداف الأ
باأن  الرتبوي  الإ�رشاف  بعمل  املهتمون  تو�سل  لقد 
تنظيم  على  باملقدرة  الرتبوي  امل�رشف  جناح  يقا�س 
برامج تربوية ت�سهم يف حت�سني نوعية التعليم للطلبة 
مبا  الرتبوي  امل�رشف  جناح  يقا�س  كما  املدر�سة،  يف 
دائم  وتوا�سل  ات�سال  عملية  يف  وقت  من  يق�سيه 
العمل  نوع  لتح�سني  واملديرين،  املعلمني  وبني  بينه 
نهاية  يف  الطلبة  على  بالفائدة  يعود  مبا  الإ�رشايف 
املطاف، فبمقدار ما يعمل امل�رشف على تنظيم جميع 
اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  تنظيمًا  املدر�سية  البيئة  عنا�رش 
على  املعلمني  ي�ساعد  ما  مبقدار  الطلبة،  تعلم  تنظيم 
هداف  اإمتالك القدرات نحو بلوغ الغايات وحتقيق الأ

 .)Elegarten، 1991(
باملهنة  الإ�رشاف  عملية  الرتبويون  اعترب  لقد 

املقدمة:  

غسان احللو،اجتاهات مديري املدارس ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )3(، العدد )2(، ص )105-76(، 2008



79

والفن، فهي  العلم  تت�سمن جانبي  التي  املتخ�س�سة 
علم يكت�سبه الراغبون للعمل يف مهنة الإ�رشاف، وهي 
فن يحذقه امل�رشفون الرتبويون باملمار�سة واخلربة، 
يتمتع  التي  القدرات اخلا�سة  اأو  املواهب  تقدير  مع 
بها من ميار�س فعل الإ�رشاف، ول �سيما املقدرة على 
خذ بيد املعلم لتذليل ما يواجهه  ح�سن الت�رشف، والأ
من �سعوبات اأو عقبات.  فالإ�رشاف الرتبوي علم له 
فل�سفته ومناهجه واأمناطه ونظرياته ومقوماته، وهو 
البديهة،  وح�سور  والنباهة  احلكمة  اإىل  ي�ستند  فن 
والتفاعل  التوا�سل  يف  واخلربة  الفطنة  اإىل  وكذلك 
من  يعد  جمال  وهو  وجماعات،  اأفرادًا  املعلمني  مع 
الطالق،  على  مهنيًا  املعلم  تخدم  التي  املجالت  اأهم 
والتعليم  التعلم  بعمليتي  النهو�س  مبجال  وخا�سة 
معًا بالتن�سيق والتعاون ما بني امل�رشف واملعلم،  من 
اأجل حتقيق النمو املتكامل لكل طالب يف املجتمع الذي 

يعي�س فيه )عد�س، 1985؛ ال�سعود، 1994(.  
الإ�رشاف  اأن  فرييا   )1997( ودنالب  فيفر  اأما 
مهمة  يحمل  احلديث  مفهومه  يف  يعد  مل  الرتبوي 
يف  اأ�ساليبه  تطوير  على  املعلم  م�ساعدة  وهي  واحدة 
من  كثريًا  طياته  يف  يحمل  اأ�سبح  بل  ال�سف،  غرفة 
ات�سم  الذي  توافقت مع مفهومه اجلديد  التي  املهام 
بال�سمول، وذلك من خالل املهام التي غدت تقع على 
عاتقه، مثل تطوير املناهج، واختيار املعلمني، واإعداد 
وتنظيم  منها،  باملوجود  والتعريف  التعليمية  املواد 
التعليمية  الت�سهيالت  وتوفري  التعليمي،  املوقف 
جهزة املختلفة، وتنظيم الدورات، وتهيئة  واملواد والأ
من  وال�ستفادة  لعملهم،  اجلدد  املعلمني  واإعداد 
بالإ�سافة  والتعلم،  التعليم  علمية  يف  البيئة  خربات 
العامة اجليدة، وتقومي  العالقات  اإىل تفعيل وتطوير 
جوانب  كل  تقومي  خالل  من  التعليمية  العملية 

املوؤ�س�سة التعليمية.
وزارة  مع  املت�سل  عمله  يف  الباحث  �سوء خربة  ويف 
وبرامج  الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية 

الدرا�سات العليا يف جمال الإ�رشاف الرتبوي، لحظ 
اأن اجتاهات مديري املدار�س ومديراتها نحو برامج 
الإ�رشاف الرتبوي ومهامه متباينة، وتوؤكد على ذلك 
الدلئل املادية الواقعية، فثمة اإدارات تهتم بالإ�رشاف 
امل�رشفني  مع  الكامل  والتن�سيق  التعاون  خالل  من 
الطاقات  جميع  من  فادة  الإ خالل  من  الرتبويني 
العملية  خلدمة  وفنية  ب�رشية  من  لديها،  املتوافرة 
الرتبوية، وعلى راأ�سها املعلم باعتباره القّيم واملوؤمتن 
هداف ويخدم  الوحيد على �سري العملية مبا يحقق الأ
ذهان  الأ �سغلت  قد  جتدها  اإدارات  وثمة  الغايات، 
من  والتوج�س  بالريبة  املفعمة  ال�سلبية  بالنظرة 
طبيعة عمل امل�رشف الرتبوي ومهامه، وعلى راأ�سها 
املتعلقة  ال�سالحيات  يف  وال�سافر  ال�رشيح  التدخل 
دارة املدر�سية، واملهمات التي حتمل طابع التفتي�س  بالإ
اعتداء  املديرين  من  كثري  يعتربها  والتي  واملفاجئة 
دارية  الإ وم�سوؤولياتهم  �سالحياتهم  على  مبا�رشًا 
والفنية يف املدار�س التي يديرون �سوؤونها وي�رشفون 

على جممل اأعمالها )عطوي، 2005(. 
اأن  الباحث  يرى  ذكره،  �سبق  ما  على  وتاأ�سي�سًا 
الرتبوي،  الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات  درا�سة 
�سا�سية  الأ اخلطوة  يعد  املديرين،  اجتاهات  وخا�سة 
وىل لو�سع اليد على اأماكن القوة فيها، اأو اخللل،  الأ
املختلفة، متهيدًا  تعرتي جوانبها  التي  ال�سبابية  اأو 
اإذا ما علمنا  يجاد احللول الالزمة ب�ساأنها، خا�سة  لإ
بطبيعة  واإلت�ساقًا  وعالقة  قربًا  كرث  الأ هو  املدير  اأن 
القيادي  الرتبوي، وذلك بحكم موقعه  امل�رشف  عمل 
قمة  على  يرتبع  التي  املدر�سة  يف  داري  الإ ومركزه 
نحو  املدير  باجتاهات  خذ  الأ إن  فا لذا  فيها،  الهرم 
النظر  وجهة  من  يعد  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية 
�سح للح�سول  دق والأ قرب والأ املنطقية والرتبوية الأ
ال�سدق  من  عالية  بدرجة  املطلوبة  الجتاهات  على 

واملو�سوعية. 
لقد اأمكن للباحث بعد ال�ستق�ساء عن مفهوم اجتاه، 

غسان احللو،اجتاهات مديري املدارس ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )3(، العدد )2(، ص )105-76(، 2008



80

اأوردها  التي  التعريفات  جملة  من  ال�ستنتاج  من 
بع�س الرتبويني من املخت�سني يف علم النف�س، اأمثال 
 ،)1993( وغزاوي   ،)Kemp، 1995( كمب 
وعد�س وتوق )1986(، وغريهم، باأن اجتاه ما هو 
متعلم،  نف�ساين  و�سع  اأو  نزوع،  اأو  اإ�ستعداد،  اإل 
�سلبية نحو  اأو  اإيجابية  الفرد  اإ�ستجابة  بحيث تكون 
موقف معني، اأو مو�سوع يوؤثر عليه، وهو كما يراه 
التل )1992(، يرتتب وفق مكونات مبراحل متتالية 
واأخريا  نفعايل،  الإ فاملكون  املعريف،  املكون  وهي: 
املكون  وميثل  النف�سحركي،  اأو  دائي،  الأ املكون 
ويت�سمن  اجتاه،  تكوين  يف  وىل  الأ املرحلة  املعريف 
تتوفر  التي  فكار  والأ واملعارف  املعلومات  ح�سيلة 
لدى الفرد والتي لها عالقة مبا�رشة مبو�سوع اجتاه، 
الثانية يف تكوين  املرحلة  النفعايل فيمثل  املكون  اأما 
اجتاه، وهو ي�سري اإىل م�ساعر احلب اأو الكراهية التي 
يواجهها الفرد نحو مو�سوع اجتاه، اإذ يكون مرتبطًا 
تف�سيلي  موقف  اإىل  يوؤدي  وهذا  العاطفي،  بتكوينه 
التاأييد  اأو  والكراهية،  كاحلب  اجتاه،  ملو�سوع 
املكون  اأما  املو�سوعات،  من  ملو�سوع  الرف�س  اأو 
تكوين  يف  خرية  والأ الثالثة  املرحلة  فيمثل  دائي،  الأ
جتاه، ويت�سمن  اجتاه، حيث يعد املظهر ال�سلوكي لالإ
التي  واملهارات  ال�سلوكية  مناط  والأ ال�ستعدادات 
وكون  ال�سابقة،  الجتاهات  مكونات  مع  تتوافق 
ن�سان،  الجتاهات �سلبية تعمل كموجهات ل�سلوك الإ
فهي تدفعه اإىل اأن يكون �سلوكه اإيجابيًا اإذا كان لديه 
كان  اإذا  ال�سحيح،  هو  والعك�س  اإيجابية،  اجتاهات 
يكون  ال�سلوك،  اأو  الفعل،  إن  فا �سلبية  لديه اجتاهات 
�سلبيًا جتاه املو�سوع، وهذه املرحلة يف تكوين اجتاه 
�سلوكية  واأمناط  ومهارات  ا�ستعدادات  مرحلة  متثل 
يف  وتكتمل  لالجتاه،  ال�سابقة  املكونات  مع  تت�سق 

تكوين اجتاه يف �سورته الكلية، اأو النهائية. 
ميكن  ل  الجتاهات  إن  فا اإليه،  �سارة  الإ جتدر  ومما 
كتفح�س  مبا�رشة،  بطريقة  قيا�سها  اأو  تفح�سها 

ن�سان،  العينات املادية اأو قيا�س �سغط الدم يف ج�سم الإ
غري  بطريقة  وقيا�سها  عليها  �ستدلل  الإ ميكن  لكن 
مبا�رشة، وذلك من خالل ما ي�سدر عن الفرد من اأقوال 
�ساليب  والأ والطرائق  املختلفة.  املواقف  يف  واأفعال 
ومتعددة،  كثرية  الجتاهات  قيا�س  يف  امل�ستخدمة 
مثل  املقننة  النف�سية  املقايي�س  على  يعتمد  ومعظمها 
مقيا�س ثري�ستون )Thurstone( ومقيا�س ليكرت 
)Likert Scale( وغريهم. اأما اأ�سهر اأ�ساليب قيا�س 
�سلوب  بالأ فتتمثل  الرتبوي،  امل�ستوى  يف  الجتاهات 
الفرد  ا�ستجابات  على  احل�سول  خالل  من  اللفظي 
لعدد من البنود )الفقرات( الختبارية، والتي ميكن 
املو�سوع  نحو  الفرد  اجتاهات  حتديد  مبوجبها 
م�ساهدة  على  يقوم  دائي  الأ �سلوب  فالأ امل�ستهدف. 
املراد  الفرد  من  ت�سدر  التي  املنتمي  ال�سلوك  اأمناط 
ر�سد  يتم  نحو مو�سوع معني، حيث  قيا�س اجتاهه 
مبو�سوع  ال�سلة  ذات  واآرائه  واأفعاله  اأقواله 
باملعايري اخلا�سة مبراحل  مقارنتها  ثم  اجتاه، ومن 

وم�ستويات الجتاهات، )اأبو منرة، 2002(. 
 وتظهر هذه النتيجة بو�سوح من خالل ال�سكل رقم 
املعريف  املكون  من  كل  واأثر  دور  يو�سح  الذي   )1(

دائي لالجتاه.  واملكون الوجداين يف البعد الأ
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التعليمية.  واملرحلة  الزيارة،  مدة  وطول  ال�سفية، 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت 
الجتاهات  على  املعلمني  ا�ستجابات  متو�سطات  بني 
اأ�سحاب  ول�سالح  اخلربة  �سنوات  لعدد  تعزى 
الزيارات  عدد  ومعدل  الطويلة،  اخلربة  �سنوات 
ال�سفية ول�سالح املعلمني الذين تتم زيارتهم مبعدل 
الثانوية،  املرحلة  ول�سالح  التعليمية  واملرحلة  اأكرب، 
وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى للجن�س 
ول�سالح املعلمني، وذلك على جمال طول مدة الزيارة 

ال�سفية. 
هدفت  بدرا�سة   )1995( ديراين  قام  ردن،  الأ ويف 
بقواعد  الرتبوي  امل�رشف  اإلتزام  درجة  اإىل  التعرف 
املعلمون  يراها  كما  ال�سفية  الزيارة  واأ�سول 
الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  الرتبويون.  وامل�رشفون 
معلمًا  و)624(  وم�رشفة  م�رشفًا   )229( من 
بع�س  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ومعلمة. 
الإ�رشاف  عملية  تواجه  التي  واملعوقات  �سكالت  الإ
بالتعليمات  تتعلق  التي  تلك  وخا�سة  الرتبوي، 
النتائج  وبينت  كما  ال�سفية.  للزيارة  ر�سادات  والإ
بالطابع  ي�سطبغ  يزال  ما  الرتبوي  الإ�رشاف  اأن 
مر الذي يوؤدي عمومًا اإىل نفور املعلمني  التفتي�سي، الأ
الرغم من  لها، على  الإ�رشاف وكراهيتهم  من عملية 
الإ�رشاف الرتبوي  همية  املديرين واملعلمني لأ اإدراك 
ن�سطة التوجيهية  لهم، وخا�سة ما يتعلق بتخطيط الأ

للمعلمني اجلدد منهم.
بهدف  درا�سة  اأجرى  فقد   )1998( القوا�سمة  اأما 
التعرف اإىل ت�سورات امل�رشفني الرتبويني واملعلمني 
�رشاف  لالإ وطني  لنموذج  النظري  البناء  بعاد  لأ
هذه  كانت  اإذا  فيما  بيان  بهدف  وذلك  ردن،  الأ يف 
اجلن�س،  متغريات  باختالف  تختلف  الت�سورات 
العمل.  وطبيعة  اخلربة،  و�سنوات  العلمي،  واملوؤهل 
بالطريقة  اختيارها  مت  التي  الدرا�سة  عينة  وتاألفت 
وم�رشفة،  م�رشفًا   )330( من  الطبقية  الع�سوائية 

الدرا�شات ال�شابقة وامل�شابهة:
على الرغم من كرثة الدرا�سات التي تناولت مو�سوع 
درا�سة  اأية  على  يعرث  مل  الباحث  اأن  اإل  الجتاهات، 
�سابقة تناولت املو�سوع املحدد لهذه الدرا�سة، حيث 
مت تكليفه من قبل املعهد الوطني للتدريب والإ�رشاف 
العايل  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابع  الرتبوي، 
تدريبية  برامج  ت�سميم  على  بالعمل  الفل�سطينية 
الع�رشية  والحتياجات  الوظيفية  املهام  مع  تتوافق 
امل�سوؤولون  اأدرك  اأن  بعد  وذلك  الرتبوي،  للم�رشف 
النظام  له  تعر�س  الذي  واجلمود  الرتاجع  مدى 
الرتبوي  الإ�رشاف  مبجال  وخا�سة  الرتبوي، 
الوزارة  قبل  من  املق�سود  غري  الإهمال  جراء  من 
ب�سبب  الرتبوية  والقطاعات  نظمة  الأ خمتلف  نحو 
اجلي�س  اجتياح  نتيجة  املتابعة  على  قدرتها  عدم 
وحتويل  الفل�سطينية،  املناطق  لكافة  الإ�رشائيلي 
ثكنات  اإىل  واملوؤ�س�سات  واملنازل  املدار�س  من  العديد 
ق�سى، والتي م�سى على  ع�سكرية خالل انتفا�سة الأ
اندلعها ما يقارب ال�سبع �سنوات، لذا يرى الباحث 
اأن بداية التفكري بت�سميم برامج تدريبية للم�رشفني، 
العامة  الجتاهات  درا�سة  اأو  بتفح�س  تبداأ  اأن  بد  ل 
نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي، وكان اإختيار درا�سة 
وىل نحو بناء قاعدة  اجتاهات املدير مبثابة اخلطوة الأ
معلوماتية عن طبيعة الإ�رشاف الرتبوي، وذلك بحكم 
ما  ترتبط  التي  التكاملية  والوظيفية  املهنية  العالقة 
هذه  جاءت  هنا  فمن  الرتبوي.  وامل�رشف  املدير  بني 
عملية  نحو  املديرين  اجتاهات  �ستق�ساء  لإ الدرا�سة 

الإ�رشاف الرتبوي. 
التي حاولت تق�سي الجتاهات  الدرا�سات  ومن بني 
 Smith،( �سميث  درا�سة  الرتبوي  الإ�رشاف  يف 
الزيارات  نحو  املعلمني  اجتاهات  عن   )1991
ال�سفية كاأ�سلوب لتقومي املعلمني، حيث تكونت عينة 
الدرا�سة من خم�سة متغريات م�ستقلة �سملت املوؤهل 
الزيارات  عدد  ومعدل  اخلربة،  و�سنوات  العلمي، 
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ومعلمة.  معلمًا  و)489(  ومديرة،  مديرًا  و)279( 
وخل�ست نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية يف الت�سورات ول�سالح املديرين، و�سنوات 
وطبيعة  �سنوات،   )10( من  اأكرث  ول�سالح  اخلربة 
العمل ول�سالح املعلمني، وبينت النتائج اأي�سًا وجود 
�سعف عام يف واقع املمار�سات الإ�رشافية الفعلية يف 

امليدان مقارنة بدرجة اأهمية هذه املمار�سات. 
اإىل  التعرف  هدفت  بدرا�سة   )1999( تيم  وقام 
يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س  مديري  ت�سورات 
حمافظات ال�سمال يف فل�سطني نحو الر�سا الوظيفي 
عدة  خالل  من  اأنف�سهم  املديرين  نظر  وجهة  من 
الرتبوي،  الإ�رشاف  جمال  اأهمها  من  كان  جمالت 
و�سنوات  العلمي،  املوؤهل  من  كل  اأثر  اإىل  بالإ�سافة 
الوظيفي،  الر�سا  على  الجتماعي  والنوع  اخلربة، 
وقد دلت النتائج على اأن درجة الر�سا لدى املديرين 
كانت ب�سكل عام متو�سطة يف ثالث جمالت هي: فر�س 
اإدارة  الوظيفي، والعالقة مع  التدريب، وال�ستقرار 
اأعباء  جمايل  يف  متدنيًا  الر�سا  كان  حني  يف  التعليم، 
مع  العالقة  مبجايل  يتعلق  فيما  اأما  والراتب،  العمل 
الر�سا  درجة  فكانت  الرتبوي  والإ�رشاف  املعلمني 
عليهما عالية، واأ�سارت النتائج اأي�سًا اإىل عدم وجود 
يف  اخلربة  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
جمالت العالقة مع املعلمني، واأعباء العمل، وفر�س 
التدريب، يف حني ظهرت فروق ذات دللة اإح�سائية 
وال�ستقرار  التعليم،  اإدارة  مع  العالقة  جمالت  يف 
وذلك  الرتبوي،  والإ�رشاف  والراتب،  الوظيفي، 
ل�سالح املديرين من ذوي اخلربة الطويلة، وبالن�سبة 
عدم  النتائج  اأظهرت  فقد  الجتماعي  النوع  ملتغري 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على جميع جمالت 
الدرا�سة، واأو�ست الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات، 
ومن اأهمها �رشورة بناء ج�سور من الثقة املتبادلة بني 
الق�سايا  جممل  حول  واملعلمني  وامل�رشفني  املديرين 
التعليمية  العملية  اإىل حت�سني  التي توؤدي  الإ�رشافية 

التعلمية، مع الرتكيز على اجلانب املهني الذي يخت�س 
باملعلمني واملديرين على حٍد �سواء. 

هدفت  بدرا�سة   )Jones، 2000( جونز  وقامت 
نحو  الثانوية  املدار�س  مديري  مواقف  اإىل  التعرف 
عملية الإ�رشاف الرتبوي للمعلمني ذوي اخلربة، وذلك 
فكار وال�سلوكيات الإ�رشافية التي  من خالل حتديد الأ
توؤثر يف دافعيتهم نحو التدري�س، حيث اأمكن حتديد 
املعلمني  دافعية  اأثر يف  ذات  اإ�رشافية  اأهداف  خم�سة 
وهي: الثقة، واملعاملة املهنية، ومناخ الهتمام بعملية 
املهني  والنمو  الدور،  باأهمية  والعرتاف  التدري�س، 
والتمكني يف عملية التدري�س. واأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأهمية متغري اخلربة يف التاأثري على دافعية املعلمني يف 
امتالكهم للكفايات واملهارات التي تتعلق بالإ�رشاف 
الرتبوي، واأن تاأثريها كان يف �سالح املعلمني القدامى 
الذي يتمتعون ب�سنوات خربة طويلة يف حقل التعليم، 
ومن  التو�سيات،  من  مبجموعة  الدرا�سة  وخل�ست 
بالدافعية  املتعلقة  املعلومات  تعميم  �رشورة  اأهمها 
يف  منها  لال�ستفادة  ومعلميها  املدار�س  مديري  على 

عملية الإ�رشاف الرتبوي. 
إجراء  با فقامت   )Rarick، 2001( راريك  اأما 
امل�رشفني  اجتاهات  اإىل  التعرف  بهدف  درا�سة 
وعالقتها  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  الرتبويني 
وامل�رشفني  املتدربني  للم�رشفني  اجلن�س  مبتغري 
القائمني، واأ�سارت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية يف اجتاهات امل�رشفني )املتدربني 
والقائمني( نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي عمومًا، يف 
حني اأ�سارت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
التي  الق�سايا  يف  والقائمني  املتدربني  امل�رشفني  بني 
تتمحور حول اجلوانب املهنية الر�سمية التي تتعلق 
امل�رشفني  ول�سالح  الرتبوي،  الإ�رشاف  يف  مبهامهم 
يف  وانطالقًا  حرية  اأكرث  كانوا  والذين  القائمني، 
التعبري عن اآرائهم الإ�رشافية من امل�رشفني املتدربني 
نحو خمتلف املهام وامل�سوؤوليات امللقاة على عاتقهم 
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يف الإ�رشاف الرتبوي.
هدفت  بدرا�سة  القا�سم  قامت   )2001( عام  ويف 
التعرف على املعوقات التي تواجه امل�رشف الرتبوي 
الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  عدد  بلغ  وقد  فل�سطني.  يف 
خمتلف  على  موزعني  وم�رشفة  م�رشفًا   )233(
ال�سفة  حمافظات  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات 
الغربية، مبا فيها �سواحي القد�س. واأظهرت نتائج 
الرتبوي  امل�رشف  تواجه  معوقات  وجود  الدرا�سة 
حيث  ومتو�سطة،  جدًا  مرتفعة  بدرجات  فل�سطني  يف 
2.99-( بني  ما  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت 
تتعلق  التي  تلك  املعوقات  هذه  اأهم  وكانت   ،)4.08
الهيئة  عن  الناجمة  املعوقات  يليها  نف�سها،  باملديرية 
امل�رشف  عن  الناجمة  املعوقات  واأخريًا  التدري�سية، 

الرتبوي نف�سه. 
حول  درا�سة  إجراء  با فقام   )2002( العدوي  اأما 
يف  �سا�سية  الأ املدار�س  ومديرات  مديري  اجتاهات 
وكالة الغوث نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي يف �سمال 
الدرا�سة )97( مديرًا  فل�سطني، وبلغ حجم جمتمع 
نتائج  اأ�سارت  وقد  الكلي.  املجتمع  عدد  هو  ومديرة 
اإيجابية  كانت  عمومًا  الجتاهات  اأن  اإىل  الدرا�سة 
اأعلى جمال من  نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي، واأن 
العالقات  مبجال  متثل  الرتبوي  الإ�رشاف  جمالت 
فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ن�سانية.  الإ
اخلربة  �سنوات  متغري  مب�ستويات  اإح�سائيًا  دالة 
ول�سالح )اأكرث من 10 �سنوات(، وم�ستويات متغري 
عليا،  درا�سات  دبلوم  حملة  ول�سالح  العلمي  املوؤهل 
التعليمية ول�سالح منطقة  املنطقة  وم�ستويات متغري 
نابل�س التعليمية، وم�ستويات متغري اجلن�س ول�سالح 

الذكور من امل�رشفني الرتبويني. 
�سيم )Al-Asem، 2003( بدرا�سة هدفت  وقام الأ
ومعلمي  الرتبويني  امل�رشفني  اجتاهات  اإىل  التعرف 
الدرا�سات الجتماعية نحو النظام التقومي املعتمد يف 
املدار�س الثانوية يف مدينة الريا�س يف اململكة العربية 

متثل  عينة  على  الدرا�سة  اإجراء  مت  حيث  ال�سعودية، 
)115( مدر�سني، و)25( من امل�رشفني الرتبويني، 
به  املعمول  التقومي  النظام  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد 
اأداء املعلمني يف حقل التعليم ل يعك�س ب�سكل  لتقومي 
نحو  احلقيقية  املعلمني  وتطلعات  طموحات  حقيقي 
النتائج  واأظهرت  كما  الرتبوي،  الإ�رشاف  عملية 
اجتاهات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
التقومي،  منوذج  ا�ستخدام  نحو  واملعلمني  امل�رشفني 
حيث تبني اأن هناك �سبه اجماع يف اجتاهات امل�رشفني 
مبا  التقومي  منوذج  وتطوير  تعديل  نحو  واملعلمني 
والتطوير،  التح�سني  يف  املعلمني  وطموحات  ين�سجم 
الالزم  التعديل  اإجراء  ب�رشورة  الدرا�سة  واأو�ست 
اأهداف  يخدم  مبا  التقومي  منوذج  على  واملنا�سب 
الرتبوي  النظام  الرتبوي ويحقق م�سالح  الإ�رشاف 
الوقت  نف�س  يف  ويعك�س  ال�سعودي،  املجتمع  يف 
تقوميي  بنموذج  للمعلمني  احلقيقية  الهتمامات 
اإجراءات ا�ستخدامه  بالعدالة واملو�سوعية يف  يتمثل 

يف عملية الإ�رشاف الرتبوي.
اإيجابية  يت�سح وجود اجتاهات  �سبق،  ما  ويف �سوء 
من  الرغم  على  الرتبوي،  الإ�رشاف  عملية  نحو 
اأن  للباحث  ويت�سح  كما  املعوقات.  بع�س  وجود 
الجتاهات، خا�سة  درا�سة  نحو  اأهمية خا�سة  هناك 
واأن هناك توجهات ر�سمية ب�سدد اإعادة هيكلة نظام 
له  تعر�س  ما  ب�سبب  فل�سطني  الرتبوي يف  الإ�رشاف 
الإ�رشائيلي  اأيدي جي�س الحتالل  من م�سكالت على 
مور تعترب من وجهة  خرية. فمثل هذه الأ يف الفرتة الأ
نظر الباحث مربرًا كافيًا لإجراء مثل هذه الدرا�سة، 
نتائج  �سوء  يف  التو�سيات  من  مبجموعة  للخروج 
النظام  اأ�ساب  ما  ترميم  يف  للم�ساهمة  الدرا�سة، 
مع  عاي�سها  التي  ال�سنوات  يف  تهتك  من  الرتبوي 

ق�سى يف فل�سطني.  انتفا�سة الأ
م�سكلة �لدر��سة و�أ�سئلتها: 

معظم  لدى  الإ�رشافية  املمار�سات  اأن  الباحث  يرى 
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يف  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبويني  امل�رشفني 
لتاأثرها  نتيجة  بالتقليدية  تت�سف  تزال  ما  فل�سطني، 
بروا�سب املا�سي واآثاره التفتي�سية. ونتيجة لظهور 
راء املتباينة يف اأو�ساط املديرين نحو حقيقة عملية  الآ
اأر�س  على  من حيث ممار�ستها  الرتبوي،  الإ�رشاف 
الواقع، وملا كان املديرون واملديرات ي�سنفون تربويًا 
الرغبة  تكونت  فقد  مدار�سهم،  يف  مقيمني  كم�رشفني 
نحو  اجتاهاتهم  اإىل  التعرف  ب�رشورة  الباحث  لدى 
هذه العملية املركزية يف النظام الرتبوي، وذلك حتى 
ال�سعف  ونواحي  الق�سور  مواطن  ت�سخي�س  ميكن 

التي تعرتيها منذ �سنوات. 
فمن هنا ظهرت م�سكلة الدرا�سة يف حماولة التعرف 
ال�سفة  يف  الثانوية  املدار�س  مديري  اجتاهات  على 
الرتبوي،  الإ�رشاف  عملية  نحو  فل�سطني  الغربية/ 

ؤالني الرئي�سني التاليني:  من خالل الإجابة عن ال�سو
ال�سفة  يف  الثانوية  املدار�س  مديري  اجتاهات  ما   .1

الغربية / فل�سطني نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي؟ 
2. هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف اجتاهات 
 / الغربية  ال�سفة  يف  الثانوية  املدار�س  مديري 
تعزى  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  فل�سطني 
ملتغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي 

والتفاعل بينها؟  
�سئلة الفرعية التالية: ويتفرع من ال�سوؤال الثاين الأ

و�سنوات  اجلن�س،  متغريات  اختالف  اأثر  ما   .1
اخلربة، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها، يف اجتاهات 
الإ�رشاف  عملية  نحو  الثانوية  املدار�س  مديري 

الرتبوي يف جمال الجتاهات نحو التخطيط؟ 
و�سنوات  اجلن�س،  متغريات  اختالف  اأثر  ما   .2
اخلربة، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها، يف اجتاهات 
الإ�رشاف  عملية  نحو  الثانوية  املدار�س  مديري 
املهني  النمو  نحو  الجتاهات  جمال  يف  الرتبوي 

وتطوير العاملني؟
3. ما اأثر اختالف متغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، 

واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها، يف اجتاهات مديري 
يف  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  الثانوية  املدار�س 

جمال الجتاهات نحو القيادة واتخاذ القرار؟
و�سنوات  اجلن�س،  متغريات  اختالف  اأثر  ما   .4
اخلربة، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها، يف اجتاهات 
الإ�رشاف  عملية  نحو  الثانوية  املدار�س  مديري 

الرتبوي يف جمال الجتاهات نحو التقومي الرتبوي؟

اأهداف الدرا�شة:
تية:  هداف الآ �سعت الدرا�سة اإىل حتقيق الأ

الثانوية  املدار�س  مديري  اجتاهات  اإىل  التعرف   .1
الغربية/ فل�سطني نحو عملية  ال�سفة  ومديراتها يف 

الإ�رشاف الرتبوي. 
2. التعرف اإىل الفروق يف اجتاهات مديري املدار�س 
فل�سطني  الغربية/  ال�سفة  يف  ومديراتها  الثانوية 
نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي تبعًا ملتغريات اجلن�س، 

و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينها. 

اأهمية الدرا�شة:
ميكن اإيجاز اأهمية الدرا�سة مبا يلي: 

1. يتوقع من خالل نتائج الدرا�سة معرفة اجتاهات 
عملية  نحو  ومديراتها  الثانوية  املدار�س  مديري 
اجلوانب  على  التعرف  ثم  ومن  الرتبوي،  الإ�رشاف 
للعمل  ال�سلبية  لتعزيزها، واجلوانب  منها  يجابية  الإ

على عالجها.
اأثر  اإىل  التعرف  الدرا�سة  نتائج  2. يتوقع من خالل 
متغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي 
الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات  يف  بينها  والتفاعل 
ال�سفة  يف  الثانوية  املدار�س  مديري  لدى  الرتبوي 

الغربية/ فل�سطني. 
إتاحة الفر�سة  3. يتوقع اأن ت�ساهم نتائج الدرا�سة با
ال�سلبية  الجتاهات  تعديل  اأو  تغيري  يف  للم�سوؤولني 
العالجية  اخلطط  واإيجاد  الرتبوي،  الإ�رشاف  نحو 
لت�سحيحها لو�سعها مب�سارها ال�سحيح، ومبا يتفق 
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واملعلمني  املديرين  م�ساعدة  اإىل  والهادفة  واملنظمة 
تنظيم  مهارات  امتالك  على  الرتبويني  وامل�رشفني 
هداف الرتبوية  تعلم التالميذ مبا يوؤدي اإىل حتقيق الأ
1986؛  مرعي،  )Harris، 1975؛  والتعليمية 

 .)Pajak، 1990
تنظيم  عن  امل�سوؤول  ال�سخ�س  هو  املدر�سة:  • مدير 
فعاليتها  حيث  من  اأعمالها  و�سري  واإدارتها  املدر�سة 
الالزمة  الت�سهيالت  وتهيئة  وتقدمها،  ون�ساطاتها 
2002؛  منرة،  )اأبو  فيها  الرتبوية  العملية  لنجاح 

ربيع، 2006(.
اأو و�سع نف�ساين  اأو نزوع،  ا�ستعداد،  • اجتاه: هو 
اأو  اإيجابية  الفرد  ا�ستجابة  تكون  بحيث  متعلم 
عليه  يوؤثر  مو�سوع  اأو  معني،  موقف  نحو  �سلبية 
جتاه  )اأبو جادو، 2005(. اأما التعريف الإجرائي لالإ
فيق�سد به الدرجة التي يح�سل عليها امل�ستجيب على 
الثانوية  املدار�س  مديري  اجتاهات  قيا�س  ا�ستبانة 
الإ�رشاف  عملية  نحو  الغربية/فل�سطني  ال�سفة  يف 

الرتبوي املعدة من قبل الباحث.

التغيري  نحو  الرتبويني  امل�رشفني  اختيار  واأ�س�س 
والتح�سني والتطوير.

حدود الدرا�شة:
1. املحدد الب�رشي والزماين: عينة من مديري املدار�س 
فل�سطني،  الغربية/  ال�سفة  يف  ومديراتها  الثانوية 
اإطارها  واإجناز  الدرا�سة،  اأداة  اإعداد  مت  حيث 
النظري بتاريخ 27/8/2006، ومت التنفيذ امليداين 
ولغاية   18/9/2006 بتاريخ  البيانات  جلمع 

.22/10/2006
يف  احلكومية  الثانوية  املدار�س  املكاين:  املحدد   .2

ال�سفة الغربية من فل�سطني.
مبا  الدرا�سة  نتائج  تتحدد  الإح�سائي:  املحدد   .3
العينة  باختيار  يتعلق  فيما  �رشوط  من  وفرته 
الدرا�سة من حيث �سدقها وثباتها  واأداة  وحجمها، 
نتائج  تتحدد  كما  وجمالتها.  فقراتها  وفاعلية 
الدرا�سة  اأداة  تطبيق  مت  التي  بالطريقة  الدرا�سة 
الإح�سائي  التحليل  لطبيعة  وكذلك  مبوجبها، 

جابة عن ت�ساوؤلتها. امل�ستخدم يف حتليل نتائجها لالإ

م�شطلحات الدرا�شة:
ت�ستمل هذه الدرا�سة على عدد من امل�سطلحات التي 
وفقًا  وحتديدها  تعريفها  ب�رشورة  الباحث  يرى 
وذلك  الدرا�سة  هذه  يف  فيه  �ست�ستعمل  التي  لل�سياق 

تي:  على النحو الآ
تعينه  الذي  املوظف  هو  الرتبوي:  امل�رشف   •
على  �رشاف  لالإ العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املعلمني، بهدف تقدمي امل�ساعدة اإىل املعلمني ومديري 
العملية  وحت�سني  اأدائهم،  م�ستوى  لرفع  املدار�س، 
التعليمة التعلمية وتطويرها، بالتعاون مع جميع من 
ال�سلطة  ممار�سة  طريق  عن  العملية  بهذه  عالقة  لهم 
والإ�رشاف  والتاأهيل  التدريب  )مديرية  له  املخولة 

الرتبوي، 1997(.
املخططة  العملية  تلك  هي  الرتبوي:  الإ�رشاف   •

جراءات: الطريقة والإ
الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة:  منهج 

بال�سورة امل�سحية املالئمة لطبيعة هذه الدرا�سة. 
الدرا�سة  جمتمع  تكون  وعينتها:  الدرا�سة  جمتمع 
ومديراتها  احلكومية  الثانوية  املدار�س  مديري  من 
ح�سب  ومديرة  مديرًا   )952( عددهم  والبالغ 
2006/2007، ويعمل  اح�سائيات العام الدرا�سي 
من  الغربية  ال�سفة  حمافظات  مديريات  يف  هوؤلء 

فل�سطني.
اأما عينة الدرا�سة فقد بلغت )238( مديرًا ومديرة، 
جمتمع  من   )25%( ن�سبته  ما  تعادل  عينة  وهي 
توزيع  يبني   )1( واجلدول  امل�ستهدف.  الدرا�سة 
و�سنوات  اجلن�س،  ح�سب  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

اخلربة، واملوؤهل العلمي. 
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اجلدول )1(: ت�زيع اأفرد عينة الدرا�شة تبعًا ملتغريات امل�ؤهل العلمي واجلن�ص واخلربة

�جلن�س �مل�ؤهل �لعلمي 
�سن��ت �خلربة

�قل من )5( 
�سن��ت 

من 10-5 
�سن��ت

�كرث من )10( 
�سن��ت

بكالوريو�س فما دون 
293827ذكر 
262424انثى 

556251املجموع

اعلى من بكالوريو�س
142010ذكر 
4148انثى 

183418املجموع

اأداة الدرا�شة:
بتطوير  الباحث  قام  الدرا�سة،  اأغرا�س  لتحقيق 
ا�ستبانة كاأداة جلمع البيانات واملعلومات مبا يتالئم 
هداف املتوخاة من الدرا�سة، حيث مت ت�سميم  مع الأ
دب  اإىل الأ داة من خالل خربة الباحث، والرجوع  الأ
الدرا�سات  اإىل  بالإ�سافة  العالقة،  ذي  الرتبوي 

ال�سابقة.
 )48( من  ولية  الأ ب�سورتها  الدرا�سة  اأداة  وتكونت 
جمال  وهي:  جمالت  اأربعة  على  موزعة  فقرة 
للعاملني،  املهنية  املهارات  تطوير  التخطيط، وجمال 
التقومي  وجمال  القرار،  واتخاذ  القيادة  وجمال 
مقيا�س  فقرات  على  ال�ستجابه  �سلم  الرتبوي.اأما 
اأداة الدرا�سة، فقد تكون من خم�س ا�ستجابات اأعدت 
Lik-( ببطريقة ليكرت املتدرج على ال�سلم اخلما�سي
تي: بدرجة عالية  ert Scale(، وذلك على النحو الآ
جدًا )5( درجات، بدرجة عالية )4( درجات، بدرجة 
متو�سطة )3( درجات، بدرجة منخف�سة )2( درجة، 
وبدرجة منخف�سة جدًا )1( درجة. اأما بالن�سبة لقيا�س 
املتو�سط  اعتمد  فقد  الفقرات،  على  الجتاه  درجة 
)3( كقيمة مرجعية يف تف�سري النتائج، حيث اعتربت 
اجتاه  ذات  فاأكرث   )60%( املتو�سط  ذات  الفقرات 
 )60%( من  اأقل  املتو�سط  ذات  والفقرات  اإيجابي، 

ذات اجتاه �سلبي )اأبو طامع، 2005(. 

داة: �شدق الأ
عن  الدرا�سة  اأداة  �سدق  دللة  اإىل  التو�سل  مت 
اخلرباء  من  حمكمني   )9( على  عر�سها  طريق 
اجلامعات  من  النف�س  وعلم  بالرتبية  واملتخ�س�سني 
النجاح  جامعة  وهي:  الثالث  الرئي�سية  الفل�سطينية 
ويف  القد�س،  وجامعة  بريزيت،  وجامعة  الوطنية، 
بها  تف�سل  التي  واملقرتحات  املالحظات  �سوء 
املنا�سبة  التعديالت  إجراء  با الباحث  قال  املحكمني، 
على ال�ستبانة لتاأخذ �سورتها النهائية، اإذ مت حذف 
 )42( من  مكونة  ال�ستبانة  لت�سبح  فقرات   )6(

فقرة، كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )2(.

داة: ثبات الأ

قام الباحث با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا
الت�ساق  لإحت�ساب   )Alpha Gronbach(
الثبات  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  ملجالت  الداخلي 
معامالت  تبني   )2( اجلدول  ونتائج  داة،   لالأ الكلي 
داة  لأ الكلي  الثبات  ومعامل  الدرا�سة  جمالت  ثبات 

الدرا�سة.

غسان احللو،اجتاهات مديري املدارس ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )3(، العدد )2(، ص )105-76(، 2008



87

اجلدول )2(: معامالت ثبات جمالت الدرا�شة ومعامل الثبات الكلي وفق معادلة كرونباخ األفا

معامل �لثباتعدد �لفقر�ت �ملجال رقم �ملجال 
ول  90.78الجتاهات نحو التخطيط الأ
130.79الجتاهات نحو النمو املهني وتطوير العاملنيالثاين
100.76الجتاهات نحو القياده واتخاذ القرار الثالث
100.84الجتاهات نحو التقومي الرتبويالرابع

42املجموع
0.90الثبات الكلي

يت�سح من اجلدول )2( اأن معامالت الثبات ملجالت 
0.78-( بني  ما  تراوحت  الدرا�سة  يف  ال�ستبانة 
فقد  لال�ستبانة  الكلي  بالثبات  يتعلق  وفيما   ،)0.84
عالية  ثبات  معامالت  وجميعها   )0.90( اإىل  و�سل 

تفي باأغرا�س الدرا�سة.

متغريات الدرا�شة: 
على:  وت�ستمل  امل�ستقلة،  • املتغريات 
- اجلن�س، وله م�ستويان: ذكر ،اأنثى. 

من  اأقل  م�ستويات:  ثالثة  ولها  اخلربة،  �سنوات   -
)5( �سنوات، من )10-5( �سنوات،  اأكرث من )10( 

�سنوات. 
فما  بكالوريو�س  م�ستويان:  وله  العلمي،  املوؤهل   -

دون،  اأعلى من بكالوريو�س. 
- التفاعل بني متغريات: اجلن�س، و�سنوات اخلربة، 

واملوؤهل العلمي. 
عينة  اأفراد  اإ�ستجابة  يف  ويتمثل  التابع:  املتغري   •
املديرين  اجتاهات  قيا�س  ا�ستبانة  على  الدرا�سة 

واملديرات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي. 
ح�شائية:  املعاجلات الإ

ا�ستخدم  الدرا�سة  ت�ساوؤلت  عن  الإجابة  اأجل  من 
الباحث برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية 
الإح�سائية  �ساليب  الأ با�ستخدام  وذلك   ،)SPSS(

تية:  الآ
داء  لأ املئوية  والن�سب  احل�سابية،  املتو�سطات   .1

لكل  الجتاهات  ا�ستبانة  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
فقرة، ولكل جمال وتبعًا ملتغريات الدرا�سة. 

Three-Way-( الثالثي  التباين  حتليل   .2
يجاد اأثر متغريات الدرا�سة امل�ستقلة  ANOVA( لإ
الرتبوي،  الإ�رشاف  نحو  املديرين  اجتاهات  على 
املتو�سطات  بني  البعدية  للمقارنات  �سداك  واختبار 

احل�سابية اإن وجدت. 
نتائج الدرا�شة ومناق�شتها:

ول �لذي ن�سه:  �أوًل: �لنتائج �ملتعلقة بال�س�ؤ�ل �لأ
ما �جتاهات مديري �ملد�ر�س �لثان�ية ومدير�تها 
�سر�ف  يف �ل�سفة �لغربية / فل�سطني نح� عملية �لإ

�لرتب�ي؟ 
املتو�سطات  ا�ستخدمت  الت�ساوؤل،  عن  جابة  لالإ
جمال،  كل  يف  للفقرات   املئوية  والن�سب  احل�سابية، 
وللدرجة الكلية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
ونتائج  الرتبوي،  الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات 
 )4( اجلدول  يبني  بينما  ذلك،  تبني   )3( اجلدول 
ترتيب املجالت، والدرجة الكلية مل�ستوى الجتاهات 

نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي. 
ومن اأجل تف�سري النتائج، فقد اعتمدت الن�سبة املئوية 
اجتاهات  عن  �سارة  لالإ لال�ستجابة  فاأعلى   )60%(
�سارة على  اإيجابية، واأقل من )%60( لال�ستجابة لالإ

اجتاهات �سلبية. 
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الجتاهات  لفقرات جمالت  الكلية  والدرجة  املئ�ية،  والن�شب  احل�شابية،  املت��شطات   :)3( اجلدول 
�شراف الرتب�ي )ن=238( نح� عملية الإ

�لن�سبة �ملت��سط �لفقر�ت �لرقم 
�ملئ�ية

درجة 
�لجتاه

�وًل: جمالت �لجتاه نح� �لتخطيط
إعالمي باأهداف اخلطة الإ�رشافية ومربراتها1 ايجابية3.6973.8يهتم با
ايجابية4.0881.6ي�سري وفق خطة اإ�رشافية وا�سحة اأثناء زيارته للمدر�سة2
ايجابية3.6573.0يعمل على تقييم خطته الإ�رشافية وتطورها با�ستمرار3
ايجابية3.3466.8يهتم )من خالل اخلطة الإ�رشافية( بالواقع البيئي يف املجتمع4
ايجابية3.6172.2ي�رشكني بالنقا�س اأثناء مناق�سة خطة املعلم5
يهتم بجانبي اخلطة الإ�رشافية: النوعي )التح�سيلي(، 6

والكمي )العددي(
ايجابية4.2685.2

ن�سطة التوجيهية للمعلمني اجلدد7 ايجابية3.7775.4يهتم بتخطيط الأ
يراعي املرونة يف و�سع اخلطة الإ�رشافية، بحيث ميكن 8

تعديلها وفق الظروف امل�ستجدة للواقع
ايجابية3.7174.2

يراعي احتواء اخلطة الإ�رشافية على اجلانبني: الفردي 9
)كاملعلم( واجلماعي )كمعلمي التخ�س�س الواحد(

ايجابية3.6573.0

ايجابية3.7575.0�لدرجه �لكلية للمجال
ثانياً: جمال �لجتاهات نح� �لنم� �ملهني وتط�ير �لعاملني

ايجابية4.3086.0يحر�س على حت�سني اأداء املعلمني التدري�سي اأثناء اخلدمة10
ايجابية4.2685.2ي�سجع املعلمني على اختيار طرائق منا�سبة وفعالة يف التدري�س11
ايجابية3.9378.6ميار�س ا�ساليب اإ�رشافية حديثة اأثناء زيارته للمدر�سة12
ايجابية3.9779.4يتمتع مبهارات وكفايات من �ساأنها اإثراء العملية الرتبوية13
ي�سجع املعلمني على حتمل امل�سوؤولية يف ممار�سة واجباتهم 14

الرتبوية
ايجابية4.0080.0

يقدم القرتاحات البناءة للمعلمني من اجل حت�سني ادائهم 15
ال�سفي

ايجابية4.1182.2

يزود املدر�سة بن�رشات اإ�رشافية ت�ساعد على تطوير العملية 16
التعليمية

ايجابية3.2665.2

ايجابية3.6973.8ينظم ور�سات عمل ل�سقل خربات املعلمني وتنمية مهاراتهم17
ايجابية3.0861.6يحر�س على عر�س درو�س تو�سيحية للمعلمني18
ايجابية3.2364.6يدرب املعلمني على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف حقل التدري�س19
يتمتع باخلربة يف تنمية مهارات املعلم يف حتليل نتائج 20

الختبارات وتف�سريها
ايجابية3.5070.0

يو�سح فائدة الختبارات التح�سيلية للمعلمني والطلبة 21
ولعملية التعلم والتعليم

ايجابية3.4468.6
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ايجابية3.6973.8يقدم امل�سورة للمعلمني يف �سياغة الختبارات وجودتها22
ايجابية3.7374.6�لدرجه �لكلية للمجال

ثالثاً: جمال �لجتاهات نح� �لقيادة و�تخاذ �لقر�ر
ايجابية3.5070.0ي�سجع املعلمني على البتكار والتجريب واملباداأة23
يتح�س�س امل�سكالت املدر�سية ويعطي راأيه يف حلها قدر 24

مكان بطريقة مو�سوعية وعادلة الإ
ايجابية3.5370.6

ايجابية3.8476.8يتميز بالقدرة على القناع فيما يخت�س بعملية التدري�س25
�سلبيه2.7855.6ير�سدين، كمدير للمدر�سة، اإىل م�سادر املعرفة املتخ�س�سة26
�سلبيه2.9959.8يتمتع بقدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع اإىل امل�سوؤولني27
مور التي 28 ي�رشكني يف عملية اتخاذ القرارات وخا�سة يف الأ

تتعلق بتطوير العملية التعليمية
ايجابية3.6372.6

ن�سطة التعليمية التعلمية29 ايجابية3.3667.2ي�رشك املعلمني يف تقومي الأ
يتمتع ب�سخ�سية اإدارية يف املواقف احلرجة اأثناء الزيارات 30

الإ�رشافية
ايجابية3.7875.6

دارية بدقة، ويلفت نظر املعلمني يف حال 31 ينفذ التعليمات الإ
جتاوزها

ايجابية3.8577.0

ي�سجع املعلمني على حتمل م�سوؤولياتهم املهنية جتاه عملية 32
التدري�س

ايجابية3.9879.6

ايجابية3.5370.6�لدرجة �لكلية للمجال
ر�بعاً: جمال �لجتاهات نح� �لتق�مي �لرتب�ي

ايجابية4.4985.9يزود املعلمني بالتغذية الراجعة بعد الزيارة ال�سفية33
ايجابية4.2184.2يعمل على تقومي اأداء املعلمني على اأ�سا�س امل�ساهدة العملية34
ايجابية4.1082.0يقوم بتقومي خطط واأن�سطة املعلمني يف املدر�سة35
يطلع املعلمني على معايري تقومي الفعاليات ال�سفية قبل 36

الزيارة
ايجابية3.5370.6

ايجابية3.3567.0يحدد للمعلمني الهدف من زيارته ال�سفية م�سبقًا37
داء املعلمني اأثناء وبعد 38 يحدد جوانب ال�سعف ونقاط القوة لأ

الزيارة ال�سفية
ايجابية3.8176.2

ايجابية3.1763.4ينظم اأن�سطة تقوميية اأمامي واأمام املعلمني يف املدر�سة39
ايجابية3.6673.2ي�رشكني يف عملية تقومي املعلمني كوين م�رشفًا مقيمًا40
ايجابية3.4168.2يدرب املعلمني حول كيفية تقومي اأداء تقدم الطلبة اأكادمييا41
ايجابية3.1563.0ي�رشك املعلمني يف عملية تقومي تقدم الطلبة اأكادمييًا42

ايجابية3.6973.8�لدرجة �لكلية للمجال
)5( درجات.  لال�ستجابة  درجة  • اأق�سى 

• )3( درجات فاأعلى اجتاهات اإيجابية، اأقل من )3( درجات اجتاهات �سلبية
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اأن درجة الجتاه نحو  يت�سح من اجلدول رقم )3( 
عند  املجالت  كافة  يف  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية 
تراوحت  حيث  اإيجابية،  كانت  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
70.6%-( بني  ما  عليها  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة 

 .)75.0%
نحو  الجتاهات  جمال  فقرات  تفح�س  خالل  ومن 
ال�ستجابه  درجات  اأف�سل  اأن  اإت�سح  التخطيط، 
الفقرات  على  كانت  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو 
وا�سحة  اإ�رشافية  خطة  وفق  »ي�سري  املت�سمنة 
املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  ال�سفية«،  زيارته  اأثناء 
على  تدل  ن�سبة  وهي   ،)81.6%( اإىل  لال�ستجابة 
بتخطيط  »يهتم  املت�سمنة  والفقرة  اإيجابي،  اجتاه 
للمعلمني اجلدد«، حيث و�سلت  التوجيهية  ن�سطة  الأ
وهي   ،)85.2%( اإىل  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة 
خالل  ومن  اأي�سًا،  اإيجابي  اجتاه  على  تدل  ن�سبة 
ترتبط  اأنها  يت�سح  ال�ستجابات  هذه  مثل  اإىل  النظر 
بل وتعترب  الرتبوي،  امل�رشف  مبا�رشة ب�سميم عمل 
كم�رشف  م�سوؤولياته  اأولويات  �سلم  راأ�س  على 
وفق  الإ�رشافية  اخلطط  و�سع  يف  �سواء  تربوي، 
بتخطيط  الهتمام  يف  اأو  وحمددة،  وا�سحة  منهجية 
اجلدد  وخا�سة  املعلمني،  نحو  التوجيهية  ن�سطة  الأ
 Glickman,( منهم، وتاأكيدًا لذلك ي�سري كليكمان
1985(، وديراين )1995(، وعطوي )2005( اإىل 
اأهم املهام التي تقع على عاتق امل�رشف الرتبوي  اأن 
تتمثل بال�سري قدمًا نحو عملية الإ�رشاف وفق خطة 
والهتمام  ال�سفية،  الزيارة  اأثناء  وا�سحة  اإ�رشافية 
عام،  ب�سكل  للمعلمني  التوجيهية  ن�سطة  الأ بتخطيط 

واجلدد منهم ب�سكل خا�س. 
للنظر يف هذا املجال  امللفتة  خرى  الأ ومن الجتاهات 
الإ�رشافية  باخلطة  الرتبوي  امل�رشف  اهتمام  اأي�سًا، 
ب�سكل كبري، وذلك من خالل مراعاته ملبداأ املرونة يف 
و�سعها، بالرتكيز على جانبيها التح�سيلي والكمي، 
مر  الأ واجلمعي،  الفردي  اجلانبني  على  واحتوائها 

امل�ستجدة  املواقف  وفق  تعديلها  عليه  ي�سهل  الذي 
مر مبثابة عمل تقوميي  م�ستقباًل، وهذا يعد يف واقع الأ
من النوع الت�سخي�سي الذي ي�سهم يف تطوير خططه 
اأن  الباحث  يرى  عليه،  وبناء  با�ستمرار.  الإ�رشافية 
ح�سول هذه الجتاهات على درجات اإ�ستجابة عالية 
دليل وا�سح على  لهو  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  قبل  من 
وبالتايل  الرتبوي،  للم�رشف  التخطيط  جمال  اأهمية 
ل غرابة اأن يرتبع هذا املجال على قمة اأولويات من 
النتيجة  هذه  وتتفق  الرتبوي،  الإ�رشاف  بفعل  يقوم 
يف م�سمونها مع درا�سة ديراين )1995(، ودرا�سة 
همية الق�سوى  العدوي )2002(، حيث اأ�سارتا اإىل الأ
لعن�رش التخطيط يف نظر امل�رشف الرتبوي باعتباره 

هداف.  من اأهم العنا�رش الالزمة لتحقيق الأ
)ثانيًا(،  بند  حتت   )3( اجلدول  نتائج  اأظهرت  فقد 
اأن درجة الجتاه نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي على 
جمال الجتاهات نحو النمو املهني وتطوير العاملني 
كانت اإيجابية، حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة 
اإىل )%74.6( وكان ترتيبه الثاين بالن�سبة ملجالت 
على  الجتاهات  درجات  اأعلى  وكانت  ال�ستبانة، 
اأداء  حت�سني  على  »يحر�س  املت�سمنة  الفقرات 
اأثناء اخلدمة«، حيث و�سلت الن�سبة املئوية  املعلمني 
لال�ستجابة اإىل )%86(، وهي ن�سبة تدل على اجتاه 
على  املعلمني  »ي�سجع  املت�سمنة  والفقرة  اإيجابي، 
حيث  التدري�س«،  يف  وفعالة  منا�سبة  طرائق  اختيار 
 ،)85.2%( اإىل  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت 
والفقرة  اإيجابي،  اجتاه  على  تدل  ن�سبة  اأي�سا  وهي 
من  للمعلمني  البناءة  القرتاحات  »يقدم  املت�سمنة 
الن�سبة  بلغت  حيث  ال�سفي«،  اأدائهم  حت�سني  اأجل 
تدل  ن�سبة  وهي   ،)82.2%( اإىل  لال�ستجابة  املئوية 
»ي�سجع  املت�سمنة  والفقرة  اإيجابي؛  اجتاه  على 
املعلمني على حتمل امل�سوؤولية يف ممار�سة واجباتهم 
لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  الرتبوية«، 
الفقرات  مثل هذه  تفح�س  )%80(. ومن خالل  اإىل 
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املوا�سفات، اأهمها القدرة على تطبيق النظام ب�سفافية 
ومو�سوعية وبعد نظر، واأن يتمتع بالقدرة على اقناع 
خرين بجدواها حتى لو كانت �سد رغبات واأهواء  الآ
يتمثل  الإجراء  هذا  يف  �سل  الأ ن  لأ منهم؛  البع�س 
خدمة  فيها  يعمل  التي  املوؤ�س�سة  اأهداف  مبراعاة 
فراد حمددين. لقد اأثبتت  للم�سلحة العامة، ولي�س لأ
يف  املوؤ�س�سة  جناح  اأن  احلديثة  الرتبوية  الدرا�سات 
حتقيق اأهدافها يف التنمية والتطوير، يعتمد يف املقام 
ول على قدرة قادتها، كل يف جمال عمله، يف اتخاذ  الأ
القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب مبا يخدم اأهدافها 
اأمانيها وطموحاتها يف التح�سني والتطوير.  ويحقق 
اأنها ت�سري يف  وبالن�سبة لبقية فقرات املجال، يالحظ 
امل�رشف  التي ميار�سها  الإجراءات  اأهم  اإىل  معظمها 
نحو  وم�سوؤولياته  �سالحياته  منطلق  من  الرتبوي، 
ممار�سات  وهي  الرتبوية،  العملية  م�سار  ت�سويب 
وتنمية  والبتكار،  التجريب  ت�سجيع  حول  ترتكز 
والت�سدي  الرتبوية،  امل�سكالت  حت�س�س  على  القدرة 
وفق  لها  املنا�سبة  احللول  اإيجاد  حماولة  ثم  لها، 
والربامج  الب�رشية،  الكوادر  �سعيد  على  طبيعتها، 

دوات على حد �سواء.  والو�سائل والأ
واأظهرت نتائج اجلدول رقم )3( حتت بند )رابعًا(، 
الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاه  درجة  اأن 
كانت  الرتبوي  التقومي  نحو  الجتاهات  جمال  يف 
لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  اإيجابية، 
بالن�سبة  الثالث  ترتيبه  وكان   ،)73.8%( اإىل 
الجتاهات  درجات  اأعلى  وكانت  ال�ستبانة،  ملجالت 
املعلمني  »يزود  املت�سمنة  الفقرات  على  اإ�ستجابة 
بالتغذية الراجعة بعد الزيارة ال�سفية«، و»يعمل على 
العملية«،  امل�ساهدة  اأ�سا�س  على  املعلمني  اأداء  تقومي 
»ويقوم بتقومي خطط واأن�سطة املعلمني يف املدر�سة«، 
وجميعها تدل على اجتاهات اإيجابية، بعد اأن ح�سلت 
 )72%  ،84.2%  ،85.8%( املئوية  الن�سب  على 
الجتاه  يف  الفقرات  لبقية  بالن�سبة  اأما  التوايل.  على 

املهني  للنمو  �سا�سية  الأ املتطلبات  من  اأنها  يالحظ 
الرتبوي،  الإ�رشاف  عملية  يف  العاملني  وتطوير 
من   )80%( من  اأكرث  اأن  الدرا�سات  بينت  حيث 
املتعلقة  الفعاليات  حول  تتمحور  املديرين  ن�ساطات 
بهذه الفقرات بهدف �سقل خربات املعلمني وتطوير 
1986؛  )امل�ساد،  والتدري�س  دارة  الإ يف  مهاراتهم 
فقرات  ببقية  يتعلق  فيما  اأما   .)1997 من�سور، 
املجال، فيالحظ اأنها ح�سلت على اجتاهات اإيجابية، 
بني  ما  عليها  ال�ستجابه  ن�سبة  تراوحت  اأن  بعد 
%79.4(، واأنها جميعًا توؤ�رش ب�سكل   - 61.6%(
وتطوير  املهني  النمو  نحو  الجتاهات  على  جلي 

العاملني يف عملية الإ�رشاف الرتبوي. 
بند  حتت   )3( رقم  اجلدول  نتائج  واأظهرت  كما 
الإ�رشاف  عملية  نحو  اجتاه  درجة  اأن  )ثالثًا(، 
الرتبوي على جمال الجتاهات نحو القيادة واتخاذ 
املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  اإيجابية،  كانت  القرار 
الرابع  ترتيبه  وكان   ،)70.6%( اإىل  لال�ستجابة 
اأعلى  وكانت  ال�ستبانة،  ملجالت  بالن�سبة  خري  والأ
اإ�ستجابة على الفقرات املت�سمنة  درجات الجتاهات 
املهنية  م�سوؤولياتهم  حتمل  على  املعلمني  »ي�سجع 
املئوية  الن�سبة  و�سلت  التدري�س«، حيث  عملية  جتاه 
على  تدل  ن�سبة  وهي   ،)79.6%( اإىل  لال�ستجابة 
التعليمات  »ينفذ  املت�سمنة  والفقرة  اإيجابي،  اجتاه 
دارية بدقة، ويلفت نظر املعلمني يف حال جتاوزها«،  الإ
حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل )77%(، 
وهي ن�سبة تدل على اجتاه اإيجابي، والفقرة املت�سمنة 
بعملية  يخت�س  فيما  القناع  على  بالقدرة  »يتميز 
لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  التدري�س«، 
اإىل )%76.8(، وهي ن�سبة ت�سري اإىل اجتاه اإيجابي 
اأي�سًا. ومن خالل النظر اإىل مثل هذه الفقرات يت�سح 
ل�سفة  �سا�سية  الأ املتطلبات  اإطار  يف  تندرج  اأنها 
�سل  املوؤ�س�سي. فالأ العمل  القرار يف  القيادة واتخاذ 
من  بجملة  يتمتع  اأن  الناجح  الرتبوي  القائد  يف 
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ال�ستجابه،  من  اإيجابية  درجات  على  ح�سلت  فقد 
تراوحت ن�سبتها املئوية ما بني )76.4%-63%(. 
اأنها  يت�سح  املجال  هذا  نتائج  تفح�س  خالل  فمن 
يزود  من  خري  هو  الرتبوي  امل�رشف  اأن  على  توؤ�رش 
فاعلة  مب�ساركة  الرتبوي  التقومي  مبهارات  املعلمني 
الزيارة  �سعيد  على  �سواء  املدر�سة  مدير  قبل  من 
ال�سفية، اأو على �سعيد متابعة تقدم الطلبة اأكادمييًا، 
مر يرى الباحث اأن عملية التقومي  وبناء على هذا الأ
الرتبوي تعترب اأحد املحاور الرئي�سية التي يجب على 
جممل  على  احلكم  له  يت�سنى  كي  بها،  ملام  الإ املدير 
والربامج  والطلبة  املعلمني  مع  وفعالياته  ن�ساطاته 
بدرجة عالية من ال�سدق والثبات. ففي هذا ال�سياق 

اأ�سارت العديد من الدرا�سات، مثل درا�سة القوا�سمة 
ودرا�سة   ،)2001( القا�سم  ودرا�سة   ،)1988(
Al-( �سيم  الأ ودرا�سة   )1989( و�سالمة  اخلليلي 
الرتبوي يف جممله  الإ�رشاف  اأن   )Asem، 2003
حتقيق  يف  الرتبوي  التقومي  عملية  على  كليًا  يعتمد 

اأهدافه. 
وفيما يتعلق برتتيب املجالت والدرجة الكلية مل�ستوى 
الجتاهات نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي فقد كانت 

اإيجابية، واجلدول رقم )4( يبني ذلك.

اجلدول )4(: الرتتيب، واملت��شطات احل�شابية، والن�شب املئ�ية ملجالت الجتاهات والدرجة الكلية 
عند اأفراد عينة الدرا�شة )ن=238(

�لن�سبة �ملت��سط �ملجالت �لرتتيب 
�ملئ�ية

درجة 
�لجتاه

ايجابية3.7575.0جمال الجتاهات نحو التخطيط1
ايجابية3.7374.6جمال الجتاهات نحو النمو املهني وتطوير العاملني2
ايجابية3.5370.6جمال الجتاهات نحو القيادة واتخاذ القرار3
ايجابية3.3973.8جمال الجتاهات نحو التقومي الرتبوي4

�لدرجه �لكلية �لدرجة �لكلية ملجالت �جتاهات �ملديرين نح� 
�سر�ف �لرتب�ي  عملية �لإ

ايجابية3.6773.2

اأن درجة اجتاه نحو عملية  يت�سح من اجلدول )4( 
كانت  الدرا�سة  عينة  اأفراد  عند  الرتبوي  الإ�رشاف 
و�سلت  الدرا�سة، حيث  على جميع جمالت  اإيجابية 
اإىل  الكلية  الدرجة  على  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة 
كان  املجالت،  برتتيب  يتعلق  وفيما   ،)73.2%(
التخطيط  نحو  الجتاهات  جمال  وىل  الأ املرتبة  يف 
املهني  النمو  نحو  الجتاهات  جمال  يليه   ،)75%(

الجتاهات  جمال  ثم   ،)74.6%( العاملني  وتطوير 
جمال  واأخريًا   ،)73.2%( الرتبوي  التقومي  نحو 
القيادة واتخاذ القرار )70.6%(،  الجتاهات نحو 
البياين رقم  ال�سكل  النتيجة بو�سوح يف  وتظهر هذه 

.)2(
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الإ�رشافية  املمار�سات  جممل  اإىل  النظر  خالل  فمن 
الدرا�سة،  اأداة  عليها  اإ�ستملت  التي  املجالت  على 
يت�سح اأن املديرين يتعاملون معها بكفاية من منطلق 
مقيمني،  وم�رشفني  تربويني  كقادة  م�سوؤولياتهم 
بالإ�رشاف  املتعلقة  باملهام  ملام  الإ يعترب  وبالتايل 
دارة  الرتبوي �رشطًا اأ�سا�سيًا من �رشوط العمل يف الإ
الرتبوية، وهذا يتفق مع ما جاء به رمزي )1996( 
اجلوانب  اأحد  يعد  الرتبوي  الإ�رشاف  اأن  من 
دارة الرتبوية، واأن مدير املدر�سة يعترب  الرئي�سية لالإ
ل  واأن عمله  تربويًا مقيمًا،  الناحية م�رشفًا  من هذه 
اإىل  ميتد  بل  فقط،  دارية  الإ اجلوانب  على  يقت�رش 
الرتبوي  الإ�رشاف  ميار�س  حيث  الإ�رشايف،  اجلانب 

على املعلمني يف مدر�سته.
إن جمال الجتاهات  وكما يالحظ من اجلدول )4( فا
وىل بالن�سبة للمجالت  نحو التخطيط احتل املرتبة الأ
اللذان  والت�سجيع  الدعم  مدى  يبني  وهذا  خرى،  الأ
دارة العامة للتدريب والإ�رشاف الرتبوي  تقدمهما الإ
بوزارة الرتبية والتعليم العايل نحو عملية التخطيط 
وتتابعهما على اعتبار اأن التخطيط هو حماولة جادة 
مكانات  اأي تنظيم الإ لتحديد امل�ستقبل املرغوب فيه، 
املتوافرة، وتوفري الظروف واملناخ املالئمني من اأجل 

�شراف الرتب�ي ال�شكل )2(: املت��شطات احل�شابية ملجالت الجتاهات نح� عملية الإ

ينفي  ل  مر  الأ هذا  لكن  املن�سودة،  هداف  الأ حتقيق 
الرتبوي،  الإ�رشاف  لعلمية  خرى  الأ املجالت  اأهمية 
والتي اأ�سارت اأي�سًا اإىل درجات اإ�ستجابة ل تقل اأهمية 
ال�رشوط  تعد من  واأنها جميعًا  التخطيط،  عن جمال 

ملام بعملية الإ�رشاف الرتبوي. �سا�سية لالإ الأ
و�لذي  �لثاين  بال�س�ؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثانياً: 
يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  هل  ن�سه: 
�حلك�مية  �لثان�ية  �ملد�ر�س  مديري  �جتاهات 
�لرتب�ي تعزى  �سر�ف  �لإ ومدير�تها نح� عملية 
و�مل�ؤهل  �خلربة،  و�سن��ت  �جلن�س،  ملتغري�ت 

�لعلمي، و�لتفاعل بينها؟ 
ؤال، ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي  جابة عن ال�سو لالإ
�سور  باأحد   )Three-Way-ANOVA(
املتو�سطات   )5( اجلدول  يبني  حيث   ،)2×3×2(
الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات  ملجالت  احل�سابية 
ملتغريات  تبعًا  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لدى  الرتبوي 
بينما  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات  اجلن�س، 
حتليل  نتائج   )10  ،9  ،8  ،7  ،6( اجلداول  تبني 
 )Three-Way-ANOVA( الثالثي  التباين 
الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات  ملجالت 
واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات  اجلن�س،  ملتغريات  تبعًا 

العلمي، والتفاعل بينها. 
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اأفراد  عند  الرتب�ي،  �شراف  الإ عملية  نح�  الجتاهات  ملجالت  احل�شابية  املت��شطات   :)5( اجلدول 
عينة الدرا�شة تبعًا ملتغريات اجلن�ص، و�شن�ات اخلربة، وامل�ؤهل العلمي

�ملجال/
�جلن�س �ملتغري 

�سن��ت �خلربة

�ملت��سط
�كرث من )10( من 5-10 �سن��ت�قل من )5( �سن��ت 

�سن��ت
بكالوريو�س 

فما دون 
اعلى من 

بكالوريو�س
بكالوريو�س 

فما دون
اعلى من 

بكالوريو�س
بكالوريو�س 

فما دون
اعلى من 

بكالوريو�س

4.003.163.703.663.933.693.69ذكر التخطيط 
3.694.173.563.813.834.173.87انثى 

النمو املهني 
وتطوير العاملني 

3.913.383.663.583.893.893.72ذكر 
3.563.963.573.803.854.133.81انثى 

القيادة واتخاذ 
القرار

3.433.143.603.463.833.763.54ذكر 
3.313.853.303.733.673.603.58انثى

3.723.593.703.504.033.663.70ذكرالتقومي الرتبوي
3.453.453.533.803.943.653.64انثى

1. جمال الجتاهات نح� التخطيط

عملية  نح�  الفروق  لدللة   )Three-Way-ANOVA( الثالثي  التباين  حتليل  نتائج   :)6( اجلدول 
على  بينها  والتفاعل  العلمي  وامل�ؤهل  اخلربة،  و�شن�ات  اجلن�ص،  متغريات  ثر  لأ الرتب�ي  �شراف  الإ

جمال الجتاهات نح� التخطيط

درجات م�سدر �لتباين
�حلرية

جمم�ع مربعات 
�لنحر�ف

مت��سط 
�لنحر�ف

قيمة )ف( 
�ملح�س�بة

م�ست�ى 
�لدلله *

0.003*11.3491.3499.02اجلن�س 
0.005*21.6180.8095.41اخلربة 

0.826*10.0720.0720.49املوؤهل
0.062*20.8440.4222.821اجلن�س * اخلربة
0.001*15.3805.38035.973اجلن�س * املوؤهل 
0.156*20.5600.2801.872اخلربة * املوؤهل

0.003*21.8030.9026.029اجلن�س * اخلربة * املوؤهل 
22633.8010.50اخلطاأ
23744.927الكلي 

)α = 0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى *
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 يت�سح من اجلدول )6( ما يلي: 
ول  1. وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على املجال الأ
تعزى ملتغري اجلن�س، حيث كانت قيمة )ف( ت�ساوي 
 α( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى ،)9.02(
متو�سطةم  كان  حيث  ناث،  الإ ول�سالح   )= 0.05

)3.87( مقابل فئة الذكور ومتو�سطةا )3.69(.
ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   .2
 ،)5.41( ت�ساوي  )ف(  قيمة  كانت  حيث  اخلربة، 
 .)α = 0.05( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
ولتحديد بني اأي من م�ستويات �سنوات اخلربة كانت 
 Sidak Post( �سداك  اختبار  ا�ستخدم  الفروق، 
Hoc-Test–( للمقارنات البعدية بني املتو�سطات 

احل�سابية، ونتائج اجلدول )11( تبني ذلك. 
3. وجود تفاعل بني متغريي اجلن�س واملوؤهل العلمي، 
حيث كانت قيمة )ف( ت�ساوي )35.973( وهي قيمة 

.)α = 0.05( دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
و�سنوات  اجلن�س  متغريات  بني  تفاعل  وجود   .4
)ف(  قيمة  كانت  حيث  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة 
عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   )6.029( ت�ساوي 

.)α = 0.05( م�ستوى
ملتغري  تبعًا  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .5
اجلن�س  متغريي  للتفاعل بني  وكذلك  العلمي،  املوؤهل 
نحو  الجتاهات  جمال  على  اخلربة  و�سنوات 

التخطيط. 
عملية  نحو  الجتاهات  درجة  يف  الفروق  وحول 
الإ�رشاف الرتبوي يف جمال الجتاهات نحو التخطيط 
اجلن�س،  ملتغريات  تبعًا  الدرا�سة  عينة  اأفراد  عند 
بينها،  والتفاعل  العلمي  واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات 
Three-( الثالثي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت 
توجد  ل  اأنه   )6( اجلدول  Way-ANOVA(يف 
نحو  الجتاه  درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
املوؤهل  متغري  اإىل  تعزى  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية 
و�سنوات  اجلن�س  متغريي  بني  والتفاعل  العلمي، 

اخلربة، وكذلك التفاعل بني �سنوات اخلربة واملوؤهل 
اخلربة  و�سنوات  اجلن�س  بني  والتفاعل  العلمي، 
اإح�سائيًا  دالة  الفروق  كانت  بينما  العلمي،  واملوؤهل 
ناث، ومتغري �سنوات  تبعًا ملتغري اجلن�س ول�سالح الإ
اخلربة، حيث اأظهرت نتائج اختبار �سداك للمقارنات 
يف  املجال  على  احل�سابية  املتو�سطات  بني  البعدية 
ل�سالح  كانت  الفروق  غالبية  اأن  اجلدول رقم )11( 
املديرين من اأ�سحاب �سنوات اخلربة )اأكرث من 10 
دال  تفاعل  وجود  النتائج  واأظهرت  كما  �سنوات(، 
)α = 0.05( بني متغريات  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 
اجلن�س و�سنوات اخلربة  واملوؤهل العلمي، ول�سالح 
)اأكرث  خربة  ب�سنوات  يتمتعن  اللواتي  من  ناث  الإ
10 �سنوات(، ويحملن �سهادات علمية اأعلى من  من 
بكالوريو�س، ويرى الباحث اأن ال�سبب يف ذلك قد يعود 
اإدارية  تخطيط  ومهارات  كفايات  ناث  الإ امتالك  اإىل 
واإِ�رشافية اأف�سل من الذكور، اإ�سافة اإىل ما يتمتعن 
واإن�سانية  بناء عالقات اجتماعية  به من قدرات على 
القول  ميكن  وبالتايل  الذكور،  من  اأكرث  املعلمات  مع 
ناث ممن  اأن اأ�سحاب �سنوات اخلربة الطويلة من الإ
يحملن �سهادات علمية اأعلى من بكالوريو�س يتمتعن 
بقدرات اأف�سل من نظرائهن من الذكور يف الجتاهات 
التخطيط،  جمال  يف  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو 
اإليها  تو�سلت  التي  النتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
ناث ممن يتمتعن  اأن الإ درا�سة العدوي )2002( يف 
ب�سنوات خربة طويلة يف الإ�رشاف كن اأكرث قدرة على 

التخطيط من الذكور. 
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2. جمال النم� املهني وتط�ير العاملني:

عملية  نح�  الفروق  لدللة   )Three-Way-ANOVA( الثالثي  التباين  حتليل  نتائج   :)7( اجلدول 
على  بينها  والتفاعل  العلمي  وامل�ؤهل  اخلربة،  و�شن�ات  اجلن�ص،  متغريات  ثر  لأ الرتب�ي  �شراف  الإ

جمال الجتاهات نح� النم� املهني وتط�ير العاملني

درجات م�سدر �لتباين
�حلرية

جمم�ع مربعات 
�لنحر�ف

مت��سط 
�لنحر�ف

قيمة )ف( 
�ملح�س�بة

م�ست�ى 
�لدلله *

10.3450.3452.1620.142اجلن�س 
0.001*22.8821.4418.789اخلربة 

10.1080.1080.6610.417املوؤهل
20.0020.0020.0410.959اجلن�س * اخلربة
0.001*12.6312.63116.052اجلن�س * املوؤهل 
20.2380.1190.7270.485اخلربة * املوؤهل

20.780.3922.3930.094اجلن�س * اخلربة * املوؤهل 
22637.0460.164اخلطاأ
23744.707الكلي 

)α = 0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى*
يت�سح من اجلدول )7( ما يلي: 

املجال  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   .1
كانت  حيث  اخلربة،  �سنوات  ملتغري  تعزى  الثاين 
دالة  قيمة  وهي   ،)8.78( ت�ساوي  )ف(  قيمة 
اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05(. ولتحديد بني 
الفروق، مت  �سنوات اخلربة كانت  اأي من م�ستويات 
ا�ستخدام اختبار �سداك )Sidak Test( للمقارنات 
اجلدول  ونتائج  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  البعدية 

)11( تبني ذلك. 
املوؤهل  ومتغري  اجلن�س  متغري  بني  تفاعل  وجود   .2
 ،)16.05( ت�ساوي  قيمة )ف(  كانت  العلمي، حيث 

.)α= 0.05(وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
3. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تبعًا ملتغريي 
اجلن�س واملوؤهل العلمي، وكذلك التفاعل بني متغريي 
اجلن�س و�سنوات اخلربة، والتفاعل بني متغري �سنوات 
اخلربة ومتغري املوؤهل العلمي على جمال الجتاهات 

نحو النمو املهني وتطوير العاملني. 
عملية  نحو  الجتاهات  درجة  يف  الفروق  وحول 
النمو  نحو  الجتاهات  جمال  يف  الرتبوي  الإ�رشاف 
املهني وتطوير العاملني عند اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا 
ملتغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي 
والتفاعل بينها، اأظهرت نتائج حتليل التباين الثالثي 
رقم  اجلدول  يف   )Three-Way-ANOVA(
يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )7(
تعزى  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  اجتاه  درجة 
والتفاعل  العلمي،  املوؤهل  ومتغري  اجلن�س،  ملتغري 
بني اجلن�س و�سنوات اخلربة، والتفاعل بني �سنوات 
اخلربة واملوؤهل العلمي، وكذلك التفاعل بني اجلن�س 
و�سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي، بينما كانت الفروق 
دالة اإح�سائيًا تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة، حيث بينت 
نتائج اختبار �سداك للمقارنات البعدية بني املتو�سطات 
احل�سابية على املجال يف اجلدول رقم )11( اأن غالبية 
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الفروق كانت ل�سالح اأ�سحاب �سنوات اخلربة )اأكرث 
من 10 �سنوات(، كما واأظهرت النتائج وجود تفاعل 
دال اإح�سائيًا عند م�ستوى )α = 0.05( بني متغري 
ول�سالح  العلمي  املوؤهل  ومتغري  اخلربة  �سنوات 
�سنوات(،   10 من  )اأكرث  باخلربة  يتمتعون  الذين 
ممن يحملون ال�سهادة العلمية اأعلى من بكالوريو�س. 
اأن  اإىل  يعود  قد  ذلك  يف  ال�سبب  اأن  الباحث  ويرى 
على  الأ العلمية  وال�سهادة  الطويلة  اخلربة  �سنوات 
روؤية  على  الكربى  القدرة  اأ�سحابها  متنح  ما  غالبًا 
اأو�سح  ب�سكل  الرتبوي  بالإ�رشاف  املتعلقة  الق�سايا 
املتوا�سعة  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  نظرائهم  من 
دنى، بل والتفاعل معها اإيجابيًا  وال�سهادة العلمية الأ
إن هذا  بهدف اإيجاد احللول املنا�سبة لها. وبالنتيجة فا

مر يعترب من وجهة النظر املنطقية �سببًا وجيهًا يف  الأ
الطويلة وال�سهادات  �سنوات اخلربة  اأ�سحاب  تفوق 
الرتبوية  الق�سايا  جممل  مع  التعامل  يف  على  الأ
وعقالنية  وعمق  ب�سعة  البحث  ب�ساط  على  املطروحة 
علمية.  ودرجة  خربة  منهم  اأدنى  هم  من  مع  مقارنة 
وتتفق هذه النتيجة يف جمملها مع درا�سة درا�سة تيم 
اأهمية  حول   )2002( العدوي  ودرا�سة   ،)1999(
متغريي �سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي يف الق�سايا 
الطويلة  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  ن  لأ الإ�رشافية، 
مع  التعامل  يف  جدر  الأ هم  العليا  العلمية  وال�سهادة 
هذه الق�سايا من غريهم من العاملني يف �سلك الرتبية 

والتعليم. 

3. جمال الجتاهات نح� القيادة واتخاذ 
القرار: 

اجلدول )8(: نتائج حتليل التباين الثالثي )Three-Way-ANOVA( لدللة الفروق يف الجتاهات 
والتفاعل  العلمي  وامل�ؤهل  اخلربة،  و�شن�ات  اجلن�ص،  متغريات  ثر  لأ الرتب�ي  �شراف  الإ عملية  نح� 

بينها على جمال الجتاهات نح� القيادة واتخاذ القرار

درجات م�سدر �لتباين
�حلرية

جمم�ع مربعات 
�لنحر�ف

مت��سط 
�لنحر�ف

قيمة )ف( 
�ملح�س�بة

م�ست�ى 
�لدلله *

10.0050.0050.3460.557اجلن�س 
0.003*22.0041.0025.936اخلربة 

10.1850.1851.0930.297املوؤهل
0.030*21.2020.6013.558اجلن�س * اخلربة
12.2202.22013.1430.001اجلن�س * املوؤهل 
20.3840.1921.1370.323اخلربة * املوؤهل

0.039*21.1150.5583.302اجلن�س * اخلربة * املوؤهل 
22638.1700.169اخلطاأ
23747.762الكلي 

)α = 0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى*
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يت�سح من اجلدول )8( ما يلي: 
املجال  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   .1
الثالث تعزى ملتغري �سنوات اخلربة، حيث كانت قيمة 
اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)5.93( ت�ساوي  )ف( 
من  اأي  بني  ولتحديد   .)α = 0.05( م�ستوى  عند 
ا�ستخدم  الفروق،  كانت  اخلربة  �سنوات  م�ستويات 
البعدية  للمقارنات   )Sidak Test( �سداك  اختبار 
رقم  اجلدول  ونتائج  احل�سابية،  املتو�سطات  بني 

)11( تبني ذلك.
املوؤهل  ومتغري  اجلن�س  متغري  بني  تفاعل  وجود   .2
العلمي، حيث كانت قيمة )ف( ت�ساوي )3.55(، وهي 

.)α = 0.05( قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
املوؤهل  ومتغري  اجلن�س  متغري  بني  تفاعل  وجود   .3
 ،)13.14( ت�ساوي  قيمة)ف(  كانت  حيث  العلمي، 
.)α= 0.05( وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى

و�سنوات  اجلن�س  متغريات  بني  تفاعل  وجود   .4
)ف(  قيمة  كانت  حيث  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة 
عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   )3.302( ت�ساوي 

.)α = 0.05( م�ستوى
5. ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تبعًا ملتغريي 
متغري  بني  للتفاعل  وكذلك  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س 
جمال  على  العلمي  املوؤهل  ومتغري  اخلربة  �سنوات 

الجتاهات نحو القيادة واتخاذ القرار.
عملية  نحو  الجتاهات  درجة  يف  الفروق  وحول 
القرار  واتخاذ  القيادة  جمال  يف  الرتبوي  الإ�رشاف 
اجلن�س،  ملتغريات  تبعًا  الدرا�سة  عينة  اأفراد  عند 
بينها،  والتفاعل  العلمي  واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات 
Three-( الثالثي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت 
ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )Way-ANOVA
دللة اإح�سائية يف درجة اجتاه نحو عملية الإ�رشاف 
املوؤهل  ومتغري  اجلن�س،  متغري  اإىل  تعزى  الرتبوي 
عند  اإح�سائيًا  دالة  الفروق  كانت  بينما  العلمي، 
�سنوات اخلربة،  ملتغري  تبعًا   )α = 0.05( م�ستوى 

حيث اأظهرت نتائج اختبار �سداك للمقارنات البعدية 
اجلدول  يف  املجال  على  احل�سابية  املتو�سطات  بني 
اأ�سحاب  ل�سالح  كانت  الفروق  اأن   )11( رقم 
كما  �سنوات(،   10 من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات 
عند  اإح�سائيًا  دال  تفاعل  وجود  النتائج  واأظهرت 
ومتغري  اجلن�س  متغري  بني   )α = 0.05( م�ستوى 
ب�سنوات  يتمتعن  اللواتي  ناث  الإ ول�سالح  اخلربة، 
دال  تفاعل  ووجود  �سنوات(؛   10 من  )اأكرث  خربة 
اأح�سائيًا بني متغري اجلن�س، ومتغري املوؤهل العلمي، 
العلمية  ال�سهادة  يحملن  اللواتي  ناث  الإ ول�سالح 
اإح�سائيًا  تفاعل دال  اأعلى من بكالوريو�س؛ ووجود 
واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات  اجلن�س،  متغريات  بني 
ب�سنوات  يتمتعن  اللواتي  ناث  الإ ول�سالح  العلمي، 
خربة )اأكرث من 10 �سنوات( ويحملن املوؤهل العلمي 
اأن  القول  ميكن  هنا  فمن  بكالوريو�س.  من  اأعلى 
ناث اللواتي يتمتعن ب�سنوات خربة )اأكرث من 10  الإ
�سنوات( ويحملن املوؤهل العلمي اأعلى من بكالوريو�س 
جمال  يف  الذكور  من  اأف�سل  بقدرات  يتمتعن 
هذه  وتتفق  القرار،  واتخاذ  القيادة  نحو  الجتاهات 
النتيجة يف م�سمونها مع درا�سة العدوي )2002( يف 
اإبداعًا وانتماًءً يف جمال امل�سوؤوليات  اأكرث  ناث  اأن الإ
القرارات  واتخاذ  القيادة،  مظلة  حتت  تقع  التي 
وحت�سني  الكوادر  بتطوير  تخت�س  التي  احلا�سمة 
نف�سه  ال�سياق  ويف  ال�سفي،  والتعليم  التعلم  عملية 
ال�سبط  اأمناط  حول   )2001( احللو  درا�سة  ت�سري 
ناث ممن يتمتعن ب�سنوات خربة طويلة  ال�سفي اأن الإ
دارة والإ�رشاف كن اأكرث جلدًا يف مواجهة  يف جمال الإ
ال�سعاب، واأكرث جدية يف حتمل تبعات ما يلقى على 

عاتقهن من م�سوؤوليات. 
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اجلدول )9(: نتائج حتليل التباين الثالثي )Three-Way-ANOVA( لدللة الفروق يف الجتاهات 
والتفاعل  العلمي  وامل�ؤهل  اخلربة،  و�شن�ات  اجلن�ص،  متغريات  ثر  لأ الرتب�ي  �شراف  الإ عملية  نح� 

بينها على الجتاهات نح� التق�مي الرتب�ي

درجات م�سدر �لتباين
�حلرية

جمم�ع مربعات 
�لنحر�ف

مت��سط 
�لنحر�ف

قيمة )ف( 
�ملح�س�بة

م�ست�ى 
�لدلله *

10.1630.1630.8760.350اجلن�س 
0.007*21.9030.9525.131اخلربة 

10.5740.5743.0970.080املوؤهل
20.4900.2451.3220.269اجلن�س * اخلربة
10.5340.5342.8180.091اجلن�س * املوؤهل 
21.1120.5562.9980.052اخلربة * املوؤهل

20.3880.1941.0470.353اجلن�س * اخلربة * املوؤهل 
22641.9170.185اخلطاأ
237الكلي 

)α = 0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى*

4. جمال التق�مي الرتب�ي:

يت�سح من اجلدول )9( ما يلي: 
املجال  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   .1
الرابع تعزى ملتغري �سنوات اخلربة، حيث كانت قيمة 
اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   ،)5.13( ت�ساوي  )ف( 
من  اأي  بني  ولتحديد   .)α = 0.05( م�ستوى  عند 
ا�ستخدم  الفروق،  كانت  اخلربة  �سنوات  م�ستويات 
البعدية  للمقارنات   )Sidak Test( �سداك  اختبار 
رقم  اجلدول  ونتائج  احل�سابية،  املتو�سطات  بني 

)11( تبني ذلك. 
ملتغري  تبعًا  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .2
بني  للتفاعل  وكذلك  العلمي؛  املوؤهل  ومتغري  اجلن�س 
�سنوات اخلربة، وبني متغري  متغري اجلن�س ومتغري 
بني  للتفاعل  وكذلك  العلمي،  املوؤهل  ومتغري  اجلن�س 
متغري �سنوات اخلربة ومتغري املوؤهل العلمي، كما ل 
يوجد تفاعل بني متغريات اجلن�س، و�سنوات اخلربة، 
التقومي  نحو  الجتاهات  جمال  على  العلمي  واملوؤهل 

الرتبوي. 
عملية  نحو  الجتاهات  درجة  يف  الفروق  وحول 
عند  الرتبوي  التقومي  جمال  يف  الرتبوي  الإ�رشاف 
اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا ملتغريات اجلن�س، و�سنوات 
اأظهرت  بينها،  والتفاعل  العلمي  واملوؤهل  اخلربة، 
Three-Way-( الثالثي  التباين  حتليل  نتائج 
ANOVA( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
يف درجة اجتاه نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي تعزى 
بني  والتفاعل  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س،  ملتغريي 
بني  والتفاعل  اخلربة،  و�سنوات  اجلن�س  متغريي 
دالة  الفروق  كانت  بينما  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س 
اإح�سائيًا يف املجال تبعًا ملتغري �سنوات اخلربة، حيث 
البعدية بني  للمقارنات  �سداك  اختبار  نتائج  اأظهرت 
رقم  اجلدول  يف  املجال  على  احل�سابية  املتو�سطات 
�سنوات  اأ�سحاب  ل�سالح  كانت  الفروق  اأن   )11(
اأن  الباحث  ويرى  �سنوات(،   10 من  )اأكرث  اخلربة 
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اأ�سحاب  املديرين  اأن  اإىل  يعود  قد  ذلك  يف  ال�سبب 
�سنوات اخلربة الطويلة ل بد واأن تعر�سوا من خالل 
اإىل  والإ�رشاف  دارة  الإ جمال  يف  الطويلة  خربتهم 
كثري من املواقف الرتبوية، والتي منحتهم اخلربات 
ومهنية  اأعمق  بب�سرية  معاجلتها  كيفية  يف  الكافية 
اخلربة  �سنوات  باأ�سحاب  مقارنة  وذلك  اأف�سل، 

جمال  يف  الفروق  كانت  لذلك  املجال،  يف  املتوا�سعة 
اأ�سحاب  ل�سالح  الرتبوي  التقومي  نحو  الجتاهات 
يف  النتيجة  هذه  وتتفق  الطويلة،  اخلربة  �سنوات 
جمملها مع النتيجة التي تو�سلت اإليها درا�سة جونز 
اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  اأن  يف   )Jones، 2000(
الطويلة يف التعليم يتمتعون بقدرة اأف�سل من غريهم 

يف التعامل مع الق�سايا الإ�رشافية املختلفة. 

اجلدول )10(: نتائج حتليل التباين الثالثي )Three-Way-ANOVA( لدللة الفروق يف الجتاهات 
والتفاعل  العلمي  وامل�ؤهل  اخلربة،  و�شن�ات  اجلن�ص،  متغريات  ثر  لأ الرتب�ي  �شراف  الإ عملية  نح� 

بينها على الجتاهات الكلية

درجات م�سدر �لتباين
�حلرية

جمم�ع مربعات 
�لنحر�ف

مت��سط 
�لنحر�ف

قيمة )ف( 
�ملح�س�بة

م�ست�ى 
�لدلله *

10.1590.1591.4690.227اجلن�س 
21.9200.9608.8600.001اخلربة 

10.0450.0450.0040.949املوؤهل
20.0970.0480.4470.640اجلن�س * اخلربة
12.3732.37321.9060.001اجلن�س * املوؤهل 
20.2130.1060.9830.376اخلربة * املوؤهل

224.4850.108اجلن�س * اخلربة * املوؤهل 
22631.326اخلطاأ
237الكلي 

)α = 0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى*

�شراف  5. الجتاهات الكلية نح� عملية الإ
الرتب�ي:

يت�سح من اجلدول )10( ما يلي: 
الدرجة  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   .1
الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات  ملجالت  الكلية 
كانت  حيث  اخلربة،  �سنوات  ملتغري  تعزى  الرتبوي 
دالة  قيمة  وهي   ،)1.469( ت�ساوي  )ف(  قيمة 
بني  ولتحديد   .)0.05  =( م�ستوى   عند  اإح�سائيًا 
الفروق،  كانت  اخلربة  �سنوات  م�ستويات  من  اأي 
ا�ستخدم اختبار �سداك )Sidak Test( للمقارنات 
اجلدول  ونتائج  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  البعدية 

)11( تبني ذلك. 

املوؤهل  ومتغري  اجلن�س  متغري  بني  تفاعل  وجود   .2
 ،)21.91( ت�ساوي  قيمة )ف(  كانت  العلمي، حيث 
 ،)α = 0.05(  وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى

واجلدول رقم )8( يو�سح هذا التفاعل. 
ملتغري  تبعًا  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   .3
يوجد  ل  كذلك  العلمي،  املوؤهل  ومتغري  اجلن�س 
اخلربة،  �سنوات  ومتغري  اجلن�س  متغري  بني  تفاعل 
العلمي  املوؤهل  ومتغري  اخلربة  �سنوات  متغري  وبني 
عملية  نحو  الجتاهات  ملجالت  الكلية  الدرجة  على 

الإ�رشاف الرتبوي. 
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املدار�ص  مديري  اجتاهات  يف  الفروق  لدللة   )Sidak Test( �شداك  اختبار  نتائج   :)11( اجلدول 
�شراف الرتب�ي تبعًا ملتغري �شن�ات اخلربة  الثان�ية احلك�مية يف جمالت الجتاهات نح� عملية الإ

جمال �لتخطيط 

�قل من 5 �ملت��سط �سن��ت �خلربة
�سن��ت 

من 10-5 
�سن��ت

�كرث من 10 
�سن��ت

-0.101*3.750.071اقل من 5 �سنوات 
0.223*3.68من 5-10 �سنوات 
3.90اكرث من 10 �سنوات

جمال �لنم� �ملهني 
وتط�ير �لعاملني 

0.240*3.700.052اقل من 5 �سنوات
-0.292*3.65من 5-10 �سنوات

3.94اكرث من 10 �سنوات

جمال �لقياده 
و�تخاذ �لقر�ر

-0.280*3.430.090اقل من 5 �سنوات
-0.190*3.52من 5-10 �سنوات

3.71اكرث من 10 �سنوات

جمال �لتق�مي 
�لرتب�ي

-0.271*-3.550.081اقل من 5 �سنوات
-0.189*3.63من 5-10 �سنوات

3.82اكرث من 10 �سنوات

�لدرجة �لكلية 
للمجالت

-0.0235*3.610.012اقل من 5 �سنوات
-0.223*3.62من 5-10 �سنوات

3.84اكرث من 10 �سنوات

)α = 0.05( دال اإح�سائيًا عند م�ستوى*
يت�سح من اجلدول )11( ما يلي: 

م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  كانت  الفروق  اأن   .1
التخطيط  نحو  الجتاهات  جمال  يف   )α = 0.05(
�سنوات(   5-10 )من  �سنوات اخلربة  اأ�سحاب  بني 
�سنوات(   10 من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات  واأ�سحاب 
 10 من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  ول�سالح 
دالة  خرى  الأ املقارنات  تكن  مل  بينما  �سنوات(، 
اجتاه  درجة  اأن  النتيجة  هذه  مثل  وتعني  اإح�سائيًا. 
الجتاهات  جمال  يف  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو 
�سنوات  اأ�سحاب  عند  اأف�سل  هي  التخطيط  نحو 
اخلربة  �سنوات  باأ�سحاب  مقارنة  الطويلة،  اخلربة 

املتو�سطة اأو الق�سرية. 
2. اأن الفروق كانت دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة 
)α = 0.05( يف جمال الجتاهات نحو النمو املهني 
وتطوير العاملني بني اأ�سحاب �سنوات اخلربة )اأقل 
)اأكرث  اخلربة  �سنوات  واأ�سحاب  �سنوات(،   5 من 
اأ�سحاب �سنوات اخلربة  10 �سنوات( ول�سالح  من 
�سنوات  اأ�سحاب  وبني  �سنوات(،   10 من  )اأكرث 
�سنوات  واأ�سحاب  �سنوات(   5-10 )من  اخلربة 
اأ�سحاب  ول�سالح  �سنوات(   10 من  )اأكرث  اخلربة 
مل  بينما  �سنوات(،   10 من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات 
مثل  وتعني  اإح�سائيًا.  دالة  خرى  الأ املقارنات  تكن 
الإ�رشاف  عملية  نحو  اجتاه  درجة  اأن  النتيجة  هذه 
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الرتبوي يف جمال النمو املهني وتطوير العاملني هي 
اأف�سل عند اأ�سحاب �سنوات اخلربة الطويلة، مقارنة 

باأ�سحاب �سنوات اخلربة املتو�سطة اأو الق�سرية. 
 α( 3. اأن الفروق كانت دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
واتخاذ  القيادة  نحو  الجتاهات  جمال  يف   )= 0.05
 5 من  )اأقل  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  بني  القرار 
 10 من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات  واأ�سحاب  �سنوات( 
اأ�سحاب �سنوات اخلربة )من  �سنوات(، وكذلك بني 
 10 من  )اأكرث  �سنوات  واأ�سحاب  �سنوات(   5-10
خرى  الأ البعدية  املقارنات  تكن  مل  بينما  �سنوات(، 
درجة  اأن  النتيجة  هذه  مثل  وتعني  اإح�سائيًا.  دالة 
اجتاه نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي يف جمال القيادة 
�سنوات  اأ�سحاب  عند  اأف�سل  هي  القرار  واتخاذ 
اخلربة  �سنوات  باأ�سحاب  مقارنة  الطويلة،  اخلربة 

املتو�سطة اأو الق�سرية. 
 α( 4. اأن الفروق كانت دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى
0.05 =( يف جمال الجتاهات نحو التقومي الرتبوي 
�سنوات(   5 من  )اأقل  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  بني 
�سنوات(،   10 من  )اأكرث  �سنوات اخلربة  واأ�سحاب 
 5-10 )من  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  بني  وكذلك 
 10 من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات  واأ�سحاب  �سنوات( 
)اأكرث  اخلربة  �سنوات  اأ�سحاب  ول�سالح  �سنوات( 
البعدية  املقارنات  تكن  مل  بينما  �سنوات(   10 من 
خرى دالة اإح�سائيًا. وتعني مثل هذه النتيجة اأن  الأ
درجة اجتاه نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي يف جمال 
�سنوات  اأ�سحاب  عند  اأف�سل  هي  الرتبوي  التقومي 
اخلربة  �سنوات  باأ�سحاب  مقارنة  الطويلة،  اخلربة 

املتو�سطة اأو الق�سرية. 
م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  كانت  الفروق  اأن   .5
الجتاهات  ملجالت  الكلية  الدرجة  يف   )α = 0.05(
نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي بني اأ�سحاب �سنوات 
�سنوات  واأ�سحاب  �سنوات(   5 من  )اأقل  اخلربة 
اأ�سحاب  ول�سالح  �سنوات(،   10 من  )اأكرث  اخلربة 

يف �سوء اأهداف الدرا�سة وت�ساوؤلتها ي�ستنتج الباحث 
ما يلي: 

عملية  نحو  اإيجابي  اجتاهات  م�ستوى  وجود   .1
الثانوية  املدار�س  مديري  عند  الرتبوي  الإ�رشاف 
و�سلت  حيث  فل�سطني،  �سمال  مديريات  مدار�س  يف 
ال�ستبانة  جمالت  على  لال�ستجابات  املئوية  الن�سبة 

ككل اإىل )73.2%(. 
2. اأن اأعلى م�ستوى لالجتاهات نحو عملية الإ�رشاف 
التخطيط  نحو  الجتاهات  جمال  يف  كان  الرتبوي 
جمال  يف  لالجتاهات  م�ستوى  اأقل  وكان   ،)75%(
الجتاهات نحو القيادة واتخاذ القرار )70.6%(. 

اإح�سائية يف اجتاهات  3. ل توجد فروق ذات دللة 
تعزى  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  املديرين 
تناولتها  التي  املجالت  كل  يف  العلمي  املوؤهل  ملتغري 

اأداة الدرا�سة. 
الجتاهات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد   .4
اجلن�س  ملتغري  تعزى  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو 
ول�سالح  التخطيط  نحو  الجتاهات  جمال  على 

املديريات. 
الجتاهات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد   .5
�سنوات  ملتغري  الرتبوي تعزى  الإ�رشاف  نحو عملية 
�سنوات  اأ�سحاب  ول�سالح  املجالت  كل  يف  اخلربة 

اخلربة )اأكرث من 10 �سنوات(. 
6. ل توجد تاأثري ملتغريي اجلن�س و�سنوات اخلربة، 
والتفاعل بينهما عند املديرين على م�ستوى الجتاهات 

ال�شتنتاجات:

�سنوات اخلربة )اأكرث من 10 �سنوات(، بينما مل تكن 
خرى دالة اإح�سائيًا. وتعني مثل  املقارنات البعدية الأ
الجتاهات  جمال  يف  الكلية  الدرجة  اأن  النتيجة  هذه 
عند  اأف�سل  هي  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو 
باأ�سحاب  اأ�سحاب �سنوات اخلربة الطويلة، مقارنة 

�سنوات اخلربة املتو�سطة اأو الق�سرية. 
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نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي يف جمالت: التخطيط، 
والنمو املهني وتطوير العاملني، والتقومي الرتبوي، 
يف حني كان هناك تاأثري دال اإح�سائيًا تبعًا ملتغريات 
اجلن�س و�سنوات اخلربة والتفاعل بينهما على جمال 
ذوات  املديرات  ول�سالح  القرار،  واتخاذ  القيادة 

�سنوات اخلربة )اأكرث من 10 �سنوات(. 
7. يوجد تاأثري دال اإح�سائيًا تبعًا ملتغريات اجلن�س، 
بينها  والتفاعل  العلمي  واملوؤهل  اخلربة،  و�سنوات 
القرار،  واتخاذ  والقيادة  التخطيط،  جمايل  على 
من  )اأكرث  اخلربة  �سنوات  ذوات  املديرات  ول�سالح 
10 �سنوات( ممن يحملن ال�سهادات العلمية اأعلى من 

بكالوريو�س. 
8. اأن اأعلى م�ستوى لالجتاهات نحو عملية الإ�رشاف 
على  »يحر�س  ن�سها  التي  الفقرة  يف  متثل  الرتبوي 
بلغت  حيث  اخلدمة«،  اأثناء  املعلمني  اأداء  حت�سني 
 ،)86%( اإىل  عليها  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة 
م�ستوى  اأقل  وكان  اإيجابي،  اجتاه  على  تدل  وهي 
الإ�رشاف الرتبوي متمثاًل يف  لالجتاهات نحو عملية 
م�سادر  اإىل  كمدير،  »ير�سدين،  ن�سها  التي  الفقرة 
املئوية  الن�سبة  و�سلت  حيث  املتخ�س�سة«،  املعرفة 
لال�ستجابة عليها اإىل )%55.6( وهي تدل على اجتاه 

�سلبي.

الت��شيات:
الباحث  يو�سي  ونتائجها  الدرا�سة  اأهداف  �سوء  يف 

تية:  بالتو�سيات الآ
املدار�س  مديري  لدى  يجابي  الإ الجتاه  تعزيز   .1
الثانوية ومديراتها يف فل�سطني نحو عملية الإ�رشاف 
الجتاهات  لدعم  الفعالة  �ساليب  الأ باتباع  الرتبوي، 
يجابية نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي لدى جميع  الإ
مديرين،  من  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  العاملني 
اإىل  بالإ�سافة  وتعليم،  تربية  ومدراء  وم�رشفني، 

املعلمني. 

2. الهتمام بكيفية تنفيذ برامج الإ�رشاف الرتبوي 
عمل متخ�س�سة  ور�سات  عمل  املدار�س من خالل  يف 
وزارة  يف  امل�سوؤولة  جهزة  الأ ومتابعة  اإ�رشاف  حتت 

الرتبية والتعليم العايل. 
وندوات  لقاءات  وتنظيم  تدريبية  برامج  و�سع   .3
بالقيادة  خمت�سني  اإ�رشاف  حتت  عمل  وور�س 
اأف�سل  لبحث  الثانوية  املدار�س  مديري  الرتبوية مع 
والإ�رشاف  دارة  الإ تخدم  التي  القيادية  ال�سبل 

مدار�سهم.
دارة، اأو  4. اإخ�ساع املعلمني الراغبني يف العمل يف الإ
لدورات  اختيارهم  مت  الذين  من  الرتبوي  الإ�رشاف 
دارة والإ�رشاف الرتبوي قبل املبا�رشة  مكثفة، يف الإ
ف�سل لوزارة  بالعمل بفرتة كافية، وقد يكون من الأ
دبلوم  على  احل�سول  اإقرار  العايل  والتعليم  الرتبية 
للمعلمني  الرتبوي  الإ�رشاف  يف  متخ�س�س  مهني 
�سمن  وذلك  الرتبوي،  الإ�رشاف  يف  للعمل  الراغبني 
خرباء  قبل  من  تو�سع  ووا�سحة  حمددة  �رشوط 

خمت�سني يف هذا املجال.
م�ستوى  يف  مقارنة  درا�سة  اإجراء  على  العمل   .5
بني  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  الجتاهات 
بني  للمقارنة  اأخرى  ودرا�سة  واملديرين،  املعلمني 

املديرين وامل�رشفني الرتبويني. 
6. �رشورة عقد دورات تثقيفية للمعلمني حول اأهمية 
مهنيًا،  املعلمني  اأداء  تطوير  يف  الرتبوي  الإ�رشاف 
نحو  للمعلمني  اإيجابية  اجتاهات  بناء  اأهمية  وحول 
يف  تقع  التي  املدار�س  يف  مقيمني  كم�رشفني  املديرين 

اإطار م�سوؤولياتهم. 
عالقات  بناء  على  املديرين  ت�سجيع  �رشورة   .7
ذلك  يف  ملا  املحلي،  واملجتمع  املدر�سة  بني  اجتماعية 
من اأهمية كبرية يف اإثراء املناهج وتدعيم عملية التعلم 

والتعليم ال�سفي. 
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