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ملخص
تھدف ھذه الدراسة التع رف إل ى مس توى ممارس ة م ديري الم دارس لكف ايتھم اإلش رافية ف ي
م ديريات محافظ ات ش مال فلس طين م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين ،إض افة إل ى تحدي د الف روق ف ي
مستوى ممارسة الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغيرات النوع االجتماعي ،والمؤھل العلم ي ،وس نوات
الخبرة ،والمديرية التي يدرس فيھ ا المعلم ون .ولتحقي ق ذل ك أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا
) (٢٥٠معلم ا ً ومعلم ة ،وھ ي عين ة تع ادل م ا نس بته ) (%٥م ن مجتم ع الدراس ة الب الغ )(٤٩١٣
معلما ً في العام الدراسي  .٢٠٠٦/٢٠٠٥من أجل تحقيق أھداف الدراسة أع ّد الباحث اس تبانة م ن
) (٨٠كفاية موزعة على ) (٩مجاالت إشرافية ،تضمنت مقياسا ً لتقدير مستوى ممارسة المديرين
لكفايتھم اإلشرافية وفق سلم ليكرت الخماسي .وقد بينت نتائج الدراسة أن أكث ر الكفاي ات ممارس ة
كانت  -وعلى التوالي  -في مجاالت:العالقات اإلنسانية ،وإدارة البيئة الصفية ،والتقويم الترب وي،
في حين كان أقلھا ممارسة مجال المناھج وطرائق التدريس .ك ذلك أظھ رت النت ائج وج ود ف روق
ذات دالل ة إحص ائية ب ين ال ذكور واإلن اث ف ي ك ل المج االت ولص الح ال ذكور ،فيم ا ع دا مج ال
العالق ات اإلنس انية وال ذي ك ان لص الح اإلن اث ،وب ين أص حاب س نوات الخب رة المختلف ة ف ي
مج االت:التخط يط والتط وير ،والعالق ات اإلنس انية ،واإلختب ارات المدرس ية ،والنم و المھن ي
للمعلمين ،والمناھج وطرائق الت دريس ولص الح أص حاب الخب رة م ن ) (١٠-٥س نوات ،ومديري ة
المعل م ف ي ك ل المج االت ولص الح مديري ة محافظ ة س لفيت .وف ي ض وء نت ائج الدراس ة ،خل ص
الباحث إلى مجموعة من التوصيات ألغراض المتابعة والممارسة ومن أھمھ ا :اس تحداث وتنظ يم
برامج تدريبية خاصة لمديري المدارس في المجاالت المتعلقة بالممارسات اإلشرافية.
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Abstract
This study aimes at investigating the level of practice of supervisory
competences for the secondary school principals in the light of the
variables of: (gender, scientific qualifications, experience, and the
directory) from the teachers' perspictives in the northern Governates of
Palestine. The study's sample consisted of (250) teachers, selected
randomly to represent (5%) of the study population (3913) teachers in the
scholastic year 2005/2006. To accomplish the study's objectives, the
researcher developed a questionnaire that consists of (82) items
covereing (9) supervisory domains. The questionnaire adoptes Likert
Scale to measure the level of the supervisors practice of their
competences. The study found that the most practiced supervisory
competence were in the domains of human relationships (79.8%), class
management environment (75.2%), and educational evaluation (74.8%),
where as the least practice competence was on the domain of curriculum
and methods of teaching (64.4%). The results also indicate that there
were significant differences at ( = 0.05) in most supervisory domains on
the variable of gender, the results lean to male teachers. Furthermore, the
study reveals that there was significant differences at ( = 0.05) among
teachers experiences levels in the domains of planning and development,
humanitarian relationships, school tests, professional growth of teachers,
and curriculum and methods of teaching; the results were in favour of (510) years of experience level. In addition, the study showed a significant
difference, in all domains among teachers due to the variable of directory
in favour of Salfeet Directory. According to the findings of the study, the
researcher recommends that school principals and teachers should have
trainging courses in supervisory practices.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
كان اإلشراف الترب وي وم ا زال م ن أكث ر الموض وعات الت ي حظي ت باھتم ام الب احثين ف ي
 فھو يع د أح د الم دخالت الرئيس ة للنظ ام الترب وي ال ذي يخ تص بالج انبين،مجال اإلدارة التربوية
 ف ي ھ ذا،(Sergoivanni, 1995: 47)  ويش ير س يرجوفاني.الفن ي واإلداري ف ي عم ل المعل م
، بأن اإلشراف التربوي يعتبر من أكثر العمليات التربوية التصاقا ً بالنمو المھني للمعلم ين،الصدد
 وھذا الحال ترتب عليه تغيير واضح ف ي.ً واألقوى أثراً في تطوير كفايتھم األدائية مھنيا ً وأكاديميا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١  المجلد،(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية
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أداء المعلم من مصدر للمعلومات بالتلقين ،إلى منظم للمعرفة والخبرات الالزمة لمساعدة الطال ب
عل ى توظيفھ ا ف ي حيات ه العملي ة .وينس حب ھ ذا الح ال عل ى دور الم دير ال ذي تط ور م ن مف تش
يتصيد أخطاء المعلمين في زيارة ص فية مفاجئ ة ،ترك ز عل ى أداء المعل م ف ي غرف ة الص ف ،إل ى
مشرف مقيم ،يقدم التوجيه والنصح واإلرشاد للمعلم بھ دف تحس ين ممارس ته وأس اليبه ف ي عملي ة
التعلم والتعليم الصفي ،باإلضافة إلى بناء عالقة تعاونية تفاعلي ة م ن أج ل تحقي ق األھ داف النبيل ة
التي تسعى المدرسة لبلوغھا ،ومن أھمھ ا إع داد النش يء اإلع داد الترب وي ال الزم م ن اج ل رفع ة
المجتمع وتقدمه وازدھاره ).(Hilo, 1987: 86
لقد أولت الدراسات التربوية الحديثة في مجال اإلشراف التربوي في السنوات األخيرة مدير
المدرسة اھتماما ً متزايداً ،لما له من اثر مباشر وفاعل في تحسين وتطوير العملية التعليمي ة ،ولم ا
يتبوأه من مركز إداري واجتم اعي ھ ام بوص فه قائ داً تربوي ا ً ف ي المدرس ة الت ي يتكف ل برعايتھ ا،
وليس بوصفه منافسا ً للمشرف التربوي ،وال حتى متعديا ً على مسؤولياته وصالحياته ،بل بوصفه
شريكا ً متعاونا ومتابعا ً لكل ما يدور في محيط المدرس ة م ن إدارة وإش راف بموج ب الص الحيات
والمس ؤوليات الممنوح ة ل ه م ن قب ل الجھ ات المعني ة ،س واء أك ان عل ى ص عيد الخ دمات الفني ة
واإلشرافية المتخصصة التي يقدمھا للمعلمين مباشرة ،بقص د العم ل عل ى رف ع كفاي اتھم المھني ة
وبقالب إنساني ،أو على صعيد إدارة المدرسة ذاتھا بصفتھا مؤسسة تربوية اجتماعية لھا مكانتھا،
ولھا نشاطاتھا العديدة والمتنوعة في المجتمع ).(Edwins, 2005
فمن ھن ا يمك ن الحك م عل ى أھمي ة ال دور اإلش رافي ال ذي يلعب ه الم دير ف ي تحس ين وتط وير
العملية التربوية ،وھو دور منوط ،دون أدن ى ش ك ،بالكفاي ة الفني ة واإلداري ة الت ي يتمت ع بھ ا إزاء
المعلمين والطلبة والمجتمع بشكل عام ،وھو كذلك منوط بآراء المربين والب احثين ،الت ي اختلف ت،
ح ول ماھي ة دور الم دير اإلش رافي وذل ك بحس ب نظ رتھم إلي ه ،وفھمھ م ل ه ،وإلم امھم بجوانب ه
المختلفة .فقد نظ رت القس وس ) (١٩٩٢إل ى دور الم دير اإلش رافي عل ى أن ه نش اط يوج ه لخدم ة
المعلمين ،ومساعدتھم في حل ما يعترضھم من مشكالت للقيام بواجباتھم المھنية على أكم ل وج ه
)القس وس .(٣٩ :١٩٩٢،أم ا وي ت ) (Waite, 1994في رى ان دور الم دير اإلش رافي يك اد
ينحصر في عملية التعاون والتفاع ل بين ه وب ين المعل م ،والت ي تھ دف بالدرج ة األول ى إل ى تزوي د
المعلم بالتغذية الراجعة التي تقود إلى تحسين تعليمه الصفي.
أما ربيع ) (٢٠٠٦فقد أشار إلى جملة من المھام اإلشرافية الت ي تق ع عل ى ع اتق الم دير ف ي
المدرسة ،وأھمھا يتمثل بتقديم المساعدة المباشرة للمعلمين بھدف تطوير كفاياتھم المھنية ،وتوفير
البيئ ة المناس بة للنم و المھن ي للمعلم ين ،وتط وير عملھ م الجم اعي إلث ارة دافعي تھم نح و عملي ة
التدريس ،والتخطيط ال دقيق للعملي ة التعليمي ة التعلمي ة ،وتوجي ه المعلم ين الج دد ،وتق ويم أعم الھم
لمعرفة مدى ما تحقق من األھداف.
وترى بينتر ) (Painter, 2000ان اإلشراف التربوي ،باعتب اره برنامج ا ً تربوي ا ً ل ه أھداف ه
ووسائله وأنشطته ،ينبغي أن يكون خاضعا ً للتقويم الموضوعي المستمر ،مع مراعاة التعرف إل ى
الش خص ال ذي يت ولى عملي ة اإلش راف ،وباألس اليب اإلش رافية الت ي يمارس ھا ،باإلض افة إل ى
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التعرف على الكفاي ات والمھ ارات الت ي يج ب أن يمتلكھ ا ،ليك ون ق ادراً عل ى إح داث التغيي ر ف ي
قناعات المعلمين بقدرته على تقديم خدمات إشرافية مميزة لھم .ويؤكد ھذا األم ر عل ى أن العملي ة
اإلشرافية تتضمن تفاعالً بين أھم مدخلين ،وھما المشرف والمعلم ،وھذا التفاعل ي دل عل ى أھمي ة
البعد اإلنساني لإلشراف التربوي بمفھوم ه الح ديث ،وھ و بُع د يجع ل لزام ا ً عل ى م ن يت ولّى فع ل
اإلشراف إم تالك مجموع ة م ن الكفاي ات اإلنس انية ،إض افة إل ى الكفاي ات اإلداري ة الت ي يج ب أن
يتمتع بھا في ھذا المجال.
وھذه الكفايات يمارسھا المديرون على المعلم ين لتحقي ق أھ داف اإلش راف الترب وي ،والت ي
ع ادة م ا تُخت تم بتحس ين العملي ة التعليمي ة التعلمي ة .أم ا المعل م فھ و الط رف ال ذي يق ع علي ه فع ل
اإلشراف ،ألنه يعد من وجھة النظر التربوية مصدراً رئيسا لتقويم عمل الم دير .فف ي ھ ذا الس ياق
يتن اول التق ويم ف ي عملي ة اإلش راف مج الين رئيس ين ھم ا :األول يتمث ل ب التقويم ف ي مج ال عم ل
الم دير ،والم دير ھن ا ھ و المقﱢ وم .أم ا المج ال الث اني فھ و الم دير مج ال التق ويم ،والم دير ف ي ھ ذه
الحالة يعد مق ﱢوما ً ومقﱠوما ً ف ي آن واح د .فف ي المج ال األول يق ﱢوم الم دير عناص ر العملي ة التعليمي ة
التعلمي ة ،وم نھم المعلم ون كأح د أھ م عناص رھا ،وف ي المج ال الث اني يق ﱢوم الم دير نفس ه ذاتي ا ً،
ويقومه اآلخرون ومنھم المعلمون )العنوز.(Poston & Manatt,1993) .(١٩٩٥ ،
ف المعلم والم دير ،كم ا أس لفنا ،ھم ا الطرف ان األكث ر فاعلي ة ف ي م دخالت النظ ام الترب وي،
وبحك م م ا يج ري بينھم ا م ن عالق ات وتفاع ل يمك ن للمعل م أن يش ارك ف ي عملي ة تق ويم الم دير.
فالم دير ي ؤدي مھ ام اإلش راف الت ي تتطل ب كفاي ات خاص ة ف ي جمي ع مج االت اإلش راف .لك ن
ب الرغم م ن كث رة الدراس ات الت ي تم ت ف ي مج ال اإلش راف الترب وي ،إال أنھ ا ،ف ي ح دود عل م
الباحث ،ليس ت ك ذلك ف ي مج ال الكفاي ات بال ذات ،خاص ة تل ك المتعلق ة بم دير المدرس ة باعتب اره
القل ب الن ابض والمح رك األساس ي ال ذي يھ يمن عل ى جمي ع أعم ال الع املين مع ه تنس يقا ً وتقويم ا ً
وإشرافا ً وتوجيھا ً لكي تبدو المدرسة وحدة متكاملة منظمة )المساد.(٢٠٠٥ ،
لقد تبين للباحث من مجمل اس تطالعه واس تنتاجاته ح ول مف اھيم اإلش راف الترب وي وواقع ه
وأھداف ه ،بأن ه عملي ة تعاوني ة منظم ة ،تعن ى ب الموقف التعليم ي التعلم ي ،وبجمي ع عناص ره م ن
من اھج ووس ائل وأس اليب ،وبيئ ة ومعل م وطال ب ،وتھ دف بالدرج ة األول ى إل ى إح داث تغي رات
جذرية في ذلك الموقف ومن أجل تحقيق األفضل ألھداف عملية التعلم والتعليم .كما تب ين للباح ث
بأن اإلشراف التربوي له غاية أساسية تتمثل ب النھوض ق دما ً بمس يرة التربي ة والتعل يم ،م ن خ الل
تقديم الخدمات التربوية الموجھة للمعلم ين لمس اعدتھم ف ي ح ل م ا يعترض ھم م ن مش كالت للقي ام
بواجباتھم المھنية على أكمل وجه.
وبإستعراض الكفايات اإلشرافية التي يفترض بالمدير اإللمام بھا في ضوء األدب الترب وي،
فإنه يمكن تقسيمھا وفق اآلتي:
 .١كفايات اإلدارة والتخطيط :وتتمثل في إدارة العمل ،والتوصيات المتعلق ة بتعيين ات المعلم ين
وتحديد حاجاتھم ،وإدارة البيئ ة المدرس ية عل ى أفض ل وج ه ،باالض افة ال ى مواكب ة الحداث ة
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والتط وير ف ي عملي ة التخط يط عل ى مس توى المدرس ة والنظ ام التعليم يMyers & ) ،
.(Murphy, 1995
الكفايات الفنية :وتتضمن إستراتيجيات عملي ة ال تعلم والتعل يم ،وأس اليب التوجي ه واإلش راف
الح ديث ،باإلض افة إل ى المش اركة ف ي تص ميم الب رامج التدريبي ة والنم و المھن ي للمعلم ين
)ربيع.(٢٠٠٦ ،
كفايات البحث والدراسات :وتتضمن إجراء البحوث والدراسات الميداني ة ،وتوظي ف النت ائج
إلجراء التغيير والتربية المستمرة ).(Oberg, 1989
كفاي ات العالق ات والتفاع ل:وتش مل القي ادة ،والعالق ات اإلنس انية م ع المعلم ين وت وجيھھم
وإرشادھم ،والعمل مع األھالي والطلبة والمعلمين فرادى وجماعات )المساد.(٢٠٠٥ ،
كفاي ات تتعل ق بالمن اھج :م ن حي ث التص ميم والتجري ب واإلغن اء والتط وير والتنفي ذ )أب و
ھويدي.(٢٠٠٠ ،
كفايات التقويم:وتتمث ل ب التقويم ال ذاتي ،وتق ويم أداء المعلم ين والطلب ة ،باإلض افة إل ى تق ويم
البرامج التدريبية والمناھج ).(Painter, 2000

لق د أش ار دلي ل المش رف الترب وي الص ادر ع ن وزارة التربي ة والتعل يم الع الي ف ي الس لطة
الوطنية الفلس طينية ع ام ) (١٩٩٧إل ى الوص ف ال وظيفي لعم ل المش رف ،وض منيا ً لعم ل الم دير
بوصفه قائداً تربويا ً ومشرفا ً مقيماً ،وال ذي يتض من مجموع ة م ن المھ ام اإلش رافية الت ي يج ب أن
يمارسھا ،وھذه المھام تحتاج إلى ممارستھا لكفاي ات مح ددة يج ب أن يمتلكھ ا الم دير ،وب ديھي ان
يكون مس توى الممارس ة متفاوت ا ً م ن م دير إل ى آلخ ر ،وك ذلك بط رق مختلف ة عل ى المعلم ين ف ي
المدارس.
وقد أكد عدد من التربويين المختصين على أھمي ة الكفاي ات المتض منة للمع ارف والمھ ارات
ف ي بن اء ب رامج تدريبي ة فاعل ة ،إذ إن ھ ذه الكفاي ات غي ر المت وافرة ل دى الم دير يمك ن أن تمث ل
حاجات تدريبية فعلية قد تكون أھداف ومحتوى لبرامج تدريبية سليمة وم ؤثرة ،تمك ن الم دير م ن
ممارسة دوره اإلشرافي بصورة فاعلة )العوض.(١٩٩٦ ،
والم دير ف ي م ديريات التربي ة والتعل يم الفلس طينية يتحم ل كثي راً م ن المس ؤوليات اإلداري ة
والفنية واإلشرافية ،وأقسام التوجيه واإلشراف التابعة لھذه الم ديريات تعم ل عل ى تط وير كفاي ات
المديرين والمعلمين ،إال ان دور الم دير غالب ا م ا يك ون يخت زل ف ي الزي ارات الص فية الروتيني ة،
والتي تبين آراء المعلمين في أھدافھا والتقديرات التي تنتھي بھا ،كذلك فيم ا تحدث ه م ن أث ر س لبي
على نفسية وأداء المعلم.
في ضوء إطالع الباحث على الدراس ات الس ابقة والمش ابھة لموض وع الدراس ة ،ل م يتوص ل
ألي دراسة عنيت بالكفايات اإلشرافية لدى مديري الم دارس الثانوي ة ف ي فلس طين ،وإنم ا توص ل
إلى الكثير من الدراس ات الت ي إھتم ت بدراس ة اإلش راف الترب وي بش كل ع ام ،ودراس ات أُخ رى
اھتمت باألنماط اإلشرافية لدى المشرفين والمديرين .وھناك دراسات عديدة أُخرى إھتمت بتق ويم
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نظام اإلشراف التربوي ،واتجاھات المعلمين نحو عملية اإلشراف التربوي ،باإلضافة إلى دراسة
مستوى الرضا المھني نحو عملية اإلشراف ،وفيما يلي عرض ألھم ھذه الدراسات:
ففي دراسة قام بھ ا ال دوجان ) (١٩٨٩لبي ان م دى ممارس ة المش رفين الترب ويين والم ديرين
لمھامھم اإلشرافية في األردن ،ح دد ) (٤٣مھم ة غط ت خمس ة مج االت ف ي اإلش راف الترب وي،
يفترض أن يمارسھا المش رف وم دير المدرس ة .وق د أظھ رت الدراس ة أن م ا يمارس ه المش رفون
فعليا ً ھو ) (٣١مھمة فقط ،في حين يمارس الم ديرون ) (٤٢مھم ة إش رافية .وق د أوص ى الباح ث
بض رورة بي ان مھ ام اإلش راف الترب وي ،وتوص يف وظيف ة ك ل م ن المش رف وم دير المدرس ة،
باإلضافة إلى تأھيل المشرفين والمديرين لمھامھم اإلدارية والفنية )الدوجان.(١٩٨٩ ،
أم ا باج اك ) (Pajak, 1990فق ام ب إجراء دراس ة رائ دة ف ي مج ال أھمي ة المھ ام اإلش رافية
على عين ة م ن ) (١٦٢٠مش رفا ً تربوي ا ً .وق د أش ارت النت ائج إل ى أن ترتي ب المج االت م ن حي ث
األھمي ة ج اء ك اآلتي:التواص ل ،فتط وير الع املين ،ث م التعل يم ،والتخط يط والتغيي ر ،فالدافعي ة،
والزيارات الصفية والمؤتمرات ،والمنھاج الدراس ي ،وح ل المش كالت واتخ اذ الق رارات ،فخدم ة
المعلم ين ،والنم و المھن ي والعالق ات م ع المجتم ع ،وأخي راً األبح اث وب رامج التق ويم .وق د تب ين
للباحث أن جميع ھ ذه المج االت كان ت ھام ة وض رورية للمش رفين م ن وجھ ة نظ ر المس تجيبين،
وخاصة في مجالي التدريب والممارسة.
وق ام ھي نس ) (Haynes, 1996بدراس ة تھ دف إل ى التع رف إل ى العوام ل الم ؤثرة ف ي
الكفايات اإلشرافية واإلدارية للمش اركين ف ي مراك ز التق ويم طوي ل األم د ،وال ذين أكمل وا برن امج
اإلرش اد التق ويمي وتق ويم المھ ارات اإلداري ة .وھ دفت إل ى تأكي د اس تجاباتھم للتغذي ة الراجع ة
والمعرفة التي تلقوھا ،آخذين باالعتبار ) (١٥كفاية إشرافية/إدارية.
وأظھرت نتائج الدراسة حصول الكفايات التالية عل ى درج ات نموذجي ة بلغ ت مس توى جي د
جداً ،وھذه الكفايات:االتصال الشفوي ،والتخطيط ،والتنظيم ،واتخ اذ الق رار ،والحك م ،والمب ادرة،
والموضوعية ،والتعاون ،والحساسية .بينما حصلت كفاية التحكم اإلداري على مس توى متوس ط..
كم ا بين ت نت ائج الدراس ة أن أكث ر األس اليب المكتس بة ت داوالً ف ي التط وير المھن ي ويمارس ه
المشاركون بفعالية ،ھو أسلوب التعلم الذاتي الموجه ،الذي يعتمد على األشرطة الس معية والفي ديو
باإلض افة إل ى الق راءة .وأظھ ر المش اركون تغي رات ف ي الس لوك لتط وير الكفاي ات اإلش رافية
اإلدارية ،حيث أظھر تحليل كل كفاية على أن المتغيرات المستقلة جميعا ً )العمر ،والجنس ،ونم ط
التوس ع ،والوض ع اإلش رافي /اإلداري( كان ت واض حة ف ي التنب ؤ ب األداء ف ي القي ادة ،وتط وير
المتعاونين ،والمرونة السلوكية.
وف ي تركي ا ق ام ش اھين ) (Shahin, 1998بدراس ة بعن وان "إع داد الق ادة الترب ويين للق رن
الح ادي والعش رين:كفاي ات م ديري الم دارس اإلبتدائي ة األت راك" .وھ دفت الدراس ة إل ى توض يح
الكفاي ات الالزم ة لم ديري الم دارس ،وت م اس تخدام أس لوب دلف اي ) ،(Delphiحي ث جمع ت
المعلومات في ثالث جوالت .ففي الجولة األولى تم تحديد ) (١١٤كفاية ،وفي الجولة الثانية طلب
من المس تجيبين وض ع عالم ة م ن ) (٧-١ب ين مع ارض بش دة ومواف ق بش دة .أم ا الجول ة الثالث ة،
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فكانت محاولة للتحرك بين المس تجيبين عل ى مجموع ة م ن الكفاي ات ،حي ث بين ت النت ائج إجماع ا ً
عالي ا ً عل ى ) (٤١كفاي ة ،وإجماع ا ً متوس طا ً عل ى ) (٥٦كفاي ة ،وال إجم اع عل ى ) (١٧كفاي ة .أم ا
الكفايت ان األكث ر إجماع ا ً عليھم ا م ن قب ل المس تجيبين فكانت ا :الم دير كش خص )،(person
والديموقراطية الشخصية .وقد تشابھت استجابات أساتذة الجامعات والمعلم ين ،وك ذلك اس تجابات
المشرفين والمديرين.
وفي فلسطين قام مطر ) (١٩٩٩بدراسة تھدف إلى معرفة واقع الممارسات اإلشرافية الفنية
لمديري مدارس الخليل التابعة لوكالة الغوث كما يراھ ا الم ديرون ومعلم و الص ف .وتت ألف عين ة
الدراس ة م ن ) (٢٤م ديراً ،و) (١١٠معلم ين ھ م مجتم ع الدراس ة نفس ه .واس تخدم الباح ث أداة
دراس ة تض منت ) (٥٥فق رة موزع ة عل ى س بعة مج االت .وأش ارت النت ائج إل ى أن الم ديرين
يمارسون مھامھم اإلشرافية بدرجة متوسطة في ستة مجاالت ،وبدرجة عالية في مجالين فقط م ن
وجھة نظر المعلمين ،وھما :مجال العالقات اإلنسانية ،ومجال التقويم التربوي )مطر.(١٩٩٩ ،
وق ام أب و ھوي دي ) (٢٠٠٠بدراس ة تھ دف إل ى تحدي د درج ة ممارس ة المش رفين الترب ويين
لكفايتھم اإلشرافية من وجھة نظ ر معلم ي وكال ة الغ وث الدولي ة ف ي الض فة الغربي ة .وق د تكون ت
عين ة الدراس ة م ن ) (١٩٢معلم ا ً ومعلم ة ،ش كلت نس بة) (%١٥م ن مجتم ع الدراس ة .ولتحقي ق
أھ داف الدراس ة أع ّد الباح ث اس تبانة اش تملت عل ى ) (٧٠كفاي ة موزع ة عل ى تس عة مج االت
إشرافية .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .١أن درجة ممارسة المشرفين التربويين لكفايتھم اإلشرافية على مجمل المجاالت ك ان بدرج ة
قليلة ،فھم يمارسون ) (٨كفايات فقط بدرجة متوس طة ،بينم ا يمارس ون ) (٦٢كفاي ة بدرج ة
قليلة.
 .٢ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن د مس توى ) (٠.٠٥=αف ي درج ة ممارس ة المش رفين
التربويين لكفاياتھم اإلشرافية تعزى لمتغيرات :الجنس ،وسنوات الخبرة ،والمنطقة التعليمية
الت ي يتب ع لھ ا المش رف الترب وي ،لك ن توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً عل ى مج ال العالق ات
اإلنسانية لصالح منطق ة الق دس /أريح ا ،ومج ال اإلختب ارات المدرس ية تع زى لخب رة المعل م
ولصالح بكالوريوس فأعلى )أبو ھويدي.(٢٠٠٠ ،
وف ي ض وء م ا س بق يمك ن االس تنتاج أن عملي ة اإلش راف الترب وي تتض من مجموع ة م ن
الجھ ود المخطط ة والمقص ودة لمس اعدة المعلم ين عل ى اكتس اب الكفاي ات الت ي تجعلھ م يقوم ون
بمھامھم التربوي ة بكف اءة وإتق ان ،عل ى اعتب ار ان أھمي ة اإلش راف تنبث ق م ن أث ره عل ى تحص يل
الطلبة ،ولكونه يحلل مظاھر القوة والضعف في العملية التعليمية التعلمية ،تمھيداً إلقتراح الحل ول
المناسبة لھا.
كما ويمكن االستنتاج بأن ھناك حاجة ملحة لإلشراف الترب وي ،وإن تمت ع الم دير بالكفاي ات
اإلش رافية الالزم ة ض روري لمس اعدة المعلم ين ف ي تحس ين أدائھ م وإث ارة دافعي تھم نح و النم و
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المھني ،وتنفيذ تطبيق وتط وير المنھ اج المدرس ي ،باإلض افة إل ى تحس ين تعل م الطلب ة ،وني ل ثق ة
المعلمين في المدرسة التي يحملون زمام القيادة فيھا.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
لقد الحظ الباحث من خالل عالقته المباشرة ببرن امج اإلدارة التربوي ة ف ي الدراس ات العلي ا،
وك ذلك ب المعلمين والم ديرين والمش رفين الترب ويين ،باإلض افة إل ى مطالعات ه المكثف ة ف ي األدب
الترب وي المتعل ق باإلش راف ،أھمي ة دور المعل م الفاع ل ف ي إلق اء الض وء عل ى واق ع ممارس ة
المديرين لكفايتھم اإلشرافية ،بما فيھا من س لبيات وايجابي ات ،وذل ك بھ دف تحس ين ممارس ة ھ ذه
الكفايات ،وبالتالي تحسين أداء المعل م الص في واألخ ذ بي ده لتحقي ق األھ داف المرج وة م ن رس الة
التربية والتعليم.
فم ن ھن ا ج اءت ھ ذه الدراس ة الستقص اء مس توى ممارس ة م ديري الم دارس الثانوي ة ف ي
م ديريات محافظ ات ش مال فلس طين لكفاي اتھم االش رافية م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين ،لحص رھا
وتحديد مستوياتھا من جھة ،وإليجاد الحلول المناسبة لھا من جھ ة أُخ رى .وبن ا ًء عل ى ذل ك يعتب ر
الباحث أن مشكلة تحدي د مس توى الكفاي ات اإلش رافية الت ي يتمت ع بھ ا م دير المدرس ة الثانوي ة ف ي
فلسطين ھي مش كلة تس تحق الدراس ة ،وج ديرة ف ي البح ث والتحلي ل ف ي ظ ل أج واء تربوي ة غي ر
مريحة خلفتھا سنوات اإلحتالل الطويلة منذ العام  ١٩٦٧وحتى يومنا ھذا.
ويمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .١م ا مس توى ممارس ة م ديري الم دارس الثانوي ة الحكومي ة ف ي م ديريات محافظ ات ش مال
فلسطين لكفايتھم اإلشرافية من وجھة نظر المعلمين؟
 .٢ھل تختلف تقديرات المعلمين والمعلمات لممارس ات الم ديرين لكف ايتھم االش رافية ب اختالف
النوع االجتماعي ،والمؤھل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمديرية؟
أھداف الدراسة
تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
 .١التع رف إل ى مس تويات ممارس ة م ديري الم دارس الثانوي ة ف ي م ديريات محافظ ات ش مال
فلسطين لكفايتھم اإلشرافية من وجھة نظر المعلمين.
 .٢تحديد أكثر الكفايات اإلشرافية ممارسة لدى مديري المدارس الثانوية في م ديريات محافظ ات
شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين.
 .٣التع رف إل ى مس توى ممارس ة م ديري الم دارس الثانوي ة ف ي م ديريات محافظ ات ش مال
فلس طين لكف ايتھم اإلش رافية م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين تبع ا ً لمتغي رات الن وع االجتم اعي،
والمؤھل ،وسنوات الخبرة ،والمديرية.
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أھمية الدراسة
تستمد الدراسة أھميتھا من أھمية المرك ز الترب وي واإلجتم اعي ال ذي يتب وأه م دير المدرس ة
بوص فه قائ داً تربوي ا ً ومش رفا ً مقيم اً ،يق دم الع ون والمس اعدة للمعلم ين ف ي المدرس ة الت ي يتكف ل
برعايتھا ويشرف على مجمل أعمالھا .وتنبع أھمية الدراسة من األمور اآلتية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

تعد الدراسة الحالية -في حدود علم الباحث -األولى في فلسطين ،والقليلة في الوطن العربي،
التي تھتم بدراسة مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية لكفايتھم اإلشرافية.
تقديم يد العون والمساعدة لمركز التوجيه واإلشراف التربوي التابع ل وزارة التربي ة والتعل يم
العالي الفلسطينية في تقييم العملية اإلشرافية التي يتبناھا في تحسين وتطوير النظام التعليمي
من خالل الكشف عن الحاجات التدريبية الالزمة للمديرين.
تبصير م ديري الم دارس بالممارس ات اإلش رافية الت ي يحتاجھ ا المعلم ون للعم ل عل ى تلبي ة
حاجاتھم فيھا.
إبراز رأي المعلمين وإسماع أصواتھم بطريقة ديمقراطية ،بإعتب ارھم أح د م دخالت العملي ة
التربوية ،وتحسين أدائھم باعتباره أحد مخرجاتھا.
يتوقع من خالل تحليل نتائج الدراسة التعرف إلى أثر متغيرات:النوع اإلجتم اعي ،والمؤھ ل
العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمديرية ،على مستوى الكفايات اإلشرافية التي يتمتع بھا مديري
المدارس في مديريات محافظات شمال فلسطين.

حدود الدراسة
كما ھو الحال في معظم الدراسات الميداني ة ف ي مج ال العل وم اإلجتماعي ة ،ف إن لك ل دراس ة
محدداتھا ،ومحددات ھذه الدراسة أنھا:
 .١اقتصرت على معلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظات شمال فلسطين في
الفصل األول من العام الدراسي .٢٠٠٦/٢٠٠٥
 .٢اقتصرت على مجموعة من مجاالت الكفايات اإلشرافية الت ي يفت رض بالم ديرين ممارس تھا
في المدارس التي يشرفون عل ى إدارتھ ا ،وق د تمثل ت ھ ذه المج االت ب :القي ادة ،والتخط يط
والتط وير ،وإدارة البيئ ة الص فية ،وإس تراتيجيات التعل يم وال تعلم الص في ،والعالق ات
اإلنس انية ،واإلختب ارات المدرس ية ،والنم و المھن ي للمعلم ين ،والتق ويم الترب وي ،والمن اھج
وطرائق التدريس.
 .٣تتحدد ھذه الدراسة م ن حي ث نتائجھ ا ف ي الخص ائص العلمي ة ألداة الدراس ة المس تخدمة م ن
حي ث ص دقھا وثباتھ ا ،باإلض افة إل ى ظ روف تطبيقھ ا وم دى ع دالتھا ،والمتمثل ة بمج االت
الكفاي ات اإلش رافية لم ديري الم دارس الثانوي ة الحكومي ة ف ي م ديريات محافظ ات ش مال
فلسطين.
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مصطلحات الدراسة
 .١الكفاي ة :جمي ع المع ارف والمھ ارات والق درات المتعلق ة بوظيف ة وأداء م دير المدرس ة الت ي
يفترض أن يؤديھا إلتمام عمله على أحسن وجه )العودة.(١٩٨٩ ،
 .٢الكفاية االش رافية :ويقص د بھ ا إجرائي ا بالدرج ة الت ي يح ددھا المعلم ون لممارس ة الم ديرين
لكفايتھم اإلشرافية على مقياس أداة الدراسة المعدة من قبل الباحث )أبو ھويدي.(٢٠٠٠ ،
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
اتبع الباحث المنھج الوصفي بأحد صوره المس حية التحليلي ة ال ذي يص ف الظ اھرة كم ا ھ ي
في الواقع ،ويعبر عنھا كميا ً وكيفيا ً بحيث يؤدي ذلك في الوصول إلى فھم أفضل لھذه الظاھرة.
عينة الدراسة
تم إجراء الدراسة على عينة عشوائية من معلم ي ومعلم ات الم دارس الثانوي ة ف ي م ديريات
محافظ ات ش مال فلس طين ف ي الفت رة الواقع ة م ا ب ين ٢٠٠٦/١٠/٤م ولغاي ة ٢٠٠٦/١٠/٢٦م،
والبالغ عددھم ) (٢٥٠معلما ً ومعلمة ،أي بنسبة ) (%٥من مجتمع الدراسة الب الغ ع دده )(٤٩١٣
معلما ً ومعلمة .وقد تم ت االس تعانة بم ديريات التربي ة والتعل يم ف ي المحافظ ات الم ذكورة لض مان
تمثيل العينة في مدارس المحافظات والقرى والمخيمات التابعة لھا ،وذل ك بمع دل ) (١٧معلم ا ً أو
معلمة لكل مدرسة مختارة .والجدول ) (١يبين توزيع أفراد العينة تبعا ً لمتغيرات الدراسة.
جدول ) :(١توزيع أفراد العينة من المعلمين والمعلمات تبعا ً لمتغيرات الدراسة.
النوع االجتماعي

المستوى
التعليمي

المديرية

سنوات الخبرة

ذكر

أنثى

بكالوريوس فما
دون

أعلى من
بكالوريوس

أقل من)(٥
سنوات

من ١٠-٥
سنوات

أكثر من ١٠
سنوات

نابلس

جنين

طولكرم

سلفيت

قباطية

١١٩

١٣١

١٩٦

٥٤

٣٨

٨٤

١٢٨

٦٤

٥٤

٤٨

٤٢

٤٢

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠

٢٥٠
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أداة الدراسة
لتحقي ق أغ راض الدراس ة وتجمي ع البيان ات المطلوب ة لإلجاب ة ع ن تس اؤالتھا ،ق ام الباح ث
بتطوير أداة بحث رئيسة واحدة ،ھي استبانة"مستوى ممارسة الكفايات اإلش رافية الت ي يتمت ع بھ ا
مديرو المدارس الحكومية الثانوية في مديريات محافظات ش مال الض فة الغربي ة م ن وجھ ة نظ ر
المعلمين" ،بعد اإلطالع على األدبيات الحديثة المتعلقة بقضايا اإلشراف التربوي ودور الم ديرين
فيھا ومنھا:دليل المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم األردني ة ) ،(١٩٨٩ودلي ل المش رف
الترب وي ف ي وزارة التربي ة والتعل يم الع الي الفلس طينية ) ،(١٩٩٧ودراس ة م ايرز وم ارفي
) ،(Mayers & Murphy, 1995ودراس ة أب و ھوي دي ) ،(٢٠٠٠باإلض افة إل ى الخب رة
الشخصية التي يتمتع بھا الباحث في ھذا المجال.
كم ا اس تفاد الباح ث م ن إس تطالع آراء بع ض المس ؤولين م ن طلب ة الدراس ات العلي ا م ن
معلم ين وم ديرين ومش رفين ترب ويين ،وك ذلك ال زمالء المختص ين ف ي كلي ة العل وم التربوي ة.
ولتحدي د درج ة تق دير المعل م المس تجيب عل ى ك ل مج ال م ن مج االت الكفاي ات اإلش رافية ،ق ام
الباح ث باس تخدام س لم ليك رت الخماس ي حس ب المقي اس الت الي:بدرج ة عالي ة ج داً ) (٥درج ات،
بدرجة عالي ة ) (٤درج ات ،بدرج ة متوس طة ) (٣درج ات ،بدرج ة متدني ة ) (٢درجت بن ،بدرج ة
متدنية جدا ) (١درجة .وقد تمت صياغة جميع الفقرات المتعلقة بالكفايات بصيغة تعبر عن معن ى
إيجابي ،ألنھا تؤشر على الكفاي ات اإلش رافية الت ي يفت رض بالم دير ممارس تھا م ن منطل ق ال دور
التربوي المناط به في ھذا المجال .واشتملت األداة على األجزاء اآلتية:
األول :ويضم رسالة توضيحية ح ول أھ داف الدراس ة وأغراض ھا ،باإلض افة إل ى معلوم ات
ديموغرافي ة عام ة تتعل ق بالبيان ات الشخص ية للمس تجيبين ،والت ي تض منت الن وع االجتم اعي،
والمؤھل العلمي ،والخبرة التعليمية ،والمديرية.
أما الج زء الث اني :فيض م ) (٨٠فق رة موزع ة عل ى تس عة مج االت وھ ي:الكفاي ات المتعلق ة
بالقيادة ) ١١فقرة( ،والكفايات المتعلقة بالتخطيط والتطوير ) ٩فقرات( ،والكفايات المتعلقة بإدارة
البيئة الصفية )٧فق رات( ،والكفاي ات المتعلق ة باس تراتيجيات التعل يم وال تعلم الص في ) ٨فق رات(،
والكفايات المتعلقة بالعالقات اإلنسانية )١١فق رة( ،والكفاي ات المتعلق ة باإلختب ارات المدرس ية )٥
فقرات( ،والكفاي ات المتعلق ة بالكفاي ات المتعلق ة ب النمو المھن ي ) ١٠فق رات( ،والكفاي ات المتعلق ة
بالتقويم التربوي) ٩فقرات( ،وأخيراً الكفايات المتعلقة بالمناھج وطرائق التدريس ) ١٠فقرات(.
الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة )الصدق والثبات(
للتحقق من صدق الجزء الثاني من أداة الدراسة ،قام الباح ث بعرض ھا ف ي ص ورتھا األولي ة
على ) (٩من المحكمين من األك اديميين ذوي االختص اص والخب رة ف ي كلي ة العل وم التربوي ة ف ي
جامعة النجاح الوطنية .وبعد اإلطالع على آراء ومالحظات المحكمين المختلفة ،تم التقيد ب إجراء
التع ديالت الت ي اقترح ت ،ث م طبق ت عل ى مجموع ة مكون ة م ن ) (٢٠طالب ا ً وطالب ة ف ي برن امج
الدراسات العليا بكلية العل وم التربوي ة ،للتأك د م ن وض وح العب ارات والتعليم ات ،وص لة محت وى
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الفقرات بموضوع الدراسة ،وتم إجراء تعديالت على بع ض الفق رات بن اء عل ى المقترح ات الت ي
جمعت من المحكمين ،حيث ثم اجراء التعديالت على الفقرات التالية:
 .١يساعد المعلمين على رب ط المن اھج بالحي اة العملي ة ،حي ث ت م تع ديلھا ال ى "يس اعد المعلم ين
على ربط المناھج بواقع الحياة.
 .٢يوضح للمعلمين اساليب وطرائق متنوعة في إثراء المنھاج ،وعدلت إلى" ،يوضح للمعلمين
دورھم في إثراء المنھاج".
 .٣يقيم أداء المعلمين بعدالة وموضوعية ،وعدلت إلى ما "يقيم أداء المعلمين على أس س علمي ة
صحيحة".
 .٤يطبق خطوات الزيارة الصفية وفق االصول المتبعة تربوياً ،وع دلت ال ى" ،يطب ق خط وات
الزيارة الصفية وفق اصولھا المرعية".
 .٥يس عى ال ى تحقي ق اج واء م ن الص داقة والتف اھم ب ين المعلم ين ،وع دلت إل ى" ،يس عى ال ى
تحقيق التآلف واالنسجام بين المعلمين".
وقد جمع دليالً آخر عل ى ص دق األداة م ن خ الل اس تخراج مع امالت اإلتس اق ال داخلي لك ل
مجال من مجال مقياس األداة ،حيث تم احتساب معامل اإلرتباط بين كل فق رة م ن األداة والدرج ة
الكلية ،وبين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،وبين كل مجال والمجاالت األُخرى
للمقياس.
وقد بينت النتائج ان قيم معامالت اإلرتباط تراوحت بين ) (٠.٣٢و) ،(٠.٨٦وكانت جميعھا
دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠١
أم ا بالنس بة لثب ات أداة الدراس ة ،فق د ت م إس تخدام معادل ة كرونب اخ )(Alpha Cronbach
إلحتساب اإلتساق الداخلي لمجاالت الدراسة ،باإلضافة إل ى الثب ات الكل ي ل ألداة ،ونت ائج الج دول
) (٢تبين ذلك.
جدول ) :(٢ثبات أداة الدراسة للمجاالت والثبات الكلي وفق معادلة كرونباخ الفا.
المجاالت
الكفايات المتعلقة بالقيادة
الكفايات المتعلقة بالتخطيط والتطوير
الكفايات المتعلقة بإدارة البيئة الصفية
الكفايات المتعلقة بإستراتيجيات التعليم والتعلم الصفي
الكفايات المتعلقة بالعالقات اإلنسانية
الكفايات المتعلقة باإلختبارات المدرسية
الكفايات المتعلقة بالكفايات المتعلقة بالنمو المھني للمعلمين
الكفايات المتعلقة بالتقويم التربوي
الكفايات المتعلقة بالمناھج وطرائق التدريس
الثبات الكلي

عدد الفقرات
١١
٩
٧
٨
١١
٥
١٠
٩
١٠
٨٠

قيمة الثبات
٠.٨٤
٠.٧٩
٠.٨٩
٠.٩١
٠.٨٥
٠.٧٨
٠.٨١
٠.٨٤
٠.٨٣
٠.٩٢
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يتضح من الجدول ) (٢أن ثبات األداة على المجاالت المختلف ة ت راوح ب ين )،(٠.٩١-٠.٧٨
في حين وصل الثبات الكلي لألداة إلى ) (٠.٩٢وجميعھا ذات قيم جيدة تفي بأغراض الدراسة.
ومن ھنا يتبين بأن األداة تتصف بخصائص سيكومترية جيدة من صدق وثبات مما يعن ي أن
اإلستدالالت الت ي س تخرج بھ ا ھ ذه الدراس ة س تكون مرتبط ة وبدق ة بم ا ت م قياس ه م ن خ الل أداة
الدراسة.
تصميم الدراسة
أ.

المتغيرات المستقلة ) :(Independent Variablesوتضم مايلي:
 .١النوع االجتماعي وله مستويان وھما:ذكر ،أنثى.
 .٢المؤھل العلمي وله مستويان وھما:بكالوريوس فما دون ،أعلى من بك الوريوس .وك ان
الھدف من ھذا االجراء لضمان تمثي ل جمي ع مس تويات أف راد العين ة ،وك ذلك لقل ة ع دد
حملة الدبلوم المتوسط والعالي م ن المعلم ين ،فك ان مس توى البك الوريوس ھ و األق رب
على مستوى حملة الدبلوم المتوسط ،والدبلوم العالي ھو األقرب على الماجستير.
 .٣سنوات الخبرة وله ثالثة مستويات وھ ي:أق ل م ن ) (٥س نوات وم ن ) (١٠-٥س نوات،
وأكثر من ) (١٠سنوات.
 .٤المديرية ولھا ستة مستويات وھي :نابلس ،جنين ،قباطية ،طولكرم ،قلقيلية ،وسلفيت.

ب .المتغير التابع )(Dependant Variable
ويتمثل بمستوى ممارسة مديري الم دارس الثانوي ة ف ي م ديريات محافظ ات ش مال فلس طين
لكفاياتھم اإلشرافية.
إجراءات جمع البيانات
لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية:
 .١تحديد مجتمع الدراسة وعينتھا.
 .٢بناء أداة الدراسة واستخراج الخصائص السيكومترية لھا.
 .٣تحديد الفقرات وفق المجاالت التي تنتمي إليھا بصورتھا النھائية ،وھ ي ) (٨٠فق رة موزع ة
على تسعة مجاالت وھي:
 المج ال األول :الكفاي ات المتعلق ة بالقي ادة ،وتمثل ه الفق رات،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١) :.(١١ ،١٠ ،٩ ،٨
 المجال الثاني:الكفايات المتعلقة بالتخطيط والتطوير ،وتمثله الفق رات،١٤ ،١٣ ،١٢) :.(٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥
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المج ال الثال ث :الكفاي ات المتعلق ة ب إدارة البيئ ة الص فية ،وتمثل ه الفق رات،٢٢ ،٢١) :
.(٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣
المج ال الراب ع:الكفاي ات المتعلق ة باس تراتيجيات التعل يم وال تعلم الص في وتمثل ه
الفقرات.(٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨):
المج ال الخ امس:الكفاي ات المتعلق ة بالعالق ات اإلنس انية ،وتمثل ه الفق رات،٣٧ ،٣٦) :
.(٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨
المجال السادس:الكفايات المتعلقة باإلختبارات المدرس ية ،وتمثل ه الفق رات،٤٨ ،٤٧) :
.(٥١ ،٥٠ ،٤٩
المجال السابع:الكفايات المتعلقة ب النمو المھن ي للمعلم ين ،وتمثل ه الفق رات،٥٣ ،٥٢) :
.(٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤
المج ال الث امن:الكفاي ات المتعلق ة ب التقويم الترب وي ،وتمثل ه الفق رات،٦٤ ،٦٣ ،٦٢) :
.(٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥
المجال التاس ع:الكفاي ات المتعلق ة بالمن اھج وطرائ ق الت دريس ،وتمثل ه الفق رات،٧١) :
.(٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢

 .٤توزيع األداة على عينة الدراسة وجمعھا.

 .٥ترميز األداة ،وإدخالھا على الحاسوب ومعالجتھا إحصائيا ً.
المعالجات اإلحصائية
لإلجاب ة عل ى أس ئلة الدراس ة ،ت م اس تخدام برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم اإلجتماعي ة
) ،(SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 .١المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة لمتغي رات الدراس ة الرئيس ة
ومجاالتھ ا لإلجاب ة ع ن التس اؤل األول المتعل ق بمج االت الكفاي ات اإلش رافية ل دى م ديري
المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظات شمال فلسطين من وجھة نظر المعلمين.
 .٢إختب ار )ت( لمجم وعتين مس تقلتين ) (Independent t- testلإلجاب ة ع ن التس اؤل الث اني
المتعلق بالمتغيرات:النوع االجتماعي ،المؤھل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمديرية.
 .٣تحليل التباين األحادي ) ،(ANOVAواختبار شفيه للمقارنات البعدية للمتغيرات المستقلة
)  (Scheffet Post- Hoc-Testلإلجابة عن متغيري سنوات الخبرة والمديرية.
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نتائج الدراسة ومناقشتھا
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه:
م ا مس توى ممارس ة م ديري الم دارس الثانوي ة الحكومي ة ف ي م ديريات محافظ ات ش مال
فلس طين لكف ايتھم اإلش رافية م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين؟ وھ ل توج د ف روق دال ة إحص ائيا ً ب ين
مجاالت ھذه الكفايات عند أفراد عينة الدراسة؟
لإلجابة عن الجزء األول من الس ؤال ق ام الباح ث باس تخدام المتوس طات الحس ابية ،والنس ب
المئوي ة ،ولك ل فق رة ،ولك ل مج ال ،وللدرج ة الكلي ة للكفاي ات اإلش رافية ،ونت ائج الج داول ذات
األرقام ) (١١) ،(١٠) ،(٩) ،(٨) ،(٧) ،(٦) ،(٥) ،(٤) ،(٣تبين ذلك ،بينما يبين الجدول )(١٢
خالص ة النت ائج ب ين المج االت وترتيبھ ا والدرج ة الكلي ة لمس توى الكفاي ات اإلش رافية عن د أف راد
عينة الدراسة.
ومن أج ل تفس ير النت ائج ،ونظ راً ألن س لم االس تجابة خماس ي ،فق د اعتم دت النس ب المئوي ة
اآلتية:
عال جداً من الممارسة للكفاية اإلشرافية.
  %٨٠فأكثر مستوى ٍعال من الممارسة للكفاية اإلشرافية.
  %٧٩.٩ -%٧٠مستوى ٍ  %٦٩.٩ -%٦٠مستوى متوسط من الممارسة للكفاية اإلشرافية.متدن من الممارسة للكفاية اإلشرافية.
  %٥٩.٩ -%٥٠مستوىٍ
ً
 أقل من  %٥٠مستوىمتدن جدا من الممارسة للكفاية اإلشرافية.
ٍ
أما األساس الذي تم االعتماد عليه في توزيع ھذه الفئات فھو األساس االحصائي الق ائم عل ى
توزيع المسافات بين فئات التدريج على مقياس ليكرت الخماسي ) (Likert Scaleبشكل متسا ٍو.
 .١مجال القيادة
جدول ) :(٣المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية لمجال
القيادة عند أفراد عينة الدراسة )ن= .(٢٥٠
الرقم الفقرات
.١
.٢
.٣
.٤

ينمي روح المبادرة واإلبداع لدى
المعلمين.
يشجع المعلمين على العمل الجماعي.
يتقبل النقد برحابة وسعة صدر.
يدير اإلجتماعات التربوية بشكل يؤدي
إلى تحقيق أھدافھا.

المتوسط
٣.٨٩
٣.٦٩
٣.٨٣
٣.٩٣

مستوى ممارسة
النسبة
)(%
المئوية
الكفاية اإلشرافية
عال
٧٧.٨
ٍ
٧٣.٨
٧٦.٦
٧٨.٦

عال
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
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 ...ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )(٣

الرقم الفقرات
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١

يشرك المعلمين في اتخاذ القرارات
التي ترتبط بعملھم التربوي.
يحفز المعلمين على أداء المھام الملقاة
على عاتقھم بھمة ونشاط.
يقدم للمعلمين اإلقتراحات البناءة التي
تساعد على تطورھم المھني.
يشجع المعلمين على المشاركة في
المؤتمرات والندوات العلمية.
يساعد المعلمين على تبني الدور
القيادي في اإلدارة والتدريس.
يساعد المعلمين على تبني الدور
القيادي في اإلدارة والتدريس.
يستمع إلى آراء المعلمين ومقترحاتھم
قبل اتخاذ القرار.

الدرجة الكلية لمجال القيادة
*

المتوسط

مستوى ممارسة
النسبة
المئوية ) (%الكفاية اإلشرافية

٣.٦٨

٧٣.٦

عال
ٍ

٣.٨٦

٧٧.٢

عال
ٍ

٣.٧٤

٧٤.٨

عال
ٍ

٣.١٤

٦٢.٨

متوسط

٣.٧١

٧٤.٢

عال
ٍ

٣.٧١

٧٤.٢

عال
ٍ

٣.٢٢

٦٤.٤

متوسط

٣.٦٧

٧٣.٤

عالية

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح من الجدول ) (٣أن مس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية للم ديرين ف ي مج ال القي ادة
من وجھة نظر أفراد عينة الدراس ة ك ان عالي ا ً عل ى فق رات.(١٠ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١) :
حيث تراوحت نسبة اإلستجابة عليھا م ا ب ين) ،(٧٣.٦-%٧٨.٦وك ان مس توى ممارس ة الكف ايتين
اإلش رافيتين عل ى الفق رتين رق م ) (١١ ،٨متوس طاً ،حي ث بلغ ت اإلس تجابة عليھم ا )،%٦٢.٨
 (٦٤.٤وعلي التوالي.
وفيم ا يتعل ق بالدرج ة الكلي ة لمس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية لمج ال القي ادة فق د كان ت
عالية ،حيث بلغت نسبة اإلستجابة عليھا ) ،(%٧٣.٤وبمتوسط ).(٣.٦٧
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 .٢مجال التخطيط والتطوير
جدول ) :(٤المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية لمجال
التخطيط والتطوير عند أفراد عينة الدراسة )ن=.(٢٥٠
الرقم الفقرات
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

ي زود المعلم ين بنم اذج مخت ارة م ن ٣.٥٨
الخطط الدراسة
يطل ع المعلم ين عل ى م ا يھمھ م م ن ٣.٨١
الخطة اإلشرافية
يطل ع المعلم ين عل ى مص ادر التخط يط ٣.٥٩
للتعليم
يتع رف عل ى حاج ات المعلم ين المھني ة ٣.٦٨
ويھتم بھا.
ين اقش المعلم ين ف ي محتوي ات الخط ط ٣.٥٦
التي يضعونھا لموادھم التعليمية
يھ تم ب إجراء البح وث والدراس ات ٢.٩٨
الميدانية الالزم ة لتط وير عملي ة التعل يم
والتعلم
يح رص عل ى مش اركة المعلم ين ف ي ٣.٤٠
عملية التخطيط
يواك ب الحداث ة والتط وير ف ي عملي ة ٣.٥٣
التخطيط
يق وم ب التخطيط م ن أج ل التع رف عل ى ٣.٦٨
فرص تطوير المعلمين مھنيا ً

الدرجة الكلية لمجال التخطيط والتطوير
*

المتوسط

٣.٥٢

مستوى ممارسة
النسبة
المئوية ) (%الكفاية اإلشرافية
عال
٧١.٦
ٍ
٧٦.٢

عال
ٍ

٧١.٨

عال
ٍ

٧٣.٦

عال
ٍ

٧١.٢

عال
ٍ

٥٩.٦

متدن
ٍ

٦٨.٠

متوسط

٧٠.٦

عال
ٍ

٧٣.٦

عال
ٍ

٧٠.٤

عالية

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتض ح م ن الج دول ) (٤أن مس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية ف ي مج ال التخط يط
والتط وير ك ان عالي ا ً عل ى الفق رات ،(٩ ،٨ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١) :حي ث تراوح ت نس بة اإلس تجابة
عليھ ا م ا ب ين ) ،(%٧٦.٢ -%٧٠.٦وكان ت متوس طة عل ى الفق رة ) ،(٧حي ث كان ت نس بة
اإلس تجابة عليھ ا ) .(%٦٨أم ا الكفاي ة اإلش رافية الت ي ج اء مس توى الممارس ة عليھ ا مت دن ،فق د
انحصرت في الفقرة ) ،(٦والتي جاءت نسبة اإلستجابة عليھا ).(%٥٩.٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٧٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

وفيما يتعل ق بالدرج ة الكلي ة للمج ال ،فق د كان ت عالي ة حي ث وص لت نس بة اإلس تجابة عليھ ا
) ،(%٧٠.٤وبمتوسط حسابي بلغ ).(٣.٥٢
 .٣مجال إدارة البيئة الصفية
جدول ) :(٥المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية لمجال
إدارة البيئة الصفية عند أفراد عينة الدراسة )ن= .(٢٥٠
الرقم

الفقرات

المتوسط

يطلع المعلم على أساليب إدارة وقت ٣.٧٢
.١
الحصة الدراسية.
يرشد المعلم إلى أنشطة تحفز الطالب على ٣.٧١
.٢
المشاركة الصفية المنضبطة والفاعلة.
٣.٧٧
يرشد المعلم إلى أساليب معالٍجة مشكالت
.٣
االنضباط الصفي.
٣.٧٤
يقترح أنشطة تسھم في تنمية الثقة بين
.٤
المعلم والطالب.
٣.٤١
يزود المعلم بتغذية راجعة ھادفة حول
.٥
تفاعله اللفظي الصفي.
يتشاور مع المعلمين في األمور التي تتعلق ٣.٧٦
.٦
بنشاطاتھم التدريسية في البيئة الصفية.
ينظم زيارات دورية للمعلمين في فصولھم ٤.٢٣
.٧
الدراسية.
٣.٧٦
الدرجة الكلية لمجال إدارة البيئة الصفية
*

النسبة
المئوية %
٧٤.٤

مستوى
ممارسة
الكفاية
اإلشرافية
عال
ٍ

٧٤.٢

عال
ٍ

٧٤.٢

عال
ٍ

٧٤.٨

عال
ٍ

٦٨.٢

متوسط

٧٥.٢

عال
ٍ

٨٤.٦

عال جداً
ٍ

٧٥.٢

عالية

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتبين من الجدول ) (٥أن مستوى ممارسة الكفايات اإلشرافية في مجال إدارة البيئ ة الص فية
كان عاليا ً جداً على الفقرة ) ،(٧حيث بلغ ت نس بة اإلس تجابة عليھ ا ) ،(%٨٤.٦وك ان عالي ا ً عل ى
الفقرات (٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١) :باإلضافة إلى الدرجة الكلية ،حي ث تراوح ت نس بة اإلس تجابة عليھ ا
ما بين ).(%٧٥.٤-%٧٤.٢
أما فيما يتعلق بمستوى ممارسة الكفاية اإلشرافية رق م ) ،(٥فق د ج اء متوس طا ً ،حي ث بلغ ت
نسبة اإلستجابة عليھا ) ،(%٦٨.٢وبمتوسط ).(٣.٤١

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٣

 .٤مجال استراتيجيات التعليم والتعلم الصفي
جدول ) :(٦المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية لمجال
استراتيجيات التعليم والتعلم الصفي عند أفراد عينة الدراسة )ن = .(٢٥٠
الرقم

الفقرات

المتوسط

يساعد المعلم على تحقيق التكام ل ب ين ٣.٤٥
.١
طرائق التدريس.
يع رض للمعل م طرائ ق ت دريس جي دة ٣.٣٨
.٢
مع بيان كيفية توظيفھا.
يرش د المعل م إل ى أس اليب تعل يم ذوي ٣.٣٩
.٣
الحاجات الخاصة.
يطل ع المعل م عل ى نظري ات التعل يم ٣.٢٣
.٤
والتعلم الحديثة.
يساعد المعلم على التنويع ف ي طرائ ق ٣.٤٦
.٥
التدريس.
يوج ه المعل م ألس اليب تنمي ة الع ادات ٣.٧٢
.٦
واالتجاھات الحديثة.
يخط ط األنش طة التوجيھي ة للمعلم ين ٣.٧٠
.٧
الجدد.
ي زود المعل م بب رامج تدريبي ة تھ دف ٣.٤٦
.٨
إلى تحسين نوعية التعليم.
الدرجة الكلية لمجال استراتيجيات التعليم
٣.٤٧
والتعلم الصفي.

مستوى ممارسة
النسبة
المئوية) (%الكفاية اإلشرافية
متوسط
٦٩
٦٧.٦

متوسط

٦٧.٨

متوسط

٦٤.٦

متوسط

٦٩.٢

متوسط

٧٤.٤

عال
ٍ

٧٤

عال
ٍ

٦٩.٢

متوسط

٦٩.٤

متوسطة

* أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.
يتض ح م ن الج دول ) (٦أن مس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية للم ديرين ف ي مج ال
اس تراتيجيات التعل يم وال تعلم الص في م ن وجھ ة نظ ر أف راد عين ة الدراس ة ك ان متوس طا ً عل ى
الفق رات (٨ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١) :وك ذلك عل ى الدرج ة الكلي ة للمج ال ،حي ث تراوح ت نس بة
اإلستجابة عليھا م ا ب ين ) .(%٦٩.٤ - %٦٤.٦وفيم ا يتعل ق ب الفقرتين (٦.٧) :فق د ك ان مس توى
اإلستجابة عليھا عاليا ً ،حيث تراوحت نسبة اإلستجابة ما بين ).(%٧٤.٤ -%٧٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٧٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

 .٥مجال العالقات اإلنسانية
جدول ) :(٧المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية لمجال
العالقات اإلنسانية )ن=.(٢٥٠
الرقم

الفقرات

المتوسط

يتفھم حاجات المعلم ومشكالته ويھتم ٣.٩٣
.١
بھا.
يحرص على رفع الروح المعنوية ٤.٠٠
.٢
للمعلم ويعززھا
يثمن قدرات وانجازات المعلمين ٣.٩٣
.٣
المميزة ويعممھا
يبرز الممارسات االيجابية للمعمين ٣.٩٠
.٤
ويتبناھا.
٤.١٣
يتجنب إحراج المعلم أمام التالميذ.
.٥
٣.٩٨
يستمع جيداً آلراء المعلمين ويقدرھا
.٦
يقيم عالقات طيبة مع المعلمين ٤.١٨
.٧
تستقطب اھتمامھم ومحبتھم.
يستجيب لمطالب المعلمين المھنية ٣.٨٣
.٨
خالل فترة معقولة من الزمن.
يتشاور مع المعلمين قبل الزيارة ٣.٩٤
.٩
لفصولھم الدراسية
 .١٠يسعى إلى تحقيق التآلف واالنسجام ٤.٠٦
بين المعلمين.
 .١١يحرص على توفير بيئة اجتماعية ٤.٠٠
مناسبة للمعلمين في المدرسة.
٣.٩٩
الدرجة الكلية لمجال العالقات اإلنسانية
*

النسبة
المئوية
٧٨.٦

مستوى ممارسة
الكفاية اإلشرافية
عال
ٍ

٨.٠٠

عال جداً
ٍ

٧٨.٦

عا ٍل

٧٨.٠٠

عال
ٍ

٨٢.٦
٧٩.٦
٨٣.٦

عال جداً
ٍ
عال
ٍ
عال جداً
ٍ

٧٦.٦

عال
ٍ

٧٨.٨

عال
ٍ

٨١.٢

عال جداً.
ٍ

٨٠.٠

عال جداً
ٍ

٧٩.٨

عالية

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح من الجدول ) (٧أن مستوى ممارسة الكفايات اإلشرافية للمديرين في مجال العالق ات
اإلنس انية ك ان عالي ا ً ج داً عل ى الفق رات ،(١١ ،١٠ ،٧ ،٥ ،٢) :حي ث تراوح ت نس بة اإلس تجابة
عليھ ا م ا ب ين ) ،(%٨٣.٦-%٨٠وكان ت عالي ة عل ى الفق رات ،(٩ ،٨ ،٦ ،٤ ،٣ ،١) :حي ث
تراوحت نسبة اإلستجابة عليھا ما بين ).(%٧٩.٨-%٧٦.٦

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٥

وفيما يتعلق بالدرجة للمجال ،فقد كانت عالي ة ،إذ بلغ ت اإلس تجابة عليھ ا ) ،(%٧٩.٨وھ ي
تعادل المتوسط الحسابي ).(٣.٩٩
 .٦مجال اإلختبارات المدرسية
جدول ) :(٨المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى ممارسة الكفايات اإلشرافية لمجال
اإلختبارات المدرسية )ن = .(٢٥٠
الرقم

الفقرات

يزود المعلم بنماذج اختبارات معدة
.١
وفق جدول مواصفات.
يساعد المعلم في بناء إختبارات
.٢
مدرسية تتسم بالصدق والموضوعية
والثبات.
يطلع المعلم على مواصفات اإلختبار
.٣
الجيد.
ينمي مھارات المعلم في تدريبات
.٤
وأنشطة عالجية بناء على نتائج
اإلختبارات.
يعرف المعلم بطرائق وأساليب تحليل
.٥
وتفسير نتائج اإلختبارات.
الدرجة الكلية لمجال اإلختبارات المدرسية.
*

النسبة
المئوية
٦٥.٦

مستوى ممارسة
الكفاية اإلشرافية
متوسط

٣.٣٨

٦٧.٦

متوسط

٣.٥٤

٧٠.٨

عال
ٍ

٣.٥٣

٧٠.٦

عال
ٍ

٣.٢٢

٦٤.٤

متوسط

٣.٣٩

٦٧.٨

متوسط

المتوسط
٣.٢٨

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتب ين م ن الج دول ) (٨أن مس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية للم ديرين ف ي مج ال
اإلختبارات المدرسية كان عاليا ً على الفقرتين ،(٤،٣) :حيث تراوح ت نس بة اإلس تجابة عليھ ا م ا
ب ين ،(%٧٠.٨-%٧٠.٦) :وك ان متوس طا ً عل ى الفق رات ،(٥ ،٢ ،١) :حي ث تراوح ت نس بة
اإلستجابة عليھا ما بين ) .(%٦٧.٦-%٦٤.٤أما فيما يتعلق بمستوى اإلستجابة على المجال ككل
فقد كان متوسطاً ،حيث بلغت نسبة اإلستجابة عليه ) ،(%٦٧.٨وھ ي نس بة تع ادل متوس طا ً قيمت ه
).(٣.٣٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٧٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

 .٧مجال النمو المھني للمعلمين
جدول ) :(٩المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية لمجال
النمو المھني للمعلمين )ن = .(٢٥٠
الرقم

الفقرات

يلبي الحاجات المھنية للمعلمين الجدد.
.١
ينظم دورات تدريبية أثناء الخدمة
.٢
تساھم في رفع كفايات المعلمين
المھنية.
يحرص على تنمية الجوانب اإلبداعية
.٣
للمعلمين في المدرسة.
يقدم المشورة العلمية الالزمة
.٤
للمعلمين لتطوير أدائھم المھني.
يدرب المعلمين على توظيف الوسائل
.٥
التعليمية الالزمة لخدمة العلمية
التعليمية.
يزود المعلمين بقراءات مسلكية
.٦
مختارة.
يقيم أداء المعلمين على أسس علمية
.٧
صحيحة.
يعتمد اجتماعات دورية مع المعلمين
.٨
لتقييم الوضع التربوي العام في
المدرسة.
يوظف أسلوب الزيارة الصفية بشكل
.٩
يساعد في نمو المعلمين مھنيا ً.
 .١٠يدرب المعلمين على وضع الخطط
الدراسية وتوظيفھا لتدعيم عملية
التعلم والتعليم الصفي.
الدرجة الكلية لمجال النمو المھني للمعلمين.
*

النسبة
المئوية
٧٩.٠
٦٩.٦

مستوى ممارسة
الكفاية اإلشرافية
عال
ٍ
متوسط

٣.٧٢

٧٤.٤

عال
ٍ

٣.٨٠

٧٦.٠

عال
ٍ

٣.٤٥

٦٩.٠

متوسط

٣.٢٢

٦٤.٤

متوسط

٣.٧٦

٧٥.٢

عال
ٍ

٣.٩٨

٧٩.٦

عال
ٍ

٤.٠٤

٨٠.٨

عال جداً
ٍ

٣.٧١

٧٤.٢

عال
ٍ

٣.٦١

٧٢.٢

عالية

المتوسط
٣.٩٥
٣.٤٨

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح م ن الج دول ) (٩أن مس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية للم ديرين ف ي مج ال النم و
المھني للمعلمين كان عالي ا ً ج داً عل ى الفق رة ) ،(٩حي ث بلغ ت نس بة اإلس تجابة عليھ ا )(%٨٠.٨
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٧

وكان عاليا ً على الفقرات ،(١٠ ،٨ ،٧ ،٤ ، ٣،١) :حيث تراوحت نسبة اإلستجابة عليھ ا م ا ب ين
) ،(%٧٩.٦ -%٧٤.٢وك ان متوس طا ً عل ى الفق رات ،(٦ ،٥ ،٢) :حي ث بلغ ت نس بة اإلس تجابة
عليھا ما بين ).(%٦٩.٦ -%٦٧.٤
أما فيم ا يتعل ق بمس توى اإلس تجابة عل ى المج ال كك ل فق د ك ان متوس طا ً ،حي ث بلغ ت نس بة
اإلستجابة عليه ) ،(%٦١.٨أي بمتوسط حسابي ).(٣.٠٩
 .٨مجال التقويم التربوي
جدول ) :(١٠المتوس طات الحس ابية ،والنس ب المئوي ة لمس توى الممارس ات للكفاي ات اإلش رافية
لمجال التقويم التربوي )ن=.(٢٥٠
الرقم

الفقرات

يشرك المعلمين في علمية تقييم المنھاج
.١
الدراسي.
يشرك المعلمين في عملية تقييم تقدم
.٢
الطالب العلمي.
يطبق خطوات الزيارة الصفية وفق
.٣
أصولھا المرعية.
يزود المعلمين بتغذية راجعة تطويرية
.٤
للمستقبل بناء على مالحظاته في
الزيادة الصفية.
يقيم أداء المعلمين الصفي بموضوعية
.٥
بحيث تكشف جوانب القوة والضعف
فيھا.
يقيم أداء المعلمين في متابعة األعمال
.٦
الكتابية لطالبھم
ينوع في أساليب التقويم التي يستخدمھا
.٧
مع المعلمين.
يقيم األنشطة المدرسية التي يقوم بھا
.٨
الطالب ويتبنى الجيد منھا.
يقيم بموضوعية الخطط التي يضعھا
.٩
المعلمون لموادھم التعليمية.
الدرجة الكلية لمجال التقويم التربوي
*

المتوسط
٣.٣٦

مستوى ممارسة
النسبة
المئوية ) (%الكفاية اإلشرافية
متوسط
٦٧.٢

٣.٥٧

٧١.٤

عال
ٍ

٣.٦٩

٧٣.٨

عال
ٍ

٣.٨٢

٧٦.٨

عال
ٍ

٣.٨٢

٧٦.٤

عال
ٍ

٣.٨٢

٧٦.٤

عال
ٍ

٣.٥٦

٧١.٢

عال
ٍ

٣.٨١

٧٦.٢

عال
ٍ

٣.٨٨

٧٧.٦

عال
ٍ

٣.٧٤

٧٤.٨

عالية

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٧٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

يتضح من الجدول ) (١٠أن مستوى ممارسة الكفايات اإلشرافية للمديرين في مج ال التق ويم
التربوي كان عالٍيا على الفقرات ،((٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢) :حيث تراوحت نس بة االس تجابة
عليھ ا ب ين ) ،(%٧٧.٦-%٧١.٤وك ان متوس طا ً عل ى الفق رة ) ،(١حي ث بلغ ت نس بة االس تجابة
عليھا ).(%٦٧.٢
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال فقد كانت عالية ،حيث بلغت نسبة اإلس تجابة )،(%٧٤.٨
وھي نسبة تعادل متوسطا حسابيا مقداره ).(٣.٧٤
 .٩مجال المناھج وطرائق التدريس
جدول ) :(١١المتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية
لمجال المناھج وطرائق التدريس )ن= .(٢٥٠
النسبة مستوى ممارسة
المتوسط
الرقم الفقرات
المئوية الكفاية اإلشرافية
 ٥٣.٤متدن
يساعد المعلمين في تحليل محتويات الكتب ٢.٦٨
.١
المقررة.
 ٦٣.٢متوسط
يضع إرشادات فاعلة لتوظيف دليل المعلم ٣.١٦
.٢
لتطبيق المناھج بفاعلية.
 ٦٨.٢متوسط
يساعد المعلمين على ربط المناھج بواقع ٣.٤١
.٣
الحياة.
 ٦٥.٤متوسط
يوجه المعلمين إلى اإلفادة من البيئة المحلية ٣.٢٧
.٤
في إثراء المنھاج.
 ٥٣.٣متدن
٢.٦٦
يزود المعلمين بمواد إثرائية للمناھج.
.٥
عال
٧٠.٠
٣.٥٠
التي
الصعوبات
ة
مواجھ
ي
ف
المعلمين
يساعد
.٦
ٍ
تواجه تطبيق المنھاج.
 ٦٤.٢متوسط
يقترح طرائق تدريس خاصة بوحدات ٣.٢١
.٧
منھجية مقررة.
 ٦٧.٨متوسط
يزود المعلمين بمعلومات عما يتم من تعديله ٣.٣٧
.٨
في المنھاج
عال
٧٢.٨
٣.٦٤
.
المنھاج
ثراء
إ
في
دورھم
للمعلمين
يوضح
.٩
ٍ
ُ
 ٦٧.٨متوسط
 .١٠يطلع المعلمين على مصادر أخرى غير ٣.٣٩
الكتاب المدرسي يمكن الرجوع إليھا إلثراء
المنھاج.
 ٦٤.٤متوسطة
٣.٢٢
الدرجة الكلية لمجال المناھج وطرائق التدريس
*

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٩

يتبين من الجدول ) (١١أن مستوى ممارسة الكفايات اإلشرافية في مج ال المن اھج وطرائ ق
التدريس لدى المديرين كان عاليا ً في الفقرات ،(٩ ،٦) :حيث بلغت نسبة االستجابة عليھ ا م ا ب ين
) ،(%٧٢.٨- %٧٠وك ان متوس طا ً عل ى الفق رات ،(١٠ ،٨ ،٧ ،٤ ،٣ ،٢) :حي ث بلغ ت نس بة
اإلستجابة عليھا بين ) ،(%٦٨.٢-%٦٣.٢وكان متدنيا ً على الفق رتين ) ،(٥ ،١حي ث بلغ ت نس بة
اإلستجابة عليھما ) (%٥٣.٣ ،%٥٣.٤على التوالي.
وفيما يتعلق بالدرج ة الكلي ة للمج ال فق د كان ت متوس طة ،حي ث بلغ ت نس بة اإلس تجابة علي ه
) ،(%٦٤.٤وھي نسبة تساوي متوسطا ً حسابيا ً قيمته ).(٣.٢٢
 .١٠ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية
جدول ) :(١٢الترتيب والمتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية لمجاالت الكفايات اإلشرافية
والدرجة الكلية لمستوى الممارسة للكفايات اإلشرافية )ن=.(٢٥٠
الرقم

الفقرات

مجال القيادة
.١
مجال التخطيط والتطوير
.٢
مجال إدارة البيئة الصفية
.٣
مجال إستراتيجيات التعليم والتعلم الصفي
.٤
مجال العالقات اإلنسانية
.٥
مجال اإلختبارات المدرسية
.٦
مجال النمو المھني للمعلمين
.٧
مجال التقويم التربوي
.٨
مجال المناھج وطرائق التدريس
.٩
الدرجة الكلية للمجاالت في مستوى ممارسة
الكفايات اإلشرافية.
*

المتوسط
٣.٦٧
٣.٥٢
٣.٧٦
٣.٤٧
٣.٩٩
٣.٣٩
٣.٦١
٣.٧٤
٣.٢٢
٣.٥٣

النسبة
المئوية
٧٣.٤
٧٠.٤
٧٥.٢
٦٩.٤
٧٩.٨
٦٧.٨
٧٢.٢
٧٤.٨
٦٤.٤
٧٠.٦

مستوى ممارسة
الكفاية اإلشرافية
عال
ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
متوسط
عال
ٍ
متوسط
عال
ٍ
عال
ٍ
متوسط
عالية.

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتضح م ن الج دول ) (١٢أن الدرج ة الكلي ة لمس توى ممارس ة الم ديرين لكف ايتھم اإلش رافية
كان ت عالي ة ،حي ث بل غ متوس ط اإلس تجابة للمج االت كك ل ) ،(٣.٥٣وھ ي تع ادل النس بة المئوي ة
).(%٧٠.٦
ويعزو الباحث اتخاذ مجال العالقات اإلنسانية الصدارة في ممارسة الكفايات اإلشرافية ،إلى
نم و وارتق اء جان ب البع د اإلنس اني ف ي العالق ات ل دى الم ديرين ورع ايتھم ل ه ف ي تع املھم م ع
المعلم ين بت أثير نظري ات اإلدارة والقي ادة الحديث ة ،وك ذلك إل ى ح رص ال وزارة ف ي التأكي د عل ى
تك ريس ھ ذا البع د لض مان إنج از العم ل بفاعلي ة .كم ا وق د يع ود األم ر إل ى تق ارب وجھ ات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٨٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

نظرالم ديرين ب المعلمين مھني ا ً ووج دانياً ،ألنھ م عمل وا كمعلم ين لم دة طويل ة قب ل أن يص بحوا
مديرين.
وتتف ق ھ ذه النتيج ة ف ي مض مونھا م ع دراس ات :ھي نس ) ،(Haynes, 1996وش اھين
) ،(Shahin, 1998ومط ر ) ،(١٩٩٩وأب و ھوي دي ) ،(٢٠٠٠ح ين أك دت جميعھ ا عل ى أھمي ة
العالقات اإلنسانية في إنجاز األعمال بنجاح ،لما ينطوي عليھا من نت ائج ايجابي ة ف ي بن اء جس ور
من الثقة والتعاون بين المديرين والمعلم ين ،األم ر ال ذي يس اھم وبفعالي ة ف ي خل ق أج واء مناس بة
لممارسة مثل ھذه الكفايات.
وبالنسبة لمجال إدارة البيئة الصفية في الجدول ) ،(٥فق د ح ازت كفاي ة واح دة عل ى مس توى
ال ج داً م ن الممارس ة وھ ي الكفاي ة ) (٧والت ي تمثل ت بقي ام الم دير بتنظ يم زي ارات دوري ة
ع ٍ
للمعلمين في فصولھم الدراسية )س=  ،(٤.٢٣في حين حازت الكفاي ة ) (٥عل ى مس توى متوس ط
من الممارسة ،حي ث أش ارت ب أن الم دير ي زود المعل م بتغذي ة راجع ة ھادف ة ح ول تفاعل ه اللفظ ي
ال م ن الممارس ة
الصفي )س= .(٣.٤١أما بقية الكفاي ات ف ي المج ال فق د ح ازت عل ى مس توى ع ٍ
للكفايات اإلشرافية ،وھي الكفايات.(٦ ،٤ ،٣ ،٢ ،١) :
ومن خالل تفحص كفايات المجال السابق ،يرى الباحث ان احتالل ھذا المجال لھ ذه المرتب ة
المتقدمة من الممارسة للكفايات يعود إلى أن اإلشراف على إدارة البيئ ة الص فية يعتب ر عل ى رأس
سلم أولويات عمل الم دير ف ي المدرس ة باعتب اره مش رفا ً مقيم ا ً وقائ داً تربوي ا للمدرس ة الت ي يق وم
بإدارتھا ويطمئن على حسن سير العملية التعليمية التعلمية فيھا .فمن الطبيعي –إذن -أن تتفق ھ ذه
النتيج ة م ع المنط ق الترب وي ال ذي يؤك د ب أن إدارة البيئ ة الص فية ،وم ا ين درج ف ي إطارھ ا م ن
زيارات تربوي ة ھادف ة ،ونش اطات ومش اورات وإرش اد ،يعتب ر ج زءاً ال يتج زأ م ن عم ل الم دير
ومسؤولياته.
وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع دراس ة باج اك ) (Pajak, 1990ح ول أھمي ة مج ال إدارة الص ف
وتنظيم ه للم دير ،وتختل ف م ع دراس ة أب و ھوي دي ) (٢٠٠٠وال ذي ع زا الترتي ب المت أخر لھ ذا
المجال إلى اعتقاد المشرف بان األولوية في اإلدارة الصفية تقع على عاتق المعلم نفسه ،ف ي ح ين
أن التحضير ،والمس توى العلم ي للمعل م ،يعتب ر م ن مج ال اھتم ام المش رف أكث ر من ه للم دير ف ي
إدارة البيئة الصفية.
أما بالنسبة لمجال التقويم التربوي ،وھو المجال الذي حاز على المرتب ة الثالث ة ف ي األھمي ة،
فإن النتائج تشير إلى أھمية ھذا المج ال باعتب اره المج ال الوحي د ال ذي يطم ئن الم دير عل ى حس ن
س ير العملي ة التعليمي ة التعلمي ة ،وعلي ه ف إن وج ود مس توى ممارس ة للكفاي ات اإلش رافية عل ى
درجات عالية يعتبر مؤشراً واضحا ً حول أھمية ھذا المجال للمدير.
ومن أھم الكفايات ممارسة في ھذا المجال وفقا ً لترتيبھا في الجدول ) ،(١٠الكفاية ) (٩الت ي
تمثل ت ب أن الم دير يق يّم بموض وعية الخط ط الت ي يض عھا المعلم ون لم وادھم التعليمي ة )س =
 ،(٣.٨٨تليھ ا الكفاي ة ) (٥والمتمثل ة ب أن الم دير يق يّم أداء المعلم ين الص في بموض وعية بحي ث
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تكشف جوانب القوة والضعف فيھا )س =  .(٣.٨٤أما أقل الكفايات ممارسة في الجدول الم ذكور
فھي الكفاية ) ،(١وجاءت بمستوى متوسطاً ،وھي الكفاية التي تنص ب أن الم دير يش رك المعلم ين
في عملية تقييم المنھاج الدراسي )س = .(٣.٣٦
ويع زو الباح ث حص ول مج ال التق ويم الترب وي عل ى ھ ذا الترتي ب المتق دم ،إل ى توجيھ ات
مديريات التربية والتعليم لالھتمام باألنش طة المدرس ية ،الثقافي ة منھ ا والعلمي ة والفني ة ،وإبرازھ ا
سواء على مستوى المدارس أو المديريات ،حيث غالبا ً ما ينظر المعلم إلى عملية التقويم على أنھا
من العمليات البارزة لتحسين نموه المھني م ن خ الل ال دورات وورش ات العم ل أثن اء الخدم ة ،أو
أثن اء الزي ارة الص فية .وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع دراس ة مط ر ) ،(١٩٩٩وتختل ف م ع دراس ة أب و
ھويدي ) ،(٢٠٠١الذي برر حصول التقويم التربوي إل ى أدن ى المس تويات إل ى ت وجس المعلم ين
م ن أھ داف الزي ارة الص فية ،وخاص ة المفاجئ ة منھ ا ،وھ و أم ر ال يرغ ب المعلم ين ب ه ف ي ك ل
االحوال.
أما بالنسبة لمجال القيادة في الجدول ) ،(٣وھو المجال ال ذي ح از عل ى الدرج ة الرابع ة ف ي
الترتيب ،فقد أشارت النتائج حصول ) (٩كفايات على مستويات ممارسة عالية ،في حين حص لت
كفايتان منھا عل ى مس تويين متوس طين م ن الممارس ة .وق د تمثل ت أعل ى الكفاي ات ترتيب ا ً ف ي ھ ذا
المجال بالكفاية ) ،(٤والتي أشارت إلى قيام المدير بإدارة اإلجتماعات التربوي ة بش كل ي ؤدي إل ى
تحقيق أھدافھا )س = (٣.٩٣وتلتھا في الترتي ب الكفاي ة ) ،(١والت ي نص ت عل ى ان الم دير ينم ي
روح المبادرة واإلبداع ل دى المعلم ين )س= .(٣.٨٩أم ا أق ل الكفاي ات ممارس ة فق د كان ت الكفاي ة
) ،(٨والتي أشارت بأن المدير يشجع المعلم ين عل ى المش اركة ف ي الم ؤتمرات والن دوات العلمي ة
)س =.(٣.١٤
ففي ضوء نتائج الج دول الس ابق ،ي رى الباح ث ان إح تالل ھ ذا المج ال عل ى مرتب ة متقدم ة
نس بيا ً ف ي الممارس ة ق د يع ود إل ى ت أثر الم ديرين بنظري ات اإلدارة والقي ادة الحديث ة ،والت ي تؤك د
بدورھا عل ى مب اديء الدافعي ة ودينامي ات الجماع ة ،وق درات األف راد الكامن ة ،والت ي تحت اج لم ن
يبرزھا ويوجھھا .وقد تنسجم ھذه النتيجة مع أھمية القيادة وفاعليتھا في التأثير إيجابيا ً على عالق ة
المديرين بالمعلمين.
وتتف ق ھ ذه النتيج ة ف ي مض امينھا م ع دراس ة ھي نس ) (Haynes, 1996والت ي أظھ رت
نتائجھا أھمية التنب ؤ ب أداء القي ادة ،ودراس ة ش اھين ) (Shahin, 1998والت ي بين ت أھمي ة إع داد
مديري المدارس كقادة تربويين.
أما بالنسبة لمجال النمو المھني للمعلمين ،الذي حاز على المرتبة الخامس ة ،فتش ير معطي ات
ال ج داً م ن الممارس ة ،وھ ي الكفاي ة )(٩
الجدول ) (٩على حصول كفاية واح دة عل ى مس توى ع ٍ
المتعلق ة بتوظي ف الم دير ألس لوب الزي ارة الص فية بش كل يس اعد ف ي نم و المعلم ين مھني اً◌ً
)س= ،(٤.٠٤في حين حازت ) (٦كفايات على مستوى عا ٍل من الممارسة ،وثالث ة كفاي ات عل ى
مستوى متوسط .ومما يلفت النظ ر إل ى نت ائج ھ ذا المج ال ،ارتباطھ ا الواض ح بمج ال إدارة البيئ ة
الصفية )المجال الثالث( والذي حاز على الترتيب الثاني.
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فف ي ح ين يب دي الم دير اھتمام ا ً خاص ا ً ب إدارة البيئ ة الص فية ،وم ا ين درج ف ي إطارھ ا م ن
كفاي ات تتعل ق مباش رة بالعملي ة التعليمي ة التعلمي ة الت ي تح دث ف ي الص ف الدراس ي ،س واء عل ى
صعيد تنظيم الزيارات الدورية للفصول ،وإرشاد المعلمين حول أساليب معالٍج ة المش كالت ح ول
اإلنضباط الصفي ،وإدارة وقت الحصة الدراس ية ،أو عل ى ص عيد إرش اداته ومش اوراته التربوي ة
الھادف ة ح ول أفض ل الوس ائل واألس اليب الت ي تض من تحقي ق األھ داف ،ف إن األم ر برمت ه يتعل ق
مباشرة بكيفية توظيف المدير ألسلوب الزيارة الصفية وبشكل يس اعد عل ى تزوي د المعل م بالتغذي ة
الراجعة الضرورية ،مما يساعد في نم وه المھن ي .فم ن ھن ا يؤك د الباح ث م دى العالق ة المباش رة
بين المجالين المذكورين ،وھذا ما يتفق عليه العاملون في المج ال الترب وي وعل ى رأس ھم م ديري
ومعلمي المباحث التربوية المختلف ة ،كم ا وتتف ق ھ ذه النتيج ة ،م ع العدي د م ن الدراس ات التربوي ة
ذات العالق ة ب إدارة البيئ ة الص فية الھادف ة إل ى متابع ة نم و المعلم ين مھني ا ً مث ل دراس ة باج اك
) ،(Pajak, 1990ودراس ة ھي نس ) ،(Haynes, 1996ومط ر ) ،(١٩٩٩وأب و ھوي دي
) ،(٢٠٠٠وجميعھ ا أك دت عل ى أھمي ة تبن ي الم دير للكفاي ات الت ي تتعل ق ب إدارة البيئ ة الص فية،
للنھوض قدما ً بالنمو المھني للمعلمين إداريا وأكاديميا ً.
أم ا بالنس بة لمج ال التخط يط والتط وير ف ي الج دول ) ،(٤وھ و آخ ر المج االت الت ي ح ازت
عال من الممارسة للكفايات اإلشرافية ،تشير نتائج الجدول إلى حصول ) (٧كفاي ات
على مستوى ٍ
على مستويات ممارس ة عالي ة ،وحص ول كفاي ة واح دة عل ى مس توى متوس ط م ن الممارس ة ،ف ي
دن م ن الممارس ة ،وھ ي الكفاي ة الت ي تمثل ت باھتم ام
حين حص لت كفاي ة واح دة عل ى مس توى مت ٍ
المدير بإجراء البحوث والدراسات الميدانية الالزمة لتطوير عملية التعلم والتعليم )س=.(٢.٩٨
فم ن خ الل تفح ص معطي ات الج دول الس ابق ،ي رى الباح ث ان الس بب ال رئيس ال ذي يكم ن
وراء حصول مجال التخطيط والتط وير عل ى ھ ذا الترتي ب المتق دم لربم ا يع ود إل ى أھمي ة تحدي د
الحاجات التدريبية ،في ضوء تحدي د أھ داف الت دريب وأنش طته الموجھ ة نح و المعلم ين م ن قب ل
الم ديرين .وم ن جھ ة أُخ رى  ،ي رى الباح ث أن قل ة ت دريب الم ديرين عل ى إج راء البح وث
والدراسات الميداني ة  ،س وف ي نعكس س لبا ً عل ى مس توى عط ائھم ف ي ھ ذه النقط ة بال ذات ،األم ر
الذي قد يتمخض عنه تبع ا ًت س لبية عل ى أدائھ م المھن ي ،وال ذي ق د يتمث ل ف ي أغل ب األحي ان ف ي
تعوده على أن يضع خططه اإلشرافية بصورة منفردة بعي دة ع ن آراء المعلم ين ف ي المي دان ،مم ا
ينعكس سلبا ً على مجمل عطاء المعلمين على الصعيدين التخطيطي والتطويري.
أما فيما يتعلق ببقي ة المج االت ،فق د ج اءت بمس تويات متوس طة م ن الممارس ة ،حي ث بين ت
نتائج الجدول ) (١٢ترتيب ھذه المج االت وف ق أھميتھ ا عل ى الت والي:مج ال إس تراتيجيات التعل يم
وال تعلم الص في وح از عل ى المرتب ة الس ابعة بمتوس ط قيمت ه ) ،( ٣.٤٧يلي ه مج ال اإلختب ارات
المدرس ية بمتوس ط قيمت ه ) ،(٣.٣٩واخي راً مج ال المن اھج وطرائ ق الت دريس بمتوس ط قيمت ه
).(٣.٢٢
وعند استعراض كفايات كل مجال من المجاالت السابقة كل على ح ده ،تب ين ان بعض ا ً منھ ا
يلفت النظر بشكل واضح وجلي .ففي مجال استراتيجات التعلم والتعليم الصفي في الج دول )(١٧
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على سبيل المثال ،يبدي المدير أھمية كبيرة نحو تخطيط األنشطة التوجيھية للمعلم ين الج دد ،كم ا
ويوجھھم إلى أساليب تنمية العادات واإلتجاھات الحديثة ،وفي المقابل ال يھتم كثيراً بإرشاد المعلم
إلى أساليب تعل يم ذوي الحاج ات الخاص ة )س =  ،(٣.٧٩أو تزوي ده بب رامج تدريبي ة تھ دف إل ى
تحسين نوعية التعلم ) س =  ،(٣.٤٦بل وحتى مساعدته على التنويع في طرائق التدريس )س =
.(٣.٤٦
بناء على ھ ذه المعطي ات يع زو الباح ث ذل ك إل ى اعتق اد ك ل م ن الم دير والمعل م أن أس اليب
تعليم ذوي الحاجات الخاصة ھو من اختص اص الم دارس الخاص ة ،والمرش دين الترب ويين ال ذين
تعي نھم ال وزارة ف ي الم دارس لع الج مث ل ھ ذه الح االت .كم ا وق د يع ود األم ر إل ى أن الم ديرين
يعتب رون أن المعل م ق د امتل ك ك ل أو معظ م الكفاي ات الت ي تتعل ق بإس تراتيجيات ال تعلم وال تعلم
الصفي ،لذا ال حاجة للتركيز عليھا كثيراً ،الن سنوات الخبرة ستكون كفيلة بصقل خب رات المعل م
في ھذا المجال.
أم ا ف ي مج ال اإلختب ارات المدرس ية )الج دول ) ،((٨ف ال يعط ي الم دير أھمي ة كبي رة
لكفاي ات:تزوي د المعل م بنم اذج إختب ارات مدرس ية مع دة وف ق ج دول مواص فات )س=،(٣.٢٨
ومساعدة المعلم في بن اء إختب ارات مدرس ية تتس م بالص دق والموض وعية والثب ات )س=،(٣.٣٨
ويعرف المعلم بطرائق وأساليب تحلي ل وتفس ير نت ائج اإلختب ارات )س= .(٣.٢٢وبن اء علي ه ،ق د
يعزو الباحث ھذا األمر إلى أن ما يع ُده المعلم من إختبارات يعد من وجھة نظر الم ديرين ھ و م ن
اختصاص المعلم وليس المدير ،كما وقد يعود األمر إلى تدني خب رات الم ديرين ف ي تحلي ل أس ئلة
اإلختبارات للحكم على صدقھا وموضوعيتھا ،األمر الذي أدى إلى تجاھ ل الم ديرين ف ي التركي ز
على الكفايات التي تندرج في إطار ھذا المجال بالذات.
وف ي مج ال المن اھج وطرائ ق الت دريس ف ي الج دول ) ،(١١أظھ رت النت ائج وج ود كف ايتين
بمس تويين مت دنيين وھم ا:يس اعد المعلم ين ف ي تحلي ل محتوي ات الكت ب المدرس ية )س=،(٢.٦٨
وي زود المعلم ين بم واد إثرائي ة للمنھ اج )س= ،(٢.٦٦ف ي ح ين كان ت معظ م الكفاي ات األُخ رى
بمستويات متوسطة .وقد يعزو الباحث قلة ممارس ة الم ديرين لكفاي ات ھ ذا المج ال ،باعتب اره م ن
وجه نظرھم أنه من اختصاص واھتمام خبراء المنھاج والباحثين ف ي ھ ذا المج ال ،باإلض افة إل ى
المشرفين المتخصصين .وبالنتيجة فإن عدم مشاركة المديرين في وضع المناھج ،يؤدي إلى تدني
امتالكھم للكفايات المتمثلة بھذا المجال وبالتالي ممارستھا.
وبشكل عام ،يرى الباحث ،ومن منطلق خبرته وعالقته المباشرة بالنظام التربوي ،أن جميع
المج االت الت ي ج اءت بمس تويات متوس طة م ن الممارس ة للكفاي ات اإلش رافية ،كان ت نتائجھ ا
منطقية ،وتتفق تقريبا ً مع الواقع التربوي الصعب ال ذي يعيش ه الش عب الفلس طيني ف ي ظ ل غي اب
سلطة األمن والنظام والقانون ،وسيادة سياسة اإلغتياالت واإلجتياح ات والت دمير ،وجميعھ ا ت ؤثر
سلبيا ً على مجمل ممارسة المديرين لھذه الكفايات.
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه
ھل ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي تق ديرات المعلم ين لمس توى ممارس ة الم ديرين لكف ايتھم
اإلشرافية تعزى لمتغير النوع االجتماعي للمعلم؟
لإلجابة على ھذا السؤال ،استخدم إختب ار )ت( لمجم وعتين مس تقلتين )– Independent t
 (testونتائج الجدول ) (١٣تبين ذلك:
جدول ) :(١٣نتائج إختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى ممارسة المديرين لكفايتھم اإلشرافية
تبعا ً لمتغير النوع اإلجتماعي عند المعلمين.
المجاالت
مجال القيادة
مجال التخطيط
والتطوير
مجال إدارة البيئة
الصفية
مجال إستراتيجيات
التعليم والتعلم
الصفي
مجال العالقات
اإلنسانية
مجال اإلختبارات
المدرسية
مجال النمو المھني
للمعلمين
مجال التقويم
التربوي
مجال المناھج
وطرائق التدريس
الدرجة الكلية لمستوى
مجاالت الكفايات
اإلشرافية تبعا ً لمتغير
النوع االجتماعي.

*

أنثى )ن=(١٣١
ذكر)ن = (١١٩
مستوى
)ت (
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المحسوبة الداللة*
*٠.٠٠٠
٧.١٩
٠.٦٨
٣.٦٦
٠.٤٧
٤.٢٠
*٠.٠٠٠
٤.٨٣
٠.٨٥
٣.٣٤
٠.٦٧
٣.٨٢
٤.٠٥

٠.٧٢

٣.٥٦

٠.٩٠

٤.٦٧

*٠.٠٠٠

٣.٨٣

٠.٧٦

٣.٢١

٠.٩٠

٥.٨٤

*٠.٠٠٠

٤.٣١

٠.٦٤

٣.٦٩

٠.٨٠

٦.٦٤

*٠.٠٠٠

٣.٧٣

٠.٨٥

٣.١٩

٠.٩٥

٤.٦٦

*٠.٠٠٠

٣.٣٥

٠.٥٦

٢.٨٥

٠.٧٠

٦.١٣

*٠.٠٠٠

٤.٠٠

٠.٦٤

٣.٥١

٠.٨٦

٥.٠٣

*٠.٠٠٠

٣.٨٠

٠.٧٧

٣.٠٢

١.٠٤

٦.٦٤

*٠.٠٠٠

٣.٩٠

٠.٥٨

٣.٣٤

٠.٧٥

٦.٥٣

*٠.٠٠٠

دال إحصائيا ً عند مستوى ).(٠.٠٥=α

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٥

يتضح من الجدول ) (١٣وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (٠.٠٥=αف ي ك ل
المجاالت والدرجة الكلية لمجاالت الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغي ر الن وع االجتم اعي .كم ا يتض ح
من معطي ات الق يم المت وفرة ف ي الج دول الم ذكور ،أنھ ا تش ير جميع ا ً ب ان الف روق ج اءت لص الح
الذكور من المعلمين ،فيم ا ع دا مج ال العالق ات اإلنس انية ال ذي أش ارت قيم ه ب ان الف روق ج اءت
لصالح اإلناث.
ويرى الباحث أن ھذا األمر له ما يبرره في ظل األوض اع الص عبة الت ي يع اني منھ ا النظ ام
التربوي الفلسطيني في ھذه األيام ،وعلى رأسھا صعوبة التنق ل ب ين المن اطق م ن ج راء الحص ار
الظالم الذي يفرضه جيش اإلحتالل عل ى كاف ة م دن الض فة الغربي ة ،وتقطي ع أوص الھا ب الحواجز
العسكرية .لذا فإن متابعة مختلف الش ؤون التربوي ة وم ا ي تمخض عنھ ا م ن اجتماع ات وورش ات
عم ل عل ى مس توى الم ديريات أو ال وزارة ،يحت اج إل ى ق در ك اف م ن روح المغ امرة ومواجھ ة
الص عاب ،وھ ذا ق د ال يت وفر ل دى العدي د م ن الم ديرات ،والل واتي أب دين اھتمام ا ً أكث ر بالعالق ات
اإلنسانية ،التي ق د ال تتج اوز ف ي ھ ذه الظ روف مح يط المدرس ة أو المديري ة ف ي معظ م األحي ان.
فھذه النتيجة ،كما يراھا الباحث تتفق بشكل واضح مع طبيعة المديرات االجتماعية التي تبرز ف ي
مج ال العالق ات اإلنس انية مقارن ة بغي ره م ن المج االت .كم ا وق د يع ود األم ر أيض ا إل ى انش غال
ال بعض م ن الم ديرات بش ؤون البي ت وال زوج واألوالد ،مم ا يح د م ن نش اط ّ
ھن ف ي المج االت
األُخرى مقارنة بالمديرين ،لكن ھذا االمر ال ينفي الحقيق ة م ن أن بع ض الم ديرات م ن ھ ن أكث ر
قدرة وأكث ر إدارة م ن بع ض الم ديرين ف ي مدراس ھن ،لك ن ھ ذه النتيج ة أب رزت تف وق الم ديرات
على المديرين في ھذا المجال ،ألنھن يعطين وزنا ً اكبر واكثر م ن غي رھن ح ول أھمي ة العالق ات
االنسانية في تحقيق االھداف ،األمر الذي يتفق تماما ً من طبيعتھن االنثوية في وض ع ھ ذا المج ال
)مج ال العالق ات االنس انية( عل ى س لم االولي ات بالنس بة لھ ن ف ي االدارة واالش راف .وتتف ق ھ ذه
النتيجة مع نت ائج دراس ة أب و ھوي دي ) ،(٢٠٠٠والت ي أظھ رت فروق ا ً دال ة إحص ائيا ً ب ين ال ذكور
واإلناث ولصالح اإلناث ،فيما يتعلق بممارسة الكفايات اإلشرافية بمجال العالقات اإلنسانية.
ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه
ھل ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي تق ديرات المعلم ين لمس توى ممارس ة الم ديرين لكف ايتھم
اإلشرافية تعزى لمتغير مؤھل المعلم؟
لإلجابة عن ھذا السؤال استخدم إختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين )،(Independent t- test
ونتائج الجدول ) (١٤تبين ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٨٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

جدول ) :(١٤نتائج إختبار )ت( لداللة الفروق في مستوى ممارسة المديرين لكفايتھم اإلشرافية
تبعا ً لمتغير مؤھل المعلم.
المجاالت
مجال القيادة
مجال التخطيط
والتطوير
مجال إدارة
البيئة الصفية
مجال
إستراتيجيات
التعليم والتعلم
الصفي
مجال العالقات
اإلنسانية
مجال
اإلختبارات
المدرسية
مجال النمو
المھني للمعلمين
مجال التقويم
التربوي
مجال المناھج
وطرائق
التدريس
الدرجة الكلية
لمستوى
مجاالت الكفايات
اإلشرافية تبعا ً
لمتغير مؤھل
المعلم.
*

بكالوريوس فما دون

أعلى من بكالوريوس

)ت (
المحسوبة

مستوى
الداللة*
٠.٤٤٧
٠.٨٤٠

المتوسط
٣.٩٠
٣.٥٧

االنحراف
٠.٦٥
٠.٨٣

المتوسط
٣.٩٨
٣.٥٥

االنحراف
٠.٦٥
٠.٧١

٠.٧٦
٠.٢٠

٣.٧٤

٠.٩١

٣.٩٩

٠.٥٤

١.٩٣

٠.٠٥٤

٣.٤٩

٠.٩٤

٣.٥٧

٠.٧١

٠.٥٩

٠.٥٥٦

٣.٩٤

٠.٨٤

٤.١٥

٠.٥٤

١.٦٧

٠.٠٩٥

٣.٤٦

٠.٩٦

٣.٤١

٠.٨٩

٠.٣٥

٠.٧٢٦

٣.٠٦

٠.٧٣

٣.٢٠

٠.٤٧

١.٣٨

٠.١٦٦

٣.٧٣

٠.٨٦

٣.٧٩

٠.٥٤

٠.٥٤

٠.٦٤٩

٣.٤١

١.٠٤

٣.٣٥

٠.٨٤

٠.٣٣

٠.٧٣٩

٣.٤١

١.٠٤

٣.٣٥

٠.٨٤

٠.٣٣

٠.٧٣٩

دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥=α

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٧

يتضح من الجدول ) (١٤أنه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى )(٠.٠٥=α
في كل المجاالت والدرجة الكلية لمجاالت الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغير مؤھل المعلم .وقد يعزو
الباحث عدم وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ً تع زى لمتغي ر المؤھ ل العلم ي ف ي جمي ع المج االت إل ى
تقارب وجھات نظ ر المعلم ين فيم ا يتعل ق بممارس ة الكفاي ات اإلش رافية م ن قب ل الم ديرين ب نفس
السياس ة والس ياق واإلج راءات ب اختالف م ؤھالتھم ،األم ر ال ذي يش ير بأن ه ال يوج د أي ت أثير
للمؤھل على مجمل الكفايات اإلشرافية ،الن الجميع ھم سواسية بالمتطلبات التي تخدم أھداف ھذه
الكفايات بغض النظر عن الم ؤھالت العلمي ة المتباين ة الت ي يتمتع ون بھ ا .وتتف ق ھ ذه النتيج ة م ع
النتيج ة الت ي توص ل إليھ ا أب و ھوي دي ) ،(٢٠٠٠والت ي أش ارت ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة
إحص ائية ف ي الكفاي ات اإلش رافية ل دى المش رفين تبع ا ً لمتغي ر المؤھ ل العلم ي ل دى أف راد عين ة
الدراسة.
رابعا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نصه
ھل ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي تق ديرات المعلم ين لمس توى ممارس ة الم ديرين لكف ايتھم
اإلشرافية تعزى لمتغير سنوات الخبرة للمعلم.
لإلجابة ع ن ھ ذا الس ؤال اس تخدم تحلي ل التب اين األح ادي ) (ANOVAحي ث يب ين الج دول
) (١٥المتوسطات الحسابية في مستويات متغير سنوات الخبرة ،بينم ا يب ين الج دول ) (١٦تحلي ل
التباين األحادي لداللة الفروق في الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة.
جدول ) :(١٥المتوسطات الحسابية لالستجابات المعلمين في مستوى ممارسة المديرين لكفايتھم
اإلشرافية تبعا ً بمتغير الخبرة التعليمية.
المجاالت  -الخبرة التعليمية
مجال القيادة
مجال التخطيط والتطوير
مجال إدارة البيئة الصفية
مجال إستراتيجيات التعليم والتعلم الصفي
مجال العالقات اإلنسانية
مجال اإلختبارات المدرسية
مجال النمو المھني للمعلمين
مجال التقويم التربوي
مجال المناھج وطرائق التدريس
الدرجة الكلية لمستوى متوسطات مجاالت
الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
التعليمية.

أقل من )(٥
سنوات
٣.٩٩
٣.٦٤
٣.٨٢
٣.٤٠
٤.٠١
٣.٣٦
٣.٠٧
٣.٨٢
٣.٤١
٣.٦١

من )(١٠-٥
سنوات
٤.٠٠
٣.٧٣
٣.٩٣
٣.٦٩
٤.٢٠
٣.٦٧
٣.٢٩
٣.٨٩
٣.٦١
٣.٧٨

أكثر من
 ١٠سنوات
٣.٨٤
٣.٤٤
٩.٦٩
٣.٤٢
٣.٨٤
٣.٣٢
٢.٩٧
٣.٦٣
٣.٢٥
٣.٤٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

جدول ) :(١٦نتائج التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الكفايات اإلشرافية التي يمارسھا
المديرون تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
المجاالت

مصدر التباين

مجال القيادة

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجال التخطيط
والتطوير
مجال إدارة البيئة
الصفية
مجال
إستراتيجيات
التعليم والتعلم
الصفي
مجال العالقات
اإلنسانية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
مجال اإلختبارات بين المجموعات
المدرسية
داخل المجموعات
المجموع
مجال النمو المھني بين المجموعات
للمعلمين
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
مجال التقويم
التربوي
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
مجال المناھج
وطرائق التدريس داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
الدرجة الكلية
لمستوى الكفايات داخل المجموعات
اإلشرافية تبعا ً
المجموع
لمتغير سنوات
الخبرة.

مجموع
المربعات
١.٤٩
١٠٤.٩٩
١٠٦.٤٨
٤.٢٥
١٥٩.٣٢
١٣٦.٥٧
٢.٨٣
١٨٠.٣٣
١٨٣.١٦
٤.١٥
١٩٦.٢٩
٢٠٠.٤٤

درجة
الحرية
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩

٦.٤٢
١٥١.٧٥
١٥٨.١٧
٦.٤٣
٢١٦.٩٨
٢٢٢.٤١
٥.٢١
١١٢.٦٨
١١٧.٨٩
٣.٦٧
١٥٨.٧٣
١٦٢.٤٠
٦.٣٥
٢٤٢.٧٥
٢٤٩.١٠
٤.١٦
١٢٩.٥٣
١٣٣.٦٩

٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩
٢
٢٤٧
٢٤٩

متوسطات
المربعات
٠.٧٤
٠.٤٢

)ف(

الداللة

١.٧٥

٠.١٧٥

٢.١٢
٠.٦٤

٣.٢٩

*٠.٠٣٩

١.٤١
٠.٧٣

١.٩٣

٠.١٤٦

٢.٠٧
٠.٧٩

٢.٦١

٠.٠٧٥

٣.٢١
٠.٦١

٥.٢٣

*٠.٠٠٦

٣.٢٢
٠.٨٧

٣.٦٦

*٠.٠٢٧

٢.٦٠
٠.٤٥

٥.٧٢

*٠.٠٠٤

١.٨٣
٠.٦٤

٢.٨٥

٠.٠٥٩

٣.١٧
٠.٩٨

٣.٢٣

*٠.٠٤٠

٢.٠٨
٠.٥٢

*٠.٠٢٠ ٣.٩٦

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٩

يتض ح م ن الج دول ) (١٦أن الف روق عل ى مج االت) :التخط يط والتط وير ،والعالق ات
اإلنس انية ،واإلختب ارات المدرس ية ،والنم و المھن ي للمعلم ين ،والمن اھج وطرائ ق الت دريس،
والدرج ة الكلي ة لمس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية( كان ت دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى
) ،(٠.٠٥=αولتحديد بين أي من مستويات س نوات الخب رة كان ت الف روق ،اس تخدم إختب ار ش فيه
للمقارن ات ب ين المتوس طات ،والنت ائج ف ي الج داول )،(٢٢) ،(٢١) ،(٢٠) ،(١٩) ،(١٨) ،(١٧
تبين ذلك.
جدول ) :(١٧نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال التخطيط
والتطوير تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
سنوات الخبرة
أقل من ) (٥سنوات
من ) (١٠-٥سنوات
أكثر من ) (١٠سنوات
*

أقل من ) (٥سنوات

من ) (١٠-٥سنوات

أكثر من ) (١٠سنوات

٠.٠٤٨ -

٠.١٩
* ٠.٢٨

دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) .(٠.٠٥= 

يتض ح م ن الج دول ) (١٧أن الف روق عل ى مج ال التخط يط والتط وير تبع ا ً لمتغي ر س نوات
الخبرة للمعلمين كانت دالة إحصائيا ً عن د مس توى )  (٠.٠٥= ب ين مس تويي س نوات الخب رة م ن
 ١٠-٥س نوات ،أكث ر م ن ) (١٠س نوات ولص الح المس توى م ن ) (١٠-٥س نوات .بينم ا ل م تك ن
المقارنات األُخرى بين مستويات سنوات الخبرة للمعلمين دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(١٨نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال العالقات
اإلنسانية تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
أقل من) (٥سنوات

سنوات الخبرة
 ٠.١٨أقل من ) (٥سنوات
من ) (١٠-٥سنوات
أكثر من ) (١٠سنوات
* دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) .(٠.٠٥= 

من) (١٠-٥سنوات

أكثر من) (١٠سنوات

٠.١٦
*٠.٣٥

يتضح من الجدول ) (١٨وجود فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى )  (٠.٠٥= عل ى
مجال العالقات اإلنسانية بين مستويي سنوات الخبرة م ن  ١٠-٥س نوات ،وأكث ر م ن  ١٠س نوات
ولصالح المستوى من  ١٠-٥سنوات ،في حين لم تكن المقارن ات األُخ رى ب ين مس تويات س نوات
الخبرة للمعلمين دالة إحصائيا ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٩٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

جدول ) :(١٩نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال اإلختبارات
المدرسية تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
سنوات الخبرة
أقل من ) (٥سنوات
من ) (١٠-٥سنوات
أكثر من ) (١٠سنوات
*

أقل من) (٥سنوات

من ) (١٠-٥سنوات

أكثر من ) (١٠سنوات

٠.٣١ -

٠.٠٣
*٠.٣٤

دالة إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (١٩أن الفروق على مج ال اإلختب ارات المدرس ية تبع ا ً لمتغي ر س نوات
الخبرة للمعلمين كانت دالة إحصائيا ً عن د مس توى )  (٠.٠٥= ب ين مس تويي س نوات الخب رة م ن
 ١٠-٥سنوات ،وأكثر من ) (١٠سنوات ولصالح المس توى م ن  ١٠-٥س نوات ،ف ي ح ين ل م تك ن
المقارنات البعدية األُخرى بين مستويات سنوات الخبرة للمعلمين دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(٢٠نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال النمو المھني
للمعلمين تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
سنوات الخبرة
أقل من) (٥سنوات
من ) (١٠-٥سنوات
أكثر من ) ( ١٠سنوات
*

أقل من ) (٥سنوات

من ) (١٠-٥سنوات

أكثر من ) (١٠سنوات

-٠.٢١

٠.١٠
*٠.٣٢

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٢٠وجود فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى )  (٠.٠٥= عل ى
مج ال النم و المھن ي للمعلم ين ب ين مس تويي س نوات الخب رة م ن  ١٠-٥س نوات وأكث ر م ن )(١٠
س نوات ولص الح المس توى م ن  ١٠-٥س نوات.بينم ا ل م تك ن المقارن ات البعدي ة األُخ رى ب ين
مستويات متغير سنوات الخبرة دالة إحصائيا ً على المجال المذكور.
جدول ) :(٢١نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال المناھج
وطرائق التدريس تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
سنوات الخبرة
أقل من ) (٥سنوات
من ) (١٠-٥سنوات
أكثر من ) ( ١٠سنوات
*

أقل من ) (٥سنوات

من ) (١٠-٥سنوات

-٠.١٩

أكثر من ) (١٠سنوات

٠.١٥
*٠.٣٥

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩١

يتض ح م ن الج دول ) (٢١أن الف روق عل ى مج ال المن اھج وطرائ ق الت دريس تبع ا ً لمتغي ر
س نوات الخب رة للمعلم ين كان ت دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى )  (٠.٠٥= ب ين مس تويي س نوات
الخبرة من  ١٠-٥سنوات ،وأكثر م ن ) (١٠س نوات ولص الح المس توى م ن  ١٠-٥س نوات .وف ي
المقابل لم تكن المقارنات البعدية األُخرى بين مستويات سنوات الخبرة للمعلمين في المج ال نفس ه
دالة إحصائيا ً.
ج دول ) :(٢٢نت ائج إختب ار ش فيه للمقارن ات البعدي ة ب ين متوس طات الحس ابية للدرج ة الكلي ة
لمستوى الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين.
سنوات الخبرة
أقل من ) (٥سنوات
من ) (١٠-٥سنوات
أكثر من ) (١٠سنوات
*

أقل من ) (٥سنوات

من ) (١٠-٥سنوات

أكثر من ) (١٠سنوات

٠.١٦-

٠.١٢
*٠.٢٨

دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) .(٠.٠٥= 

يتض ح م ن الج دول ) (٢٢وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
)  ،(٠.٠٥= على الدرجة الكلية لمس توى الكفاي ات اإلش رافية ب ين مس تويي س نوات الخب رة م ن
 ١٠-٥س نوات ،وأكث ر م ن) (١٠س نوات ولص الح المس توى م ن  ١٠-٥اإلش رافية ،ح ين ل م تك ن
المقارنات البعدية األُخرى بين مستويات سنوات الخبرة على الدرجة الكلية دالة إحصائيا ً.
وف ي ض وء ع رض نت ائج الج دول ) (٢١) ،(٢٠) ،(١٩) ،(١٨) ،(١٧يتب ين أن الم ديرين
ذوي الخبرة من ) (١٠-٥سنوات ھم أكثر الفئات ممارسة للكفايات اإلشرافية ،وفي كل المج االت
تقريبا ً )الحظ الجدول .(١٥
ويمك ن تفس ير النتيج ة ف ي ض وء النش اط والحيوي ة الت ي تتمت ع بھ ا ھ ذه الفئ ة الش ابة م ن
المديرين في ممارسة مختلف الكفايات اإلشرافية المنوطة بھا ،رغبة منھا ف ي إثب ات ق درتھا عل ى
المتابعة ومواجھة الصعاب ،باإلضافة إلى تطلعاتھا الدائم ة نح و إثب ات ج دارتھا كفئ ة تس عى بج د
ونش اط للحص ول عل ى استحس ان وإعج اب المس ؤولين ألدائھ ا ،عل ى أم ل ان تض من لنفس ھا
استمرارية الحفاظ على مناصبھا اإلدارية لس نوات قادم ة ف ي المس تقبل .وھ ذا م ا أك ده العدي د م ن
المديرين للباحث لدى استفساره منھم عن سبب ھذه النتيجة الالفتة للنظر .وبالنتيجة ،يرى الباحث
أن ھذا األمر يعتبر من وجھة النظر المنطقية سببا ً وجيھا في تفوق أصحاب ھذه الفئة ف ي مختل ف
ممارسات المجاالت اإلشرافية التي تناولتھا ھذه الدراسة.
خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نصه
ھل ھن اك ف روق دال ة إحص ائيا ً ف ي تق ديرات المعلم ين لمس توى ممارس ة الم ديرين لكف ايتھم
اإلشرافية تعزى لمتغير مديرية المعلم؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٩٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

لإلجابة على ھذا السؤال قام الباحث باستخدام تحلي ل التب اين األح ادي ) .(ANOVAويب ين
الجدول ) (٢٣المتوسطات الحسابية لمستويات متغير مديرية المعلم ،في حين يبين الج دول )(٢٤
تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغير مديرية المعلم.
جدول ) :(٢٣المتوسطات الحسابية لإلستجابات المعلمين في مستوى ممارسة المديرين كفايتھم
اإلشرافية تبعا ً لمتغير مديرية المعلم.
نابلس
المجاالت  /مديرية المعلم
٣.٦٢
مجال القيادة
٣.٢١
مجال التخطيط والتطوير
٣.٥٧
مجال إدارة البيئة الصفية
مجال إستراتيجيات التعليم والتعلم الصفي ٣.٤٢
٣.٧٤
مجال العالقات اإلنسانية
٣.١٦
مجال اإلختبارات المدرسية
٢.٨٦
مجال النمو المھني للمعلمين
٣.٤٤
مجال التقويم التربوي
٢.٨٩
مجال المناھج وطرائق التدريس
الدرج ة الكلي ة تبع ا ً لمس توى المج االت ٣.٣٠
الكفايات اإلشرافية

جنين
٣.٦٧
٣.٢٩
٣.٢٦
٣.٠٠
٣.٦١
٢.٩٣
٢.٦٣
٣.٢٢
٢.٩٤
٣.١٧

طولكرم
٤.١٢
٣.٨٧
٤.١١
٣.٨٠
٤.٢٥
٣.٦٨
٣.٣٤
٤.١٢
٣.٧٠
٣.٨٩

سلفيت
٤.٤٢
٤.٦٨
٤.٥٣
٤.٤٠
٤.٤٩
٤.٣٨
٣.٧٤
٤.٤٩
٤.٣٧
٤.٣٤

قلقيلية
٣.٩٧
٤.٤٢
٣.٧٠
٣.٣٨
٤.٠٥
٣.٣٥
٣.١٠
٣.٧١
٣.٤٢
٣.٥٧

جدول ) :(٢٤نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الكفايات اإلشرافية التي
يمارسھا المديرون تبعا ً لمتغير المديرية.
المجاالت

مصدر التباين

مجال القيادة

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع
بين المجموعات

مجال التخطيط
والتطوير

داخل المجموعات

مجال إدارة البيئة
الصفية

داخل المجموعات

المجموع
بين المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
٢١.٥٤
٨٤.٧٤
١٠٦.٢٨
٣٨.٩٠
١٢٤.٦٧
١٦٣.٥٧
٤٦.٢٨
١٣٨.٨٨
١٨٣.١٦

درجة
الحرية

٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩

متوسطات )ف(
المربعات

الداللة

٥.٣٨
٠.٤٦

١٥.٥٦

٩.٧٢
٠.٥٠

١٩.١١

١١.٥٧
٠.٥٥

*٠.٠٠٠ ٢٠.٧١

*٠.٠٠٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٣

 ...ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )(٢٤

المجاالت

مصدر التباين

مجال
إستراتيجيات
التعليم والتعلم
الصفي
مجال العالقات
اإلنسانية

بين المجموعات

مجال اإلختبارات
المدرسية

داخل المجموعات

المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموع
مجال النمو المھني بين المجموعات
داخل المجموعات
للمعلمين
المجموع
مج ال التق ويم بين المجموعات
داخل المجموعات
التربوي
المجموع
مج ال المن اھج بين المجموعات
وطرائق التدريس داخل المجموعات
المجموع
الدرجة الكلية تبعا ً بين المجموعات
لمستوى المجاالت داخل المجموعات
المجموع
الكفايات
اإلشرافية

مجموع
المربعات
٥٧.٤٢
١٤٣.٠٢
٢٠٠.٤٤

٤
٢٤٥
٢٤٩

١٤.٣٥
٠.٥٨

٢٥.٦٠
١٣٢.٥٧
١٥٨.١٧
٥٨.٨٩
١٦٤.٥٣
٢٢٣.٤٢
٣٥.٣٠
٨٢.٥٩
١١٧.٨٩
٥٠.٥٦
١١١.٨٤
١٦٢.٤٠
٧١.٥٤
١٧٧.٥٦
٢٤٩.١٠
٤٢.٦٧
٩١.٠١
١٣٣.٦٨

٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩
٤
٢٤٥
٢٤٩

٦.٤٠
٠.٥٤

درجة
الحرية

متوسطات )ف(
المربعات

١٤.٧٢
٠.٦٧

الداللة

*٠.٠٠٠ ٢٤.٥٩

*٠.٠٠٠ ١١.٨٣
*٠.٠٠٠ ٢١.٩٢

٨.٨٢
٠.٣٣

٢٦.١٧

*٠.٠٠٠

١٢.٦٤
٠.٤٥

٢٧.٦٩

*٠.٠٠٠

١٧.٨٨
٠.٧٢

٢٤.٦٨

*٠.٠٠٠

١٠.٦٦
٠.٣٧

٢٨.٧١

*٠.٠٠٠

يتض ح م ن الج دول ) (٢٤أن الف روق تبع ا ً لمتغي ر مديري ة المعل م كان ت دال ة إحص ائيا ً عن د
مستوى )  (٠.٠٥= على كافة المجاالت والدرجة الكلية لمس توى ممارس ة الكفاي ات اإلش رافية،
ولتحدي د ب ين أي م ن مس تويات المديري ة كان ت الف روق ،ق ام الباح ث باس تخدام إختب ار ش فيه
للمقارن ات البعدي ة ب ين المتوس طات ،والنت ائج ف ي الج دول )،(٢٩) ،(٢٨) ،(٢٧) ،(٢٦) ،(٢٥
) ،(٣٣) ،(٣٢) ،(٣١) ،(٣٠و) (٣٤تبين ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٩٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

جدول ) :(٢٥نتائج إختبار شفيه للمقارن ات البعدي ة ب ين المتوس طات الحس ابيةلمجال القي ادة تبع ا ً
لمتغير المديرية.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٠٥٥-

طولكرم
*٠.٥*٠.٤٤-

سلفيت
*٠.٧٩*٠.٧٤٠.٢٩-

قلقيلية
٠.٣٥٠.٣٠٠.١٤
*٠.٤٤

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتض ح م ن الج دول ) (٢٥أن الف روق عل ى مج ال القي ادة تبع ا ً لمتغي ر المديري ة كان ت دال ة
إحص ائيا ً عن د مس توى)  (٠.٠٥= ب ين المس تويات:ن ابلس وط ولكرم ولص الح ن ابلس ،ون ابلس
وس لفيت ولص الح ن ابلس ،وجن ين وط ولكرم ولص الح جن ين ،وجن ين وس لفيت ولص الح جن ين،
وسلفيت وقلقيلية ولصالح قلقيلية ،في حين لم تكن المقارنات البعدية األُخرى بين مستويات متغي ر
المديرية دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(٢٦نتائج إختب ار ش فيه للمقارن ات البعدي ة ب ين المتوس طات الحس ابية لمج ال التخط يط
والتطوير تبعا ً لمتغير المديرية.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٠٧٧-

طولكرم
*٠.٦٥*٠.٥٧-

سلفيت
*٠.٠٧٠.٤١٠.٤١

قلقيلية
٠.٢١
٠.٤٤
*٠.٨٥
*٠.٨٦

دال إحصائيا ً عند مستوى) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٢٦أن الفروق على مجال التخطيط والتطوير كانت دالة إحص ائيا ً عن د
مس توى )  (٠.٠٥= ب ين المس تويات:ن ابلس وط ولكرم ولص الح ط ولكرم ،ون ابلس وس لفيت
ولصالح سلفيت ،وجنين وطولكرم ولصالح طولكرم ،وطولكرم وقلقيلية ولصالح قلقيلية ،وس لفيت
وقلقيلية ولصالح سلفيت .بينما لم تك ن المقارن ات البعدي ة األُخ رى ب ين مس تويات متغي ر المديري ة
دالة إحصائيا ً.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٥

جدول ) :(٢٧نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال إلدارة البيئة
الصفية تبعا ً لنتغير المديرية.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٣٠

طولكرم
*٠.٥٣*٠.٨٤-

سلفيت
*٠.٩٥*١.٢٦٠.٤٢-

قلقيلية
٠.١٢٠.٤٣٠.٤١
*-٠.٨٣

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٢٧وجود فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى )  (٠.٠٥= عل ى
مج ال إدارة البيئ ة الص فية تبع ا ً لمتغي ر المديري ة ب ين المس تويات :ن ابلس وط ولكرم ولص الح
طولكرم ،ونابلس وسلفيت ولصالح سلفيت ،وجنين وطولكرم ولص الح ط ولكرم ،وجن ين وس لفيت
ولصالح سلفيت ،وسلفيت وقلقيلية ولص الح س لفيت ،ف ي ح ين ل م تك ن بقي ة المقارن ات البعدي ة ف ي
مستويات المديرية دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(٢٨نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال إستراتيجيات
التعلم والتعليم الصفي تبعا ً لمتغير مديرية المعلم.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٢٢

طولكرم
*٠.٥٧*٠.٧٩-

سلفيت
*١.١٨*١.٤٠*٠.٦٠

قلقيلية
٠.١٥
٠.٣٧٠.٤٢
*١.٠٢-

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٢٨أن الفروق على مج ال إس تراتيجيات التعل يم وال تعلم الص في كان ت
دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى )  (٠.٠٥= ب ين المس تويات:ن ابلس وط ولكرم ولص الح ط ولكرم،
ون ابلس وس لفيت ولص الح س لفيت ،وجن ين وط ولكرم ولص الح ط ولكرم ،وط ولكرم وس لفيت
ولص الح س لفيت ،وس لفيت وقلقيلي ة ولص الح س لفيت .م ن جھ ة أُخ رى ل م تك ن المقارن ات البعدي ة
األُخرى بين مستويات متغير المديرية دالة إحصائيا ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١

 ٩٩٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية في "......

جدول ) :(٢٩نتائج إختبار شفية للمقارنات البعدية المتوسطات الحسابية لمجال العالقات
اإلنسانية تبعا ً لمتغير مديرية المعلم.
المديرية

نابلس

نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

جنين
٠.١٢

طولكرم
*٠.٥١*٠.٦٣-

سلفيت
*٠.٧٥*٠.٨٧٠.٢٣-

قلقيلية
٠.٣١٠.٤٣٠.٢٠
٠.٤٤

دال إحصائيا ً عند مستوى) .(٠.٠٥= 

يتض ح م ن الج دول ) (٢٩أن الف روق عل ى مج ال العالق ات اإلنس انية تبع ا ً لمتغي ر المديري ة
كانت دالة إحصائيا ً عند مستوى )  (٠.٠٥= بين المستويات:نابلس وطولكرم ولصالح طولكرم،
ونابلس وسلفيت ولصالح سلفيت ،وجن ين وط ولكرم ولص الح ط ولكرم ،وجن ين وس لفيت ولص الح
سلفيت ،في حين لم تكن المقارنات البعدية األُخرى على المجال نفسه دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(٣٠نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال اإلختبارات
المدرسية تبعا ً لمتغير مديرية المعلم.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٢٣

طولكرم
*٠.٥١*٠.٧٥-

سلفيت
*١.٢١*١.٤٤*٠.٦٩-

قلقيلية
٠.١٨٠.٤١
٠.٣٣
*١.٠٣-

دال إحصائيا ً عند مستوى) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول) (٣٠أن الفروق على مجال اإلختب ارات المدرس ية تبع ا ً لمتغي ر المديري ة
كانت دالة إحصائيا ً عند مستوى)  (٠.٠٥= بين المستويات :نابلس وطولكرم ولصالح طولكرم،
وجنين وطولكرم ولصالح طولكرم ،وجنين وسلفيت ولصالح سلفيت ،وطولكرم وسلفيت ولص الح
س لفيت ،وس لفيت وقلقيلي ة ولص الح س لفيت ،ف ي ح ين ل م تك ن المقارن ات البعدي ة األُخ رى عل ى
المجال نفسه دالة إحصائيا ً.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٤) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسان الحلو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٧

جدول ) :(٣١نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال النمو المھني
للمعلمين تبعا ً لمتغير المديرية.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٢٣

طولكرم
*٠.٤٧*٠.٧٠-

سلفيت
*٠.٨٧*١.١٠*٠.٣٩-

قلقيلية
٠.٢٣*٠.٤٦٠.٢٤
*٠.٦٣

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٣١وجود فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى )  (٠.٠٥= عل ى
مجال النمو المھني للمعلمين بين مستويات متغي ر المديري ة :ن ابلس وط ولكرم ولص الح ط ولكرم،
ونابلس وسلفيت ولصالح سلفيت ،وجن ين وط ولكرم ولص الح ط ولكرم ،وجن ين وس لفيت ولص الح
سلفيت ،وجنين وقلقيلية ولصالح قلقيلية ،وط ولكرم وس لفيت ولص الح ط ولكرم ،وس لفيت وقلقيلي ة
ولص الح س لفيت .بينم ا ل م تك ن المقارن ات البعدي ة األُخ رى ب ين مس تويات متغي ر المديري ة دال ة
إحصائيا ً.
ج دول ) :(٣٢نت ائج إختب ار ش فيه للمقارن ات البعدي ة ب ين المتوس طات الحس ابية لمج ال التق ويم
التربوي تبعا ً لمتغير المديرية.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٢٢

طولكرم
*٠.٦٧*٠.٨٩-

سلفيت
*١.٠٤* -١.٢٦
٠.٣٧-

قلقيلية
٠.٢٦*٠.٤٩٠.٤٠
*٠.٧٧-

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٣٢وجود فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى )  (٠.٠٥= عل ى
مجال التقويم التربوي تبعا ً لمتغي ر المديري ة ب ين المس تويات:ن ابلس وط ولكرم ولص الح ط ولكرم،
ونابلس وسلفيت ولصالح سلفيت ،وجن ين وط ولكرم ولص الح ط ولكرم ،وجن ين وس لفيت ولص الح
سلفيت ،وجنين وقلقيلية ولصالح قلقيلية ،وسلفيت وقلقيلية ولصالح سلفيت .بينما لم تكن المقارن ات
البعدية األُخرى دالة إحصائيا ً.
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جدول ) :(٣٣نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال المناھج
وطرائق التدريس تبعا ً لمتغير المديرية.
المديرية
نابلس
جنين
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.٠٥٣-

طولكرم
*٠.٨١*٠.٧٦-

سلفيت
*١.٤٧*١.٤٢*٠.٦٦-

قلقيلية
*٠.٥٣٠.٤٧٠.٢٨
*٠.٩٥

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتضح من الجدول ) (٣٣وجود فروق ذات داللة إحص ائية عن د مس توى )  (٠.٠٥= عل ى
المجال المذكور تبعا ً لمتغير المديرية بين المستويات:نابلس وطولكرم ولص الح ط ولكرم ،ون ابلس
وسلفيت ولصالح سلفيت ،ونابلس وقلقيلي ة ولص الح قلقيلي ة ،وجن ين وط ولكرم ولص الح ط ولكرم،
وجنين وسلفيت ولصالح سلفيت ،وط ولكرم وس لفيت ولص الح س لفيت ،وس لفيت وقلقيلي ة ولص الح
قلقيلية .وفي المقابل لم تكن المقارنات البعدية األُخرى على المجال دالة إحصائيا ً.
جدول ) :(٣٤نتائج إختبار شفية للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال الدرجة
الكلية لمستوى الكفايات اإلشرافية تبعا ً لمتغير المديرية.
المديرية
نابلس
سلفيت
طولكرم
سلفيت
قلقيلية
*

نابلس

جنين
٠.١٢

قلقيلية
سلفيت
طولكرم
٠.٢٦*١.٠٤*٠.٥٨*٠.٣٩- *١.١٦*٠.٧١٠.٣٢
*٠.٤٥*٠.٧٧-

دال إحصائيا ً عند مستوى ) .(٠.٠٥= 

يتض ح م ن الج دول ) (٣٤ان الف روق ف ي الدرج ة الكلي ة لمس توى الكفاي ات اإلش رافية تبع ا ً
لمتغير المديرية كانت دالة إحص ائيا ً عن د مس توى )  (٠.٠٥= ف ي المس تويات:ن ابلس وط ولكرم
ولصالح طولكرم ،ونابلس وسلفيت ولصالح سلفيت ،وجنين وط ولكرم ولص الح ط ولكرم ،وجن ين
وسلفيت ولصالح س لفيت ،وجن ين وقلقيلي ة ولص الح قلقيلي ة ،وط ولكرم وس لفيت ولص الح س لفيت،
وسلفيت وقلقيلية ولصالح سلفيت .بينما لم تكن المقارنات البعدية األُخرى دالة إحصائيا ً.
فف ي ض وء ع رض نت ائج الج داول )،(٣١) ،(٣٠) ،(٢٩) ،(٢٨) ،(٢٧) ،(٢٦) ،(٢٥
) (٣٤) ،(٣٣) ،(٣٢يتض ح أن أكث ر الم ديريات ممارس ة للكفاي ات اإلش رافية تتمث ل ف ي مديري ة
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سلفيت وفي كل المجاالت تقريبا ً ،تليھا مديري ة قلقيلي ة.أم ا أق ل الم ديريات ممارس ة فق د ترك ز ف ي
مديرتي نابلس ثم جنين.
ويمكن تفسير ھذه النتيجة في ضوء األوضاع األمنية الص عبة الس ائدة ف ي مختل ف م ديريات
الضفة الغربية.فمحافظة نابلس على سبيل المثال تتعرض ومنذ خم س س نوات لحص ار خ انق م ن
قبل جيش اإلحتالل واجتياحات مستمرة لمختلف أحيائھا ،وعلى مدار الس اعة تقريب ا ً ،األم ر ال ذي
أدى إلى تدمير بنيتھا التحتية ،باإلضافة إلى غياب سلطة النظام والقانون ،مما انعك س س لبيا ً عل ى
مختل ف مراف ق الحي اة ،وم ن أبرزھ ا نظامھ ا التعليم ي ،وال ذي تض رر بش كل كبي ر م ن ج راء
الفوضى وتفشي ظاھرة العنف في أوساط طلبة المدارس ،يضاف الى ھ ذه الص عوبات ع دم ق درة
بعض المديرين الذين يسكنون خ ارج المحافظ ة م ن الوص ول ال ى مدارس ھم ف ي الوق ت المناس ب
لص عوبة إجتي از الح واجز العس كرية الت ي تح يط بالمحافظ ة .وينس حب ھ ذا الق ول عل ى محافظ ة
جنين التي عانت وال تزال تعاني من بأس اإلحتالل وقھره وقمعه من جراء الحصار الظالم عليھ ا
منذ فترة بعيدة.
أما بالنسبة لمحافظة سلفيت فكانت من أقل المحافظات تضرراً ،وأكثرھا ھ دوءاً واس تقراراً،
األمر الذي انعكس إيجابا ً على نظامھا التعليمي ،مما سمح لمديريھا باستمرارية العطاء ف ي مج ال
اإلدارة وممارسة الكفايات اإلشرافية بأجواء ش به طبيعي ة ،باإلض افة إل ى قربھ ا م ن محافظ ة رام
ﷲ ،حيث الوزارات ومراكز النشاطات التربوية المختلفة.
وبالنسبة لمحافظة قلقيلية ،فكانت أوفر حظا ً من بقي ة المحافظ ات بع د مديري ة س لفيت ،نظ راً
لسھولة التنقل بينھا وب ين محافظ ات الوس ط والجن وب ،وخاص ة رام ﷲ.وتنس جم ھ ذه النتيج ة م ع
واق ع الحي اة المري رة الت ي يعيش ھا أبن اء الش عب الفلس طيني ف ي معظ م المحافظ ات والت ي تتناقلھ ا
وكاالت األنباء المحلية والعالٍمية بشكل يومي حول الظروف الصعبة التي يعاني منھا ھذا الش عب
الصامد على أرضه ،بھدف إعاقته عن ممارسة حياته الطبيعية في مختل ف ظ روف الحي اة ،وم ن
ضمنھا الظروف التربوية بطبيعة الحال.
التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليھا الدراسة ،فإن الباحث يوصي بمايلي:
.١
.٢
.٣
.٤

ضرورة تشجيع المعلمين على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ،لما لھا من أھمية
بالغة في المساعدة على رفع مستوى كفاياتھم المھنية.
ض رورة اھتم ام م ديري الم دارس بتفعي ل أدوارھ م اإلش رافية ف ي المج االت الت ي تتعل ق
بالزيارة الصفية وما يندرج في إطارھا من إستراتيجيات تخدم عملية التعليم والتعلم الصفي.
ض رورة تزوي د المعلم ين بب رامج تدريبي ة بھ دف تحس ين وإج راء نوعي ة التعل يم كطرائ ق
التدريس ،وبناء اإلختبارات ،وتحليلھا وتفسير نتائجھا.
ضرورة تدريب المعلمين على إستخدام وتوظيف الوسائل التعليمية بما يخدم ويحق ق أھ داف
العملية التعليمية التعلمية.
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 .٥ضرورة إشراك المعلمين بعمليات تقييم المنھاج الدراسي لصقل خبراتھم ف ي العملي ات الت ي
تتعل ق بتحلي ل المحت وى وم ا ين درج ف ي إطارھ ا م ن أنش طة ومھ ارات وخب رات إثرائي ة
مختلفة.
 .٦ضرورة تدريب المعلمين على إستخدام مواد إثرائية للمنھاج يمك ن الرج وع إليھ ا م ن البيئ ة
المحلية ،أو ربطھا بواقع الحياة.
 .٧ض رورة التركي ز عل ى تط وير مھ ارات الم ديرات ف ي مختل ف المج االت اإلش رافية أس وة
بزمالئھم مديري المدارس.
 .٨ض رورة التأكي د باس تحداث برن امج دراس ي خ اص ف ي مج ال اإلدارة واإلش راف الترب وي
كشرط للقبول لمن يرغب االنخراط بالعمل في اإلدارة المدرسية من المعلمين.
 .٩إج راء دراس ة تقت رح مع ايير لبرن امج خ اص بت دريب المعلم ين عل ى اإلدارة المدرس ية
واإلشراف التربوي.
 .١٠إج راء دراس ة تحليلي ة مماثل ة للمقارن ة ب ين ممارس ات الكفاي ات اإلش رافية للم ديرين ف ي
مختلف مديريات التربية في الوطن ،للوقوف على نتائجھ ا وإقت راح الحل ول الت ي م ن ش أنھا
المساعدة في تطوير ھذه الكفايات.
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
-

-

-

أب و ھوي دي ،ف ايق س ليمان" .(٢٠٠٠) .درج ة ممارس ة المش رفين الترب ويين لكف ايتھم
اإلشرافية من وجھة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية" ،رس الة ماجس تير
غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
ربي ع ،ھ ادي مش عان .(٢٠٠٦) .الم دير المدرس ي الن اجح .مكتب ة المجتم ع العرب ي للنش ر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
ال دوجان ،عط ا ﷲ إب راھيم" .(١٩٨٩) .م دى ممارس ة المش رفين الترب ويين وم ديري
المدارس في محافظة المفرق ولواء جرش لمھام اإلشراف التربوي" ،رسالة ماجس تير غي ر
منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
العن وز ،ش حادة حم دان".(١٩٩٥).واق ع اإلش راف الترب وي م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين ف ي
محافظة إربد" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.
العودة ،ربحي حسن".(١٩٨٩) .واقع الممارس ات اإلش رافية لم دير المدرس ة اإلبتدائي ة كم ا
يراه المعلمون" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
العوض ،سلطي محمد".(١٩٩٦) .المعارف والمھارات الالزم ة للمش رف الترب وي إلنج اح
دوره اإلشرافي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن.
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 القس وس ،ابتس ام مت ري" .(١٩٩٢) .توقع ات معلم ي المرحل ة الثانوي ة م ن ال دور الفن يللمش رف الترب وي لمبح ث اللغ ة العربي ة ف ي محافظ ة العاص مة" ،رس الة ماجس تير غي ر
منشورة ،الجامعة االردنية ،عمان ،االردن.
 المساد ،عمر حسن.(٢٠٠٥) .اإلدارة المدرسية ودورھا في اإلشراف التربوي .دار الص فاءللنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 مطر ،إبراھيم حسن".(١٩٩٩) .واقع الممارسات اإلشرافية الفنية لم دير المدرس ة" ،رس الةماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،أبو ديس ،فلسطين.
 وزارة التربي ة والتعل يم الع الي الفلس طينية ،مديري ة الت دريب والتأھي ل واإلش راف الترب وي.) .(١٩٩٧الوصف ال وظيفي لعم ل المش رف الترب وي .دائ رة الت دريب والتأھي ل واإلش راف
التربوي ،رام ﷲ ،فلسطين.
 وزارة التربي ة والتعل يم األردني ة ) .(١٩٨٩دلي ل المش رف الترب وي .مديري ة المن اھج ،قس مالمناھج واإلشراف التربوي ،عمان ،األردن.
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