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مدرسة صفية بنت عبد المطلب االساسية للبنات ,لما قدمنه من دعم دائم.
والى كل من ساهم بإنجاز هذه الرسالة.
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الملخص باللغة العربية:

دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس
مديرية شمال الخليل
إعداد :هناء علي ابو زلطة
إشراف :د .سامي عدوان
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية
المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .ومعرفة داللة الفروق للمتغيرات ( النوع
االجتماعي ,مكان المدرسة  ,المرحلة التعليمية  ,سنوات الخبرة لمدير المدرسة ,المؤهل العلمي ) في
ذلك ,واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الكمي التحليلي لمناسبته لمثل هذه الدراسات  .ولجمع
البيانات قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة وهي استبانة لقياس دور المدير/ة في تطوير الشخصية
المهنية للمعلم الجديد  ,وتكونت االستبانة من  49فقرة موزعة على خمسة مجاالت وهي :المجال
األول يتكون من ( ) 11فقرة تقيس تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم  ,والمجال الثاني يتكون من ()8
فقرات تقيس تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد ,والمجال الثالث يتكون من ( )10فقرات تقيس
االشراف والتقييم والمتابعة ,في حين المجال الرابع يتكون من ( )9فقرات تقيس االدارة الصفية,
والمجال الخامس يتكون من ( )11فقرة تقيس حل المشكالت.
وقد تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين ,وتم ايجاد
معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي حيث بلغت قيمة الثبات عند الدرجة الكلية( ,)0.83وايجاد
الصدق والثبات لالختبار.

ي

وتألف مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في
شمال الخليل التابعة لو ازرة التربية والتعليم الفلسطيني والبالغ عددهم( )110مدي اًر ومديرة ,وتم تطبيق
األداة على(  )70مدي اًر ومديرة من أفراد العينة ,وقد اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية ,وتوصلت
الدراسة الى اهم النتائج االتية :ان دور مديري المدارس الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم
الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل جاء بمستوى مرتفع لجميع المجاالت وألداة الدراسة الكلية
بمتوسط حسابي بلغ (,)3.59وجاء في المرتبة االولى مجال تهيئة المعلم /ة لمهنة التعليم حيث جاء
بمتوسط حسابي بلغ( , )3.84ومن ثم في المرتبة الثانية جاء مجال االشراف والتقييم والمتابعة بمتوسط
حسابي بلغ( , )3.7وبالمرتبة الثالثة مجال تعزيز البعد المهني للمعلم /ة الجديد بمتوسط حسابي بلغ(
, )3.65وبالمرتبة الرابعة مجال االدرة الصفية بمتوسط حسابي بلغ (, )3.63واخي اًر جاء في المرتبة
الخامسة مجال حل المشكالت بمتوسط حسابي بلغ ( .)3.16اي أن هناك اثر ذا داللة احصائية لدور
المدير في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد ,وكان الدور ذو فاعلية ملحوظة في اعداد المعلم
الجديد من كافة جوانب شخصيته المهنية.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (α 0.05
≤) في دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية
شمال الخليل تعزى الى متغيرات ( النوع االجتماعي  ,وموقع المدرسة  ,وسنوات الخبرة في االدارة ,
والمرحلة التعليمية  ,والمؤهل العلمي ).
وبناء على نتائج هذه الدراسة خلصت الدراسة الى التوصيات التالية:
ً
 .1اعداد وتأهيل المدير لتنمية قدراته على تقديم الدعم للمعلم الجديد.
 .2تطوير البرامج والدورات التدريبية المقدمة من قبل التربية لدعم المعلم الجديد .
ك

 .3أن تتضمن برامج اعداد المعلمين الصعوبات والتحديات التي يواجهها المعلم الجديد.
 .4ربط مساقات تدريب المعلمين بالواقع العملي التطبيقي الميداني للمدارس.
 .5إجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية حول دور المدير في عملية نمو المعلم /ة الجديد
وتطوير الشخصية المهنية لدية.

الكلمات المفتاحية :الدور ,الشخصية المهنية ,المعلم الجديد  ,مدير المدرسة  ,مديرية شمال الخليل
ل

Abstract
The Role of Governmental School Principal in Developing the
Professional Personality of New Teacher in the Schools of North Hebron
Directorate .
Prepared by: Hanaa Ali Abu Zalata
Supervised By: Dr. Sami Adwan
The study aims at identifying the role of governmental school principal in developing
the professional personality of new teacher in the schools of North Hebron directorate
from their perspectives: The status, challenges and aspirations in general and according to
their gender, locations of schools, levels of schools, years of experiences in administration
and their qualifications. Quantitative analytical descriptive research method used in the
study. A questionnaire of 49 items was used to collect the data from schools’ principals
after its validity was tested (referee validity) and it is reliability was calculated using
Cronbach Alfa( .83). It was divided into five areas: preparation of the new teachers to the
teaching profession ( 11 items), enhancing the professional aspect(8 items), supervision,
evaluation and follow up( 9 items), classroom management(9 items) and finally problems
solving(11 items). The Population of the study consisted of all schools’ principals in the
directorate (110) while a sample of 70 schools’ principals was drawn using stratified
random sampling technique.
The result shows that the overall average of developing the professional personality of
new teacher was at high level in general (3.59). It was at high level in all areas except in
problem solving area which is at medium level. (3.16)Though, they are ranked ordered
م

from high to low: The preparation for the teaching profession ( 3.84 ), then supervision,
evaluation and follow up (3.7 ), then enhancing the professional aspects(3.65, then class
management ( 3.63 ) and finally the problem solving (3.16 ). The results show that there
are no significant statistical differences according to all variables: gender, locations of
schools, years of experiences in administration, stages of the schools and schools’
principals qualifications. Therefore, all hypotheses were accepted.

The study concluded with the following recommendations:

prepare and qualify

schools principals to improve their aptitudes to support new teacher, improve the training
programs and workshops that are offered by the ministry to support new teacher, teachers
training programs to include and address challenges and difficulties that face new teachers,
make connection between teachers training courses and the practical situation of the
schools and finally to conduct more studies on how schools’ principals develop new
teacher and his professional personality in all schools’ levels.
Keywords: Role, professional personality, new teachers, schools’ principals, education
directorate of north Hebron, Palestine
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ا
أوال :املقدمة
تشغل قضية إعداد المعلمين وتدريبهم بال المربين والمسؤولين في قطاع التربية والتعليم في
الدول المتقدمة والنامية على حد السواء .إذ أن هذه القضية معنية بالدرجة األولى بمسألة بناء الفرد
والمجتمع حاض اًر ومستقبالً ,فضالً عن ارتباطها بالتغيير االجتماعي في اتجاه مستويات طموح
المجتمعات .لذلك يرون أن المعلم يجب أن يكون مواطناً نشطاً قاد اًر على أن يقـوم بدور قيادي تعليمي
في المجتمع وأن يوجه الناشئين ليكونوا مواطنين صالحين (ثابت.)2013 ,
ويتعرض اعداد المعلم واقعياً النتقادات عديدة من جانب المعلمين أنفسهم ,ويتركز معظم االنتقاد
على برامج عمل المعلم ,وترتبط قضية إعداد المعلم بالتحليل العلمي الواضح ألدواره في العملية
التربوية ,وبخصائص النظام التعليمي الذي يعمل المعلم في إطاره وبخصائص المرحلة التي يدرس
فيها بصفة خاصة ,لذلك يمكن القول ان تقدير المدخالت النفسية واالجتماعية والمهنية الالزمة إلعداد
المعلم الجديد وتحليلها ,وبناء البرامج الالزمة الستثمارها من أهم العوامل الالزمة لإلعداد السليم للمعلم
لتحقيق المخرجات المطلوبة (نشوان.)2010 ,
وتعتمد عملية تطوير العملية التعليمية التعلمية على مدى تحسين وتطوير مدخالتها األساسية,
ويبقى المعلم هو العنصر األساسي والمهم في هذه المدخالت باإلضافة للمدخالت األخرى المتعلقة
بالطالب والمنهاج وغيرها .وينعكس تطوير وتحسين أداء المعلم التعليمي بصورة مباشرة على تحسين
هذه العملية وتطويرها وزيادة فعاليتها ,ولقد ظهرت العديد من النظريات العلمية والسلوكية والنفسية على
المستوي العالمي والعربي التي ركزت على تحسين أداء المعلم وسلوكه باعتباره أهم مدخالت العملية
التعليمية ,وتركز منظومة التربية والتعليم ممثلة بالمدير بشكل مباشر على تحسين النمو المهني
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والشخصية المهنية للمعلمين بطرق عديدة ومختلفة تماشيا مع التغيرات والتطورات العالمية في هذا
المجال .ويظهر ذلك من خالل الدورات التدريبية التي تنظمها مديريات التربية والتعليم لكل من
المعلمين ممثلة باإلجراءات التي يقوم بها المديرون والمشرفون التربويون ,ويكون ذلك بتطبيق برنامج
للتطوير اإلداري والمدرسي تحت عنوان " برنامج المدرسة كمركز للتطوير " ,ويهدف هذا البرنامج
الى تطوير المعلمين من قبل المديرين على استخدام سبعة مجاالت أساسية هي  :التخطيط والقيادة,
والنمو المهني ,وعملية التعليم والتعلم وادارة الجودة ,إدارة المصادر المادية ,والعالقة مع المجتمع
المحلي وشؤون التالميذ (ثابت.)2013 ,
وارتبطت التطورات الخاصة بإعداد وتدريب المعلمين في معظم البلدان بالتطورات والتغيرات
الجارية في النظام التعليمي ككل ,اذ ان هناك قناعة متزايدة بأنه ما دامت النظم التعليمية وأهدافها
تتغير باستمرار ,فإن اإلعداد المهني للمعلمين يجب أن يتغير ويتطور ليالئم األوضاع الجديدة ,إذ أن
هذا التغير يعني تغيرات في النظرية التربوية ,كما يعني تغي اًر في األدوار التي يجب أن يحمل المعلم
مسؤولياتها حيث أنه قد حدثت تغيرات هامة في تدريب وتأهيل المعلم في العقدين الماضيين ,وتوسعت
الشقة بين ما يكون عليه تعليم المعلم وبين ما يجب أن يكون عليه أكثر مما كانت الحالة عليه في
الماضي (ثابت.)2013 ,
ويعد جهاز اإلدارة المدرسية طاقماً متكامالً بما يضمه من مدير وعاملين في المدرسة ,إذ
يشكلون وحدةً عضويةً من المشاركة ,وتحمل المسؤولية ,وعلى رأس هذا الجهاز مدير المدرسة ,الذي
يعد العامل الحاسم في نجاح المدرسة وتأديتها وظيفتها .اذ يمثل مدير المدرسة شخصية مهمة في
المدرسة ,فهو القائد الفاعل والمحرك في مدرسته ,والمتصدي للصعاب ,والداعم لإلبداع واالبتكار من
خالل ممارساته القيادية.
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ويلعب المدير دو اًر مهماً في تطوير األداء المهني للمعلمين ,وذلك عن طريق اقتناع اآلخرين
برؤيته وأفكاره ,وعن طريق بث روح رغبة التجديد في الفريق الذي يعمل معه.
فإنه بذلك يستطيع إحداث التطوير المطلوب في مؤسسته التعليمية؛ مما يؤدي تدريجياً إلى إحداث
تغيير وتطوير نحو األفضل في أساليب التعليم ,وفي المجاالت جميعها ,وهذا ما يتطلبه عصرنا
الحالي ,الذي يتسم بالتحوالت السريعة جدا ,والمدير بوصفه مشرفاً مقيما يشرف على العمليات
التدريسية جميعها ,وما يتصل بها من جوانب ,تتعلق بالنمو المهني للمعلمين ,أو ما يتعلق بتطوير
المناهج وطرق التدريس ,أو ما يتعلق بتحصيل التالميذ ونموهم الشامل كما يمكن لمدير المدرسة أن
يلعب دو اًر فعاالً في تحفيز المعلمين في المدرسة؛ لرفع كفاياتهم العلمية ,بتشجيعهم لالشتراك في
دورات تدريبية تقام داخل المدرسة وخارجها ( انيسة.)2003 ,
أن النمو المطلوب يشمل الجوانب المعرفية ,والجوانب السلوكية العامة ,كاكتساب مهارات جديدة
في طرق التدريس ,والعالقات اإلنسانية وهكذا فإنه يمكننا أن نحكم على سالمة العالقات بين مدير
المدرسة والمعلمين ,يوم نرى المدير يقوم بتوجيه معلميه ,على ٍ
نحو يم ّكن كل معلم في المدرسة
(انيسة.)2003 ,
ان أهم ما يشغل التربويين هو كيفية إعداد المعلم باعتباره الركيزة األساسية لتطوير التعليم.
ولما للمعلم من تأثير كبير في جودة مخرجات العملية التعليمية ,فإن إحداث أي تغيير تربوي أو
تحديث في المناهج وطرائق التدريس ال يمكن أن يتم دون وجود معلم كفء مؤهل.
وفي ذلك يقول ابن خلدون “إن التقدم الحضاري بحاجة إلى العلم وان العلم بحاجة إلى التعليم ,ومن
خالل التعليم تبرز ضرورة الحاجة إلى المعلم الكفء المؤهل)ثابت.)2013 ,
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إذن فالتنمية المهنية ضرورة عصرية ,تم ّكن المعلمين من إعداد جيل مستعد لمتطلبات التطور
في عصر التكنولوجيا واالنفتاح على الثقافات ,ومن خالل تجربة وعمل الباحثة في الميدان التربوي في
العديد من المدارس وخصوصا اإلداري منه ,ومن خالل االطالع على العديدة من الدورات التدريبية
التعليمية في االعداد المه ني للمعلمين وما له من أثر إيجابي وواضح على المعلم في جميع نواحي
شخصيته ,وجدت انه البد من تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
الحكومية التي تجعل المعلم متطور وبالتالي ينعكس ذلك على أدائه األكاديمي.

ا
ثانيا :مشكلة الدراسة
ومن خالل عمل الباحثة كمعلم ٍة سابقة ,وكمديرة حالياً في المدارس ,ومن خالل الظروف التي
تواجهها هذه المدارس تبين أن هناك حاجة ملحة لتطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد لكي يقوم
بأدائه كما هو مطلوب منه بسبب نقص الجانب العملي التطبيقي الفعلي عند البعض منهم ,لذا تركز
مشكلة هذه الدراسة على التعرف على دور مدير/ة المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية
للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .
وتتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي :ما هو دور مدير/ة المدرسة الحكومية في تطوير
الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .

ا
ثالثا :أسئلة الدراسة
انبثق عن السؤال الرئيس مجموعه من األسئلة التالية:
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 .1ما دور مدير/ة المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية
شمال الخليل بشكل عام؟
 .2هل يختلف دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس
مديرية شمال الخليل باختالف النوع االجتماعي للمدير ,موقع المدرسة (مدينة ,قرية ,مخيم ) و
المرحلة التعليمية ( أساسي دنيا ,أساسي عليا ,ثانوي ,مختلط المراحل) ,سنوات الخبرة في االدارة
المدرسية ( 5سنوات فأقل 10 _6 ,سنوات 20-11 ,سنوات ,أكثر من  20سنة ) ,المؤهل العلمي(
دبلوم ,بكالوريوس ,بكالوريوس ودبلوم ,ماجستير فأعلى)؟

ا
رابعا :فرضيات الدراسة
حاولت الدراسة التأكد من صحة الفرضيات التالية:
 -1الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعزى الى متغير النوع االجتماعي .
 -2الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعزى الى متغير مكان المدرسة ( مدينة ,قرية ,مخيم).
 -3الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعزى الى متغير المرحلة التعليمية (أساسي دنيا ,أساسي عليا ,ثانوي ,مختلطة المراحل).
6

 -4الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعزى الى متغير سنوات خبرة المدير في االدارة ( 5فأقل) (من  ( )10-6من  20( )20-11فما
فوق).
 -5الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعزى الى متغير المؤهل العلمي (دبلوم ,بكالوريوس ,بكالوريوس و دبلوم ,ماجستير فأعلى).

ا
خامسا :أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية :
 .1التعرف على دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في
مدارس مديرية شمال الخليل.
 .2التعرف على أثر متغيرات عينة الدراسة (النوع االجتماعي وموقع المدرسة وسنوات الخبرة
والمؤهل العلمي والمرحلة التعليمية) في دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية
المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل.

ا
سادسا :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
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األهمية النظرية :قلة الدراسات التي بحثت في موضوع دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير
الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .في مديرية التربية والتعليم شمال
الخليل_ على حد علم الباحثة _"في المحافظة وقد تكون نادرة ,كما ان الدراسة تقدم عرضاً نظرياً عن
أهم القضايا التربوية األكثر ارتباطاً بدور المدير في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد ورفض
المكتبة العربية بها .
أما األهمية التطبيقية (عملية ,وبحثية) لهذه الدراسة فتتمثل األهمية في محاولة معرفة دور مدير
المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل ,كما
تكمن أهمية هذه الدراسة في أن ما تقدمه من معلومات يساهم في تطوير الشخصية المهنية للمعلم
الجديد ورفع كفاءة المعلم الجديد على مستوى المديرية و المدرسة.
وتنبع أهمية الدراسة في المساهمة في تطوير برامج اعداد المعلم قبل الخدمة وتأهيل المدراء
للقيام بدورهم على تنمية الشخصية المهنية للمعلمين .

ا
سابعا :حدود الدراسة
تحددت الدراسة بالحدود التالية:
- ١الحدود الزمانية :أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي االول للعام (.)2021 / 2020
- ٢الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على مدارس مديرية شمال الخليل الحكومية.
-٣الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على جميع مديري و مديرات المدراس الحكومية الواقعة في
مديرية شمال الخليل .
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- 4الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على دور مدير/ة المدرسة الحكومية في تطوير
الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل.
ائي بأدوات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات ,وطبيعة العينة
تحدد ّ
ائيّ :
الحد اإلجر ّ
-5الحد اإلجر ّ
ض ْوء المصطلحات اإلجرائية للدراسة .
وطبيعة التحليل
اإلحصائي ,في َ
ّ

ثامنا :مصطلحات الدراسة
ِ
مارسا لهذه المهنة,
 -1الشخصية المهنية :هي النواحي التي تتعلق بالتدريس مهنةً ,وبالمعلم م ً
وهي حب المهنة واإليمان بأنها رسالة عظيمة ,فالمعلم الذي يؤدي بِحب يصل إلى قلوب الطالب
وعقولهم ,والمعلم الذي يؤدي الواجب بال حب ال يكاد يصل إلى آذانهم( نشوان.)117 ,2010 ,
وتعرف الباحثة الشخصية المهنية إجرائياً :هي القدرة على ممارسة المعلمين لمهامهم التعليمية
المختلفة و تخطيط الدروس واعداد مستلزماتها ,القدرة على إدارة الصف والتفاهم مع الطالب
والمحافظة على النظام ,من خالل الشخصية القوية الهادئة والمعدة مهنياً.
 -2المعلم الجديد اصطالحاً :هو المعلم الذي يتولى مهمة التعليم ,ولم يمض على تعينه سنه دراسية,
وتنتهي هذه الصفة بعد سنة من بداية الخدمة وهو معلم مصنف ومرشح للتثبيت (فوارعة.)2021 ,
 -3وتعرف الباحثة المعلم الجديد اجرائياً :المعلم هو العنصر األساسي في العملية التربوية ألنه أكبر
مدخالت العملية التربوية وتتحدد أهمية المعلم في النظام التعليمي من حيث أنه مشارك رئيسي في
تحديد نوعية التعليم واتجاهه وبالتالي نوعية مستقبل األجيال وحياة األمة ,ولم يمضي على تعيينه سنة
دراسية.
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 -4اإلدارة :هي" عبارة عن نشاط بشري جماعي هادف يهتم بتنظيم شؤون الجماعة ويعمل علي
تطوير وتقديم ما تعمله هذه الجماعة تطوي ار سريعا نحو التقدم واالزدهار ,وان يكون هذا النشاط في
ضوء تنسيق وتوجيه هادفين "" (صبري.)123 ,2002 :
وتعرف الباحثة االدارة :بأنها القدرة على إنجاز األعمال في أقل وقت في حدود اإلمكانيات
المتاحة من أجل تحقيق األهداف المرجوة.
وتعرف الباحثة مديرية التربية والتعليم شمال الخليل :هي مديرية تابعة لو ازرة التربية والتعليم
الفلسطينية ,أنشأت عام  2008وتقع في مدينة حلحول ويبلغ عدد المدارس الحكومية التابعة لها
( )110مدارس ,وهي قطاع حكومي ينظم العملية التربوية ,ويشرف عليها في المناطق المحددة بحيز
جغرافي ,يقع شمال مدينة الخليل وتضم :مدينة حلحول ,وقرية سعير ,وقرية الشيوخ ,و قرية بني
نعيم ,ومخيم العروب ,وقرية نوبا ,وقرية خاراس ,وقرية صوريف ,وقرية بيت امر ,وقرية شيوخ
العروب ,وقرية بيت أوال.
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الفصل الثاني
االطار النظري و الدراسات السابقة

أوال :اإلطار النظري
ثانيا :الدراسات السابقة
 -1الدراسات العربية
 -2الدراسات األجنبية
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ا
أوال :اإلطار النظري
يتضمن هذا الفصل مفاهيم الدراسة وكيفية تناول االدب ذلك ,كما يتضمن الدراسات السابقة العربية
واالجنبية والتعقيب عليها.
 -1مفهوم اإلدارة المدرسية:
تعد اإلدارة المدرسية جزءاً هاماً من اإلدارة التعليمية ,وتشترك اإلدارتان في العناصر العامة
لإلدارة وتعتبر اإلدارة المدرسية إدارة تنفيذية لإلدارة التعليمية (أبو دقة.)2007 ,
فاإلدارة المدرسية :هي تلك الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين معه من
مدرسين واداريين وغيرهم بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقاً يتماشى مع ما تهدف إليه
األمة من تربية ابنائها تربية صحيحة وعلى أساس سليم (احمد.)2007 ,
لذلك فهي مجموعة من العمليات المتكاملة ,والخطط التي يشرف على ممارستها مدير معد إعداداً
خاصاً وذا مهارات متميزة تتناسب ومتطلبات العمليات الالزمة لبلوغ األهداف المدرسية المحددة.
كما و تتمثل اإلدارة المدرسية في جميع الجهود واألنشطة والعمليات (من تخطيط ,و تنفيذ,
وتنظيم ,ومتابعة ,وتوجيه ,ورقابة) التي يقوم بها المدير مع العاملين معه من معلمين واداريين بغرض
بناء التلميذ من جميع النواحي (العقلية ,االخالقية ,االجتماعية ,الوجدانيةً ,الجسمية) بحيث يستطيع
أن يتكيف بنجاح مع المجتمع ,ويحافظ على بيئته المحيطة ,ويساهم في تقدم مجتمعه (احمد,
.)2007
الصفات التي يتميز بها المدير الفعال ما يلي :تعتبر شخصية مدير المدرسة وما يتعلق بها من
صفات من العناصر األساسية الهامة في اإلدارة المدرسية ,حيث أن لها دو اًر كبي اًر في التأثير على
أدوار المعلمين لنواحي النشاط المدرسي وتشمل:
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أ -العمل بروح الفريق بحيث يتقبل آراء اآلخرين ويراعي مشاعرهم ,وأن يترجم ذلك كلـه سلوكياً
ب -التخطيط والتنظيم ,فيجب عليه أن يكون مخططاً ومنظماً مع فريق مرؤوسيه بالعمليـة التربوية
في مدرسته ,الثبات والرزانة في الشخصية ,وعدم التقلب في المواقف لجذب معلميه أثناء
العمل .
ت -عدم التأثر بالنقد وتقبله بروح طيبة واالستفادة منه ,والتعامل بأخوية.
ث -التفاعل االجتماعي ,بحيث يكون أكثر األعضاء مساهمة في الجماعـة بكـل نـشاط وايجابية.
ج -السيطرة بحيث يكون لدى القائد التربوي الرغبة أكثر من غيره من موظفيه في السيطرة وعلو
المركز والمكانة االجتماعية (الحلو.)2007 ,
 -2المهارات التي يجب توفرها في المدير:
يجب ان تتوفر المهارات التالية في المدير حتى يستطيع من تأدية وظيفته بشكل جيد وناجح
 .1المهارات اإلدراكية :وهي التي تتعلق بمدير المدرسة بمدى كفاءته في ابتكار األفكار
واإلحساس بالمشكالت والتفنن في الحلول والتوصل إلى اآلراء .ان المهارات االدراكية ضرورية
لمساعدة مدير المدرسة على النجاح في تخطيط العمل وتوجيهه وترتيب األولويات وتوقع
األمور التي يمكن أن تحدث في المستقبل ,ويعتبر المدير الذي يتمتع بمهارات إدراكية جيدة
أنه المدير الذي يحتفظ في ذهنه دائماً بالصورة الكلية ,وهو الذي يربط بين أي إجراء يتخذه
وبين األهداف المنشودة في التربية.
وتعتبر هذه المهارات من أهم المهارات الضرورية الالزمة لمدير المدرسة لكنها في نفس الوقت
تعتبر من أصعب المهارات بالنسبة له في تعلمها واكتسابها.
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 .2المهارات الفنية :وهي المهارات التي تتعلق باألساليب والطرائق التي يستخدمها المدير في
ممارسته لعمله ومعالجته للمواقف التي يصادفها وتتطلب المهارات الفنية توفر قدر ضروري
من المعلومات واألصول العلمية والفنية التي يتطلبها نجاح العمل اإلداري وهناك الكثير من
األعمال ال تي تتطلب المهارات الفنية في اإلدارة المدرسية مثل :تخطيط العملية التعليمية,
ورسم السياسة التعليمية بالمدرسة وتنظيم االجتماعات المدرسية وكتابة التقارير ,وكلها أمور
تتطلب المهارة الفنية من جانب اإلدارة المدرسية .
ان تنمية هذه المهارات مسؤولية مشتركة بين المدير والسلطات التعليمية فعلى مدير المدرسة
تنمية مهاراته الفنية باستمرار وهو ما يسمى بالتدريب الذاتي ,وعلى السلطات التعليمية وضع
برامج فعالة لمساعدة المدير على النمو المهني للمعلمين من خالل برامج التدريب أثناء
الخدمة.
 .3المهارات اإلنسانية :وهي المهارات التي تتعلق بالطريقة التي يستطيع بها المدير التعامل
بنجاح مع اآلخرين ,وكيف يجذبهم ويجعلهم يتعاونون معه ويخلصون في العمل ويزيدون من
قدرتهم على اإلنتاج والعطاء .تتضمن المهارات اإلنسانية مدى كفاءة رجل اإلدارة في التعرف
على متطلبات العمل مع الناس كأفراد ومجموعات (الخميس.)2002 ,
دور مدير املدرسة يف تنمية أداء املعلم اجلديد:
يعتبر رفع كفاءة المعلم الجديد من األدوار الرئيسية المهمة لمدير المدرسة ,وتحقيقاً لهذا الدور
فإن األمر يتطلب تنفيذ المراحل التالية:
1ـ مرحلة االستطالع والتعرف على نقاط القوة لدى المعلم وما يملكه من قدرات ,وعلى نقاط الضعف
لديه وما يشوب أداءه من تقصير من خالل:
14

أ -متابعة التخطيط واإلعداد للدروس لغرض التوجيه والتطوير.
ب -زيارات مدير المدرسة للمعلمين في فصولهم لغرض التشخيص والتقويم.
وهذه المرحلة تتطلب مهارات خاصة من مدير المدرسة مثل االشراف المستمر ,كما أن التنفيذ لها
يتطلب أدوات محددة.
 2ـ مرحلة التصنيف ,ويتم فيها تصنيف المعلمين حسب قدراتهم من حيث التمكن في األداء وما
يمتلكونه من طاقات إبداعية ,وقد يؤخذ بذلك من خالل السجل التراكمي لألداء.
3ـ مرحلة التدريب ,ويتم فيها وضع البرامج والخطط للتنمية المهنية للمعلمين وذلك حسب تصنيفها,
وتنفذ هذه المرحلة من خالل األساليب اإلش ارفية التي تبنى عليها خطة رفع للكفاءة المهنية للمعلمين.
4ـ مرحلة التقويم المستمر وذلك ضمن محطات ووقفات لتشخيص نقاط القوة والضعف ومن ثم التدريب
والمتابعة ,مما يستدعي وجود سجل تراكمي ألداء المعلمين يمكن من خالله تصنيف المعلمين في
المدرسة حسب قدراتهم وامكاناتهم ,ولتحديد احتياجات المعلمين المهنية واألساليب التطويرية لألداء,
واب ار اًز للجهود المبذولة دائماً في تحسين وتطوير أداء المعلمين وتنميتهم مهنيا ولما تحققه قراءة الواقع
من استفادة حقيقية في بناء برنامج عمل المدرسة عامة وفي مجال رفع الكفاءة المهنية خاصة فإنه من
الضروري العمل على إيجاد سجل تراكمي يعكس الصورة الفعلية والحقيقية لمستويات أداء المعلمين في
المدرسة (والحويلة. )2009 ,
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ا
األساليب اإلشرافية للمدير ودورها يف تنمية املعلمني اجلدد مهنيا:
تتمثل األساليب اإلشرافية للمدير فيما يلي:
1ـ الزيارة الصفية
المقصود بالزيارات الصفية زيارة مدير المدرسة (المشرف المقيم) للمعلم في حجرة الصف أثناء
عمله ,بهدف رصد النشاطات التعليمية والتربوية ,ومالحظة التفاعل الصفي ,وتقويم أداء المعلم,
والوقوف على أثره في الطالب .وتعتبر الزيارات الصفية من أقدم أساليب اإلشراف التربوي ,وال تزال
من أهمها في الوقت الحاضر.
2ـ اإلشراف اًل كلينيكي (العيادي أو العالجي)
وهو نظام يهدف إلى تدريب المعلمين الذين تنقصهم الكفاءة في أداء مهارة تعليمية أو أكثر ,وفق
برنامج خاص يعد مسبقاً.
وهو وسيلة فعالة لمساعدة المعلمين على أن يكتسبوا خبرات ومهارات جديدة لتحسين أدائهم,
ولمعرفة المزيد من المعلومات عن أنفسهم ,وعن طبيعة عملهم ,وتنحصر المهمة في هذا النظام
اإلشرافي بمساعدة المعلم والتفاعل معه ,ودعمه لتقليل امكانيات الفشل أمامه.
3ـ التعليم المصغر :يستخدم هذا األسلوب بوجه خاص لتدريب المعلمين الجدد أثناء الخدمة للمعلم
الجديد في إطار مبسط ,حيث أنه يستغرق وقتاً قصي اًر ,ويستخدم عدداً قليالً من الطالب ,كما أن
العملية التي يقدمها التعليم المصغر للمتدربين من شأنها أن تعزز رجوع المردود لديهم.
4ـ الدروس التطبيقية
يتمثل هذا األسلوب بقيام المعلم بنشاط عملي ,يكلف المدير به أحد المعلمين المتميزين داخل أحد
الصفوف العادية ,وبحضور عدد من المعلمين ,وذلك لمعرفة مدى مالءمة األفكار النظرية المطروحة
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للتطبيق العملي في الميدان ,أو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة لمعرفة مدى فاعليتها ,أو الختبار وسيلة
تعليمية جديدة يرغب المدير بها إقناع المعلمين بفاعليتها وأهمية استخدامها.
5ـ تبادل زيارات بين المعلمين
وهي وسيلة أخرى من وسائل اإلشراف يخطط لها مدير المدرسة بالتنسيق مع المعلمين من أجل
تمكينهم من زيارة زمالئهم األكثر تأهيالً ,واألطول خبرة ,فيقوم معلم أو عدة معلمين ,بزيارة معلم آخر
في صفه وبين طالبه في نفس المدرسة أو بمدرسة أخرى لمشاهدة كيفية تدريس نفس المادة أو مواد
أخرى لنفس الصف أو لصفوف أخرى بهدف تنويع األساليب لتحقيق األهداف.
6ـ المداولة اإلشرافية
أو المقابلة الفردية ,كما يطلق عليها أحيانا وسيلة إش ارفية من وسائل تحسين أداء المعلمين الجدد,
ورفع كفاءتهم المهنية ,وتطلق على المشاورات والمناقشات التي تدور عادة بين المدير والمعلم حول
قضايا تربوية وتعليمية عرضية أو محددة ,وتتم بمبادرة من مدير المدرسة أو أحد المعلمين.
 .7البرامج التدريبية
وهي برامج منظمة مخططة تمكن المعلمين من الحصول على مزيد من الخبرات الثقافية
والمهنية ,وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعلم ,ويزيد من طاقات المعلمين اإلنتاجية وهو
أسلوب إشرافي غايته النمو المهني وزيادة الكفاءة الوظيفية للمتدربين خالل مدة خدمة المعلمين في
المجال التربوي (الحلو.)2007 ,
يمكن للمدير استخدام اإلجراءات التالية من أجل تنمية المعلمين مهني ا:
 .1دراسة حاجات المعلمين المهنية وتحديدها .
 .2وضع برنامج للنمو المهني في ضوء الحاجات واإلمكانات المتوافرة .
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 .3القيام بأبحاث ودراسات إجرائية موجهة لتحسين العمل وممارسات المعلمين .
 .4دراسة وتخطيط وتحليل المواد الدراسية ومـذكرات الـدروس التـي يعـدها المعلمـون وتزويدهم
بالتغذية الراجعة .
 .5توظيف أساليب وأدوات التدريب والنمو المهني المتاحة في إطار اإلمكانات القائمة .
 .6إيجاد نظام للتقويم لعمل المعلمين ومتابعتهم فردياً وجماعياً ( الديلمي.)2006 ,
اًلتجاهات المعاصرة في التنمية المهنية للمعلمين
إن الحاجة إلى النمو المهني قائمة باستمرار نظ ار الن المعلم ال يمكن أن يعيش مدى حياته
بمجموعة محددة من المعارف والمهارات ,هذا األمر يتطلب ضرورة أن يحافظ المعلم على مستوى
متجدد من المعلومات والمهارات واالتجاهات الحديثة في طرائق التعليم وتقنياته ,وبهذا يكون التعليم
بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة ,فالمعلم المبدع هو طالب علم طوال حياته في مجتمع دائم
التعلم والتطور وفي ظل التكنولوجيا والمعلومات ,وليس المعلم الجديد الذي يقتصر في حياته على
المعارف والمهارات التي اكتسبها في مؤسسات اإلعداد .ونظ ار لصعوبة إعداد المعلم الصالح لكل زمان
ومكان ,في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات أصبح التخطيط التربوي أكثر ضرورة من اجل توفير
الخدمة التربوية الالزمة للمعلم ,والتي تتضمن تزويد المعلم بمواد التجدد في مجاالت العملية التربوية,
وبالمستجدات في أساليب وتقنيات التعليم والتعلم وتدريبه عليها ,واستيعاب كل ما هو جديد في النمو
المهني من تطورات تربوية وعلمية ,وبالتالي رفع أداء المعلمين وانتاجيتهم من خالل تطوير كفاياتهم
التعليمية بجانبيها المعرفي والسلوكي ,و األدائي وتتطلب عملية النمو المهني جهدا كبي ار ووقتا كافيا
ومساعدة مستمرة ,في تعلم أي سلوك تعليمي جديد ,يعدل أو يضيف أو يحل محل السلوك التعليمي
شبه الثابت ,الموجود عند المعلمين ,وهذا بدوره يتطلب مشرفين تربويين مقتدرين يعملون لتغير سلوك
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المعلم الصفي ونموه مهنيا ,ويختارون األسلوب المالئم الذي يتطلبه الموقف التعليمي(المومني,
.)٢٠٠٧
مهنيا أثناء الخدمة
اًلتجاهات المعاصرة حول التكامل بين إعداد المعلمين قبل الخدمة وتنميتهم ا
بدأ مفهوم التربية المستمرة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين يدعم فكرة
التخطيط المتكامل ,وفي أوائل السبعينات أوصت المؤتمرات واللقاءات التربوية باتخاذ التدابير على
نهائيا على
يجيا والقضاء
ً
مختلف األصعدة القانونية ,والمهنية ,والنقابية ,واالجتماعية ,للتخفيف تدر ً
المفارقات الموجودة بدون وجه حق في التسرب اإلرادي لمختلف فئات المعلمين ,واعادة النظر بشكل
جذري في شروط إعداد المعلمين ,بحيث يبدأ اإلعداد بمرحلة أولية" قبل الخدمة "ويستمر أثناء الخدمة
طيلة الحياة العملية في صورة دورات للتطوير والتجديد المستمرين ,وبناء عليه ,أصبح االتجاه إلى
نظام موحد لتكوين المعلم يجمع في ثناياه النظم التقليدية مثل نظام قبول المعلم إلى مؤسسات اإلعداد,
ونظام اإلعداد ,ونظام التدريب ,واضافة إلى هذه النظم ,هناك اتجاه إلدخال نظامين جديدين ,األول :
نظام التهيئة للممارسة العملية ,وهذا يأتي بعد نظام اإلعداد ,ويكون على غرار نظام التفرغ للممارسة
الفعلية لألطباء في المستشفى قبل الخروج للحياة العملية ,فقد بدأ اتجاه في أوروبا إلى تأسيس ما
أسموه" مدارس التطوير المهني" وتؤدي هذه المدارس بالنسبة للمعلم المبتدئ الوظيفة نفسها التي يؤديها
في المستشفى التعليمي بالنسبة للطبيب المبتدئ ,والثاني :نظام التعليم المستمر مدى الحياة المهنية,
ويدخل البعض في هذا النظام" التعليم الذاتي (الحويلة.)2009 ,
ومن هنا يتضح أن هذا االتجاه ظهر بسبب التطورات المعاصرة في التدفق المعرفي والتكنولوجي,
وأن برامج إعداد المعلم داخل الكليات لم تعد كافية إلعداده للممارسات المهنية بنجاح .
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إن إعداد المعلم ينبغي أن يكون عملية مستمرة متكاملة ,تبدأ باختبار العناصر المناسبة لمهنة
التدريس وصوال الى تدريب المعلم ,ومتوجة ببرنامج منظم للتدريب في أثناء الخدمة طيلة مدة تـدريس
المعلـم ,ومـن ثـم فـإن مفهـوم إعـداد المعلـم وتدريبـه يؤسـس علـى فكـرة التعلـيم مـدى الحيـاة وقـد تبنـت
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا االتجاه حينما قررت عن طريـق مؤتمراتهـا أن تكـون عمليـة
قائما بالعمل في الميدان.وهنا يأتي
اإلعداد قبل الخدمة والتدريب في أثنائها عملية مستمرة مادام المعلم ً
مفهـوم تكـوين المعلـم ليعنـي اإلعـداد قبـل الخدمـة والتـدريب فـي أثنائهـا ,كمـا يعنـي فـي نفـس الوقـت
وتأسيسا على ذلك فإن عملية تكوين المعلم تبدأ في مؤسسات التكوين
االستمرار ,فالتكوين هنا كالنمو,
ً
قبل الخدمة وتستمر في أثنائها .وكنتيجة للتطورات المعاصرة في التدفق المعرفي والتكنولوجي والحاجة
ـتثمار فورًيـا ,ينبغـي أن تأخـذ مؤسسـات تكـوين المعلـم بهـذا االتجـاه للمبـررات
إلـى اسـتثمار التعلـيم اس ًا
التالية:
طـا وثيقًـا بـالواقع ,مـن خـالل تأثرهـا
 -1يجعـل بـرامج اإلعـداد متطـورة ومتغيـرة ,ومرتبطـة ارتبا ً
بالمشـكالت الميدانيـة التـي تتطلـب حلـوالً لهـا أثنـاء الخدمـة مـن جهـة ,وبـالتغيرات الحضـارية
والثقافية والعلمية والتكنولوجية التي تحدث في المجتمع من ناحية أخرى ,عالوة على أن تكون
انعكاسا لبرامج وأساليب اإلعداد قبل الخدمة.
برامج التدريب
ً
عوضـا عـن الكـالم فـي فلسـفة لإلعـداد وأخـرى
 -2يوحـد النظـرة الفلسـفية إلـى صـناعة المعلمـين,
ً
للتدريب ,وعن تمهين لإلعداد للتدريب ,مما يزيد في الفصل بين العمليتين ,وبذلك تضمن ربط
عملية تكوين المعلم قبل الخدمـة بعمليـة التكـوين أثناءهـا ,ويصـبح التـدريب أثنـاء الخدمـة جـزًءا
من عملية تكوين متكاملة مستمرة قبل الخدمة.
أساسا لتنظيم الخبرات العلمية التي يتضمنها المنهج,
محور
ًا
 -3يجعل من مبدأ التعلم الذاتي
ً
وبهذا ننقل للطالب /المعلم إمكانيات التربية المستمرة ,والنمو المتكامل ,وهذا يستدعي تحقيق
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التوازن بين الجوانب النظرية والعملية ,والحفاظ على مرونة المنهج ,والتأكيد على مقومات
النمو المهني القائم على النشاط الذاتي ,وذلك من خالل استخدام الطالب  /المعلم لألساليب
الحديثة من تعليم مصغر ,وتعليم مبرمج ,وبرامج كمبيوتر ,وغيره ,مما يثري من كفاية
الطالب ,ويكسبه مهارات تهيئ له الجو المناسب لتعلم ذاتي ,ويحقق له التغذية الراجعة
المستمرة التي تضمن له النمو المهني المستمر) شوق.)2002,
إعداد المعلمين قبل الخدمة:
مفهوم إعداد المعلمين قبل الخدمة:
مجموعة المعارف والمفهومات والخبرات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة التربوية لمجموعة من
المعلمين بقصد احتكاكهم بها وتفاعلهم معهـا بشكل يؤدي تعلمهم ,أي تعديل سلوكهم ,وتحقيـق
األهـداف التربويـة التـي ينشرونها من وراء ذلك بطريقة شاملة متكاملة ( رشدي. )2006 ,
وهي تلك الخطط التي يتضمن كل مقررات الدراسة في حقل أو في حقول تعليمية معينة وتتحقق
بها أهداف المؤسسات التعليمة .
مجموع الخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية المتنوعة التي توفرها الكليات لطلبتها خالل
المقررات المتخصصـة والتربويـة ومقررات الثقافة العامية ,وفعاليات الجانب التطبيقي ,بما يمكنهم مـن
القيـام بتدريس في مراحل التعليم العام .
أهمية إعداد المعلمين قبل الخدمة:
تعتبر عملية إعداد المعلمين إحدى الموضوعات التي شغلت و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية وما
زالت تشغل المتخصصين ضمن مديريات التربية والتعليم في الو ازرة ,والمهتمين بشؤون التربيـة والتعلـيم
بوجه خاص ,حيث يعتبر المعلم من أهم العوامل المساهمة في تحقيق أهـداف التعليم ويحتل المعلم
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مكانة في النظام التعليمي ,ويعد عنص اًر فاعالً في تحقيق أهداف التربية ,وحجر الزاوية في إصالح
أو تطوير تربوي,

ولهذا فقد أصـبح مـن الضروري إعادة النظر في أعمال المعلمين ووظائفهم

باستمرار ,والعمل جعلهم واعين لتطور أدوارهم ,ومستعدين للقيام بأدوارهم ووظائفهم وتعد عملية
إعداد المعلم إحدى الموضوعات التي شغلت وما ازلـت تشـغل المتخصصين في فلسطين بوجه عام,
والمهتمين بشؤون التربيـة والتعلـيم بوجه خاص ,الن اعداد المعلم من أهم العوامل التي تساهم في
تحقيق أهداف التعليم .
وقد استثمرت أموال كثيرة في فلسطين فـي محاولـة للكشـف عـن خصائص وأنشطة المعلم الفعال,
وأصبح المربون أكثـر اقتناعـاً خـالل عقـد التسعينات أكثر من أي وقت مضى أن التحسين الجذري
للنوعية التربوية يتوقـف إلى حد كبير على نوعية التعليم الـذي يـوفره المعلمـون وعلـى فـاعليتهم
ومهاراتهم في خلق المناخ المناسب لنجاح عمليتي التعلم والتعليم الفعالتين .
وتتضح أهمية إعداد المعلم في فلسطين فيما يلي:
 .1ضرورة تخطيط وبناء برامج إعداد المعلمين على أساس الكفايات ,أو األدوار .
 .2التركيز علـى جوانـب الـتعلم الثالثـة (المعرفيـة ,و المهاريـة ,والوجدانية).
 .3تدريب معلمي المستقبل والمعلمين في اثناء الخدمة علـى أسـاليب ومداخل التعليم والتعلم
الحديثة .
 .4التأكيد على التعلم المستمر وتدريب المعلمين في أثناء الخدمة .
 .5ضرورة وأهمية البدء في تعديل نظم إعداد المعلمين ,واعداد معلـم متخصص وذات نوعية
خاصة.

22

مربرات إعداد املعلمني قبل اخلدمة:
 -1تزايد اعداد المعلمين
إن تزايد أعداد المتعلمين واالهتمام بالنمو المتكامل لكل مـتعلم ,وم ارعـاة استعداد هذا المتعلم
وخصائصه ,وما بينه وبين أقرانه من فرق فردية ,من أهم مبررات إعداد المعلمين .
 -2التقدم العلمي الكبير
يمتاز العصر الحديث بتقدمة العلمي الكبير في جميع الميادين  .ممـا يؤكـد الحاجة إلى
تمكين المعلمين قبل الخدمة من مواكبة هذا التقدم العلمي وذلـك من خالل إعدادهم وتمكينهم من
مواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية بشتى الوسائل والتقنيات الممكنة.
 -3تقدم وسائل المعرفة
لم يعد الكتاب المصدر المعرفة الوحيد في عصرنا الحديث مع تعدد وسـائل معرفية حديثة
ومتطورة تزيد قدرة اإلنسان على التعلم,

كاإلذاعة والتلفـاز والتسجيالت الصوتية والمختبرات

اللغوية ,وصوالً إلى الحواسيب واألقمـار الصناعية وشبكات المعلومات (اإلنترنت ) ,والمعلم
بحاجة إلـى أن يـتقن توظيفها في عمله التربوي والتعليمي ,لذلك البد من إعداده مسبقاً للتعامـل
الناجح مع هذه الوسائل المتجددة .
 -4الطريقة العلمية في التعليم.
يقوم التعليم حالياً على أسس علمية ,عن طريق تحديد األهـداف وتوظيـف الوسائل ومتابعة
التقويم لكل من الهدف والوسيلة حتى نصل إلـى النتـائج المرجوة  .والبد للمعلم من اكتساب مهارات
للتعامل مع هـذه المسـتجدات وبخاصة في مرحلة اإلعداد قبل الخدمة.
 -5تطور العلوم النفسية والتربوية
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حيث أكدت هذه العلوم على ضرورة جعل المتعلم محور العمليـة التعليميـة التعلمية ,والعمل
على تنمية شخصية المتعلم المتكاملـة جسـمياً وعقليـاً وانفعالياً واجتماعيا.
 -6تغير ادوار المعلم
لم يعد المعلم مجرد ملقن للمعرفة .كما كان في المدرسة التقليديـة ,بـل أصبح عليه أن يكون
موجهاً ومنسقاً ومحف اًز لتعلم المتعلمين ,وقاد اًر علـى فهم خصائص نموهم وحاجاتهم ,وتوجيههم
وارشـادهم وتـأمين المنـاخ المناسب لتفعيل مشاركاتهم في الموقف التعليمي ,ومساعدتهم على
الـتعلم الذاتي ,وتنمية ميولهم وقدراتهم ,واعدادهم لمواجهة مطالب الحيـاة فـي عصر سريع التغير
ومن األدوار والمتغيرة للمعلم :تلقين المعلومات ,الضبط والتنظيم ,اإلرشاد والتوجيه ,تيسير التعلم,
حفز المتعلمين ,كونه قدوة ومثاالً.
 -7تمهين التعليم
من خالل تطوير المعلم إلى مهنة راقيه تضاهي المهن الراقية السـائدة فـي المجتمع كالطب
والمحاماة والهندسية ,ويأتي من خالل رفع مستوى إعـداد المعلم لرفع كفايات لتواكب متطلبات العصر
وقيمة االجتماعية ,خاصـة وأن للتعليم في الوقت الحاضر يبدو ضعيف القدرة على تطوير إمكانيات
المتعلمين ومهاراتهم المطلوبة لمجتمع المستقبل ,مع تقديم حوافز المعلمـين الـذين يشكلون أكبر فئة
مهنية في العالم.
 -8التعاون مع المجتمع المحلي:
يحتاج المعلم إلى المهارات واالتجاهات التي تمكنه من إقامة عالقات إيجابية مع زمالئه وسائر
االختصاصيين الذين يتعامل معهم ,باإلضافة إلى التعـاون مع أولياء األمور ,واالنفتاح على المجتمع
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المحلـي واإلسـهام فـي حياتـه االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وال يستطيع ذلك بنجـاح إال مـن
خالل اإلعداد المسبق لهذه األعمال ( راشد.)2001 ,
جوانب إعداد املعلم قبل اخلدمة من قبل وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية:
تتمثل جوانب اعداد المعلم قبل الخدمة ما يلي:
 -1الجانب اًلكاديمي التخصصي
يهدف برنامج الو ازرة إلى تزويد الطالب المعلم بالمواد التعليمية العامة والتخصصـية والمـواد
االختيارية ,لكي يستطيع التقدم في تكوين شخصيته وقدراته ,والتعـرف علـى الحقائق العلمية الحديثة
ومتابعه كل جديد ,واكسابه القدرة على التفكير العلمـي واعدادهم إعدادا جيدا في أساسيات المادة التي
سيقوم بتدريسها مستقبال .
يحتل الجزء األكبر من برامج الدراسة بكليات التربية ,حيث يهتم بإعداد المعلم في المادة أو
المواد التخصصية التي سيقوم بتدريسها ,واعـداده فـي مـاده تخصصية شرط ضروري لنجاحه كمعلم,
خاصة أن االنفجار المعرفي أدى الـي زيادة المعرفة زيادة كبيرة من حيث الكم و الكيف ,واإلعداد
األكاديمي يجب أن يركز على المفاهيم والتعميمات والمهارات التي تبنى عليها مادة تخصصه ,بحيـث
يدرك المعلم القوانين والنظريات األساسية في العلوم بدالً مـن التركيـز علـى الحقائق المنفصلة ,إذ أن
هذه الحقائق سرعان ما تنسى ,كما أن كمية الحقائق التي تكشف عنها البحوث العلمية المستمرة تزداد
بدرجة كبيرة .
 -2الجانب الثقافي
وتهتم و ازرة التربية والتعليم بتزويد المعلم بثقافة علميه تتيح له التعرف على علـوم أخـرى غيـر
تخصصه فالثقافة شرط أساسي لمهنة التدريس ,وكلما زادت المعلومات العامـة للمعلم والتي ترتبط
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بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمادة تخصصه كان اقـدر على احترام التالميذ له وثقتهم به وعلى
مواجه المواقف العملية المختلفة التـي تدعو المعلم إلبداء الرأي فيها.
كما تساعد الثقافة العامة التي تنقلها سياسة وزارة التربية والتعليم على نضج شخصيته واتساع
افقه ,وعلـى القيـام بدوره االجتماعي في التعرف على مشكالت البيئة المحلية التي يعيش فيها
 -3الجانب التربوي المهني
تهدف و ازرة التربية والتعليم في فلسطين إلى تزويد الطالب المعلم المعارف والمهارات التي
يستخدمها في المواقف التعليمية الفعلية وتكوين االتجاهات االيجابية نحو المهنة ,وتقدم للطالب المعلـم
مقررات في التربية وعلم النفس وطرائق التدريس وأساليب التقويم وغيرها من المواد التربوية ,ويتم
تطبيق ذلك بالتربية العملية و هذا المجال يهتم بإعداد المعلم من الناحية التربويـة والنفسـية ,ويتعلـق
بالتدريس كمهنة من حيث أصوله النظرية والعملية وتطبيقاته وممارسته العملية,

وتزويد المعلم

بالنظريات واألفكار و االتجاهات التربوية الخاصة بتعليم مادة التخصص وتطبيقاتها ,كما يجب أن
يوفر لهـم المفـاهيم التربويـة والنفسـية والمهارات الالزمة لتدريس مادة التخصص.
 -4الجانب العلمي
وتعنى و ازرة التربية والتعليم بالجانب الذي يعمل على تزويد الطالب المعلم بجميع الخبرات
التي تساعده علـى ممارسة التعليم الصفي بنجاح ملحوظ ,ويعد هذا الجانب أهم جوانب إعـداد المعلم
وهو المعيار األساس في مقدرة الطالب المعلم أن يكون معلماً أو ال  .مع العلم بأن كل الجوانب الثالثة
السابقة تصب في هذا الجانب  ,إذ ما فائـدة نجاح الطالب المعلم في جميع المقررات الدراسية وفشله
في إعطاء الدرس فـي غرفة الصف للمتعلمين المنتسبين إلى هذا الصف ,وتـدخل مقـررات ط ارئـق
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التدريس الخاصة عنص اًر مهماً في هذا المجال إلى جانب تقنيات التعلم والتعليم المصغر وممارسة
التربية العلمية بمراحلها المختلفة (الدليل المرجعي في اإلشراف التربوي. )2009 ,
اعداد املعلمني اثناء اخلدمة من خالل برنامج وزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني:
التدريب عملية ضرورية لمواكبـة المسـتجدات ,وينطلـق مـن تحديد االحتياجات التدريبية والفئات
المستهدفة ,واألهداف المنشودة المخططة ,ثـم ينتقل إلى تصميم البرامج التدريبية التي تلبي هذه
االحتياجات ,وبعد ذلك يبـدأ تنفيذ هذه البرامج التي تسعى الى تحقيقها و ازرة التربية والتعليم وينتهي
عملية التدريب إلى تقويم البرامج التدريبيـة لتحديـد المخرجات التي تمخضت عن عملية التدريب,
واالستفادة من هذا التقويم فـي تخطيط البرامج التدريبية الالحقة ,وترتبط هذه العملية بالمعلم أثناء
الخدمة بعد انتهاء اإلعداد األكاديمي في مؤسسات إعداد المعلمين وللتدريب أنواع منها:
 -1التدريب التكميلي
ويهدف الستكمال بعض جوانب القصور في مرحلة إعداد المعلم في مؤسسات إعداد المعلمين
قبل الخدمة ,وقد يكون هذا النقص في الجانب األكاديمي أو في الجانب المسلكي .
 -2التدريب العالجي
وذلك لمعالجة ضعف في أحدى الكفايات التي يجب أن تتوفر لدى المعلم .
 -3التدريب التجديدي
وذلك لمسايره المسـتجدات العلميـة والنظريـات التربويـة ,والتطـورات التكنولوجية والتغيرات في
أنماط الحياة.
 -4التدريب لألعمال والمهام الجديدة
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وذلك عندما يرشح المعلم في أثناء الخدمة إلنعاشه بمزيـد مـن المعـارف والمهارات إلى الجانب
تطوير االتجاهات اإليجابية نحو العمل التربوي(و ازرة التربية و التعليم ,إستراتيجية إعداد وتأهيل
المعلمين في فلسطين. )2008 ,
أهمية تدريب المعلمين اثناء الخدمة:
للتدريب اثناء الخدمة أهمية تتمثل:
 -1أن التدريب أثناء الخدمة يهيئ الفرصة الكتساب معارف جديدة في مجال عمله .
 -2أن التدريب أثناء الخدمة يساعد على اكتساب مهارات جديـدة ,تتطلبها مهنة المتدرب .
 -3أن التدريب أثناء الخدمة يساعد على تغيير االتجاهات ,واكتساب اتجاهات تجريبية تجاه
المهنة الممارسة من قبل المتـدرب ,ممـا يؤدي إلى رفع روحة المعنوية ,وزيادة إنتاجيته
بالعمل.
 -4أن التدريب أثناء الخدمة يكسب المتدرب أفاقاً جديدة فـي مجـال ممارسة مهنته وذلك من خالل
تبصيره بمشكالت مهنته وتحدياتهم وأسبابها ,وكيفية التخلص منها ,أو التقليل من أثارها
على أداء العمل.
 -5أن التدريب أثناء الخدمة باستطاعته غرس مفـاهيم ,واكتسـاب أساليب التعلم المستمر في
المتدرب من خالل تمكينه من مهـارات التعلم الذاتي المستمر.
 -6أن التدريب أثناء الخدمة يساعد المتدرب علـى االنفتـاح علـى اآلخرين من زمالئه بهدف
تنميته مهنيا ,وذلك من خـالل إيجـاد فرص االحتكاك مع الزمالء في إطار المهام والنشاطات
الجماعيـة التي تتطلب العمل التعاوني وتجسيد روح الجماعة (رشدي. )2006 ,
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أهداف التدريب اثناء اخلدمة:
يهدف التدريب اثناء الخدمة الى ما يلي:
 -1يسعى إلى تهيئة الفرص أمام المتدرب الكتساب معارف جديدة في محال عمله.
 -2يساعد التدريب المتدرب على اكتساب مهارات جديدة ,تتطلبها متطلبـات مهنته .
 -3يؤدي إلى تغيير االتجاهات واكتساب اتجاهات إيجابيـة تجـاه المهنـة الممارسة من قبل المتدرب
بما يؤدي إلى رفع روحه المعنوية ,وزيادة إنتاجيته بالعمل .
 -4يؤدي إلى اكتساب المتدرب آفاقاً جديدة في مجال مهنته وذلك من خـالل تبصيره بمشكالت
مهنته ,وتحدياتها ,وأسبابها ,وكيفية التخلص منها ,أو التقليل من آثارها على أداء العمل من
خالل اطالعه علـى أسـاليب وطرق حديثة لممارسة المهنة بهدف تطويرها ,وزيادة إنتاجيتها .
 -5انتقـال الخبرات من شخص إلى آخر في مناخ يسوده روح التعاون والتكامل يساعد على كيفيه
تطبيق األفكار واآلراء والحلول النابعة من الد ارسـات بما يؤدي إلى رتق الفجوة بين المنظرين
(الباحثين) والممارسين ,وزيادة كفاءة المؤسسات التربوية بصفة عامة (رشدي. )2006 ,

مربرات تدريب املعلمني اثناء اخلدمة :
 -1التنامي في نظم المعرفة وتنوعها.
 -2تطور المناهج التربوية.
 -3تجديد الخطط التنموية.
 -4تطور العلوم وطرائق تدريسها.
 -5تطور التكنولوجيا ووسائل االتصال.
 -6معالجة النقص الحاصل في فترة اإلعداد.
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 -7تطور النظريات التربوية .
 -8تمكين المعلم من األدوار المتجددة.
 -9تحسين أداء المعلم (رشدي.)2006 ,
مراحل إعداد وتهيئة املعلمني:
وترى الباحثة ان االنتقال من االعداد النظري للمعلم في الجامعات والمعاهد قد ال يكون كافيا
لتهيئة المعلم للواقع العملي لميدان المدارس ,لذا كي نستطيع تنمية المعلم الجديد لمهنة التعليم يقع هذا
معظمه على مدير/ة المدرسة ,وتعتبر هذه التنمية جزء اساسي من عملية اعداد وتأهيل المعلمين,
وتتطلب هذه المرحلة تدريب المدراء للقيام بذلك ,وكذلك تعزيزها من قبل الو ازرة ايضا.
حيث ان االهتمام غالبا يتم في المرحلة االولى ما قبل الخدمة في الجامعات والمعاهد  ,وكذلك
المرحلة الثالثة اثناء الخدمة  ,اما المرحلة الثانية وهي مرحلة البرزخ (مرحلة ما بين بين) ال يتم
االهتمام بها من قبل المدراء.
والشكل التالي يمثل مراحل تأهيل واعداد المعلم :
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شكل رقم ()1
مراحل اعداد وتهيئة وتأهيل المعلمين

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

االعداد

البرزخ (ما بين بين)

ما قبل الخدمة

مرحلة التهيئة للتعليم

في الجامعات
والمعاهد

التهيئة التي يقوم بها
المدير في بداية تعين
المعلم الجديد

المرحلة الثالثة
اثناء الخدمة

الدورات
الزيارات الصفية
االشراف االكلينيكي
تبادل الزيارات

(اعداد الطالبة هناء ابو زلطة (2121
لكل مرحلة من المراحل طبيعتها وخصائصها ومتطلباتها ,فمرحلة االعداد قبل الخدمة تكون
بالجامعات والمعاهد ,وتتمثل بما يكتسبه الطالب من النظريات التي تبقى في حيز االطار النظري,
ومرحلة البرزخ( مرحلة ما بين بين ) ,تتمثل في تحويل واعداد المعلم الجديد من االطار النظري الى
البرامج العملية ,اما المرحلة الثالثة ,تتمثل في اعداد وتأهيل وتدريب المعلم اثناء الخدمة لمتابعة
التطورات والتغيرات والمتطلبات الحاصلة ضمن المرحلة الثالثة.
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ا
ثانيا :الدراسات السابقة
يشمل هذا الفصل على مجموعه من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة المباشرة وغير
المباشرة بموضوع دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في
المدارس الحكومية في فلسطين ,مرتبة حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم ,وفيما يلي تناول
لهذه الدراسات ,ومن ثم التعقيب عليها واظهار مدى التشابه واالختالف بينها وبين الدراسة الحالية.
 -1الدراسات العربية
 دراسة الخصاونة ( )2018هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيمفي التنمية المهنية للمعلمين الجدد في المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد ,في
مجاالت( :التخطيط للتدريس ,والتقويم الصفي ,واإلدارة الصفية ,والعالقات اإلنسانية) .اعتمدت الدراسة
المنهج الوصفي ,وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين الجدد من الذكور
في المدارس الثانوية والبالغ عددهم ( )170معلماً للعام الدراسي ( ,)2019/2018وبعد استبعاد العينة
االستطالعية البالغ عددها ( )20معلماً ,تكونت عينة الدراسة من ( )150معلماً من المعلمين الجدد
الذين تم تعيينهم في بداية العام الدراسي (2019/2018م) من التخصصات والمؤهالت التعليمية
المختلفة.
ولتحقيق أهداف الدراسة ,أعد الباحث أداة االستبانة ,وتكونت من ( )32فقرة توزعت بالتساوي على
مجاالت االستبانة األربعة ,وأظهرت النتائج أن دور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم في التنمية
المهنية للمعلمين الجدد لمجاالت التنمية المهنية ككل حصل على متوسط حسابي ( ,)3.59وبدرجة
تقدير (متوسطة) ,وأما على مستوى المجاالت ,فقد أظهرت النتائج حصول مجال العالقات اإلنسانية
على متوسط حسابي ( ,)3.73واإلدارة الصفية على متوسط حسابي ( )3.72وكالهما بدرجة “كبيرة”
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من التقدير ,بينما حصل مجال التخطيط للتدريس على متوسط حسابي ( )3.47والتقويم الصفي على
متوسط( )3.45وكالهما بدرجة “متوسطة” من التقدير ,كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين تقديرات أفراد الدراسة لدور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم في التنمية المهنية
للمعلمين الجدد تعزى لمتغيري المؤهل العلمي ,والتخصص.
 دراسة اللبدي ( (2012هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة مدير المدرسة ,لدوره قائداًتربوياً في مدينة القدس ,كما يراه المعلمون ,وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي مدارس مدينة
القدس البالغ عددهم  3167معلماً ومعلمةً .أما العينة فتم اختيارها بالطريقة العنقودية العشوائية ,وبلغ
عددها  280معلماً ومعلمةً ,وقد استخدمت استبانة لجمع البيانات ,حيث وزعت فقراتها على ثالثة
مجاالت هي :التحفيز ,ووضوح الرؤيا ,والعمل بروح الفريق .أما النتائج فقد توصلت الباحثة إلى أن
أعلى مجاالت ممارسة المدير هي وضوح الرؤيا ,وأقلها التحفيز؛ لذا فقد أوصت بضرورة ممارسة
المدير للتحفيز بصورة أكبر؛ لتثبيت روح العمل للمعلمين وعطائهم الفعال.
 دراسة العمري ( )2011استهدفت هذه الدراسة التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس لتمكينالمعلمين وعالقته بوالء المعلمين التنظيمي من وجهة نظر معلمي مدارس محافظة العاصمة .ومن
خالل توزيع استبانتي تمكين المعلمين والوالء التنظيمي على عينة مكونة من 1450معلماً ومعلمة في
مدارس محافظة العاصمة (عمان) ,أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة
مديري المدراس لتمكين المعلمين كانت مرتفعة بلغت %92.3أما الوالء التنظيمي فبلغت % 69.3
وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة مديري المدارس لتمكين المعلمين ووالء
المعلمين التنظيمي إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  . 66وفي ضوء ذلك تم وضع عدة توصيات لتعزيز
ممارسة تمكين المعلمين مع التركيز على التواصل المباشر مع المعلمين بعيداً عن البيروقراطية,
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وتوفير البيئة الداعمة التي تشجع المعلمين على اختبار وتطبيق أفكارهم في المدرسة ,وتعزيز المعلمين
واشعارهم بكفاءتهم ونجاحهم وتقديرهم ,واقامة برامج تدريبية مهنية للمعلمين حديثي التخرج ,وانشاء
مواقع للتنمية المهنية المباشرة عبر االنترنت للمعلمين بعامة.
 دراسة نحيلي ( (2010سعت الدراسة إلى الكشف عن دور مديري المدرسة في رفع كفاية المعلمين,وذلك من خالل معرفة آراء مديري المدارس االبتدائية ,والمتوسطة ,والثانوية ,والملتحقين بالدورات
التدريبية ,التي عقدتها كلية المعلمين ب أبها للفصول الدراسية األول والثاني .وطبقت الدراسة على
عينة قصدية ,فجاءت مكونة من  87من مديري المدارس ,ووكالئها ,بما يعادل  % 12,56من
مجتمع الدراسة ,كما استخدمت استبانة ,لجمع البيانات ,وقد تكونت من  60فقرة ,موزعة على 6
محاور .أما النتائج فتوصلت إلى أهمية دور مدير المدرسة في رفع كفاية المعلمين ,في مجاالت
البحث المختلفة :العلمية ,واالجتماعية ,واإلدارية ,وغرس الثقة بالنفس ,واالعتزاز واالفتخار بالمهنة,
واكساب المعلمين المهارات الالزمة في معالجة المشكالت التي تعترضهم ,وفي مجال استخدام طرائق
التدريس ,والوسائل التعليمية الحديثة .وقد أوصى الباحث بضرورة تنمية الموارد البشرية ,العاملة في
المدارس الصناعية؛ لتتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية.
 دراسة شلدان والعاجز( (2010هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة المدرسية ,في تنميةاإلبداع ,لدى معلمي مدارس المرحلة الثانوية في محافظات قطاع غزة ,من وجهة نظر المعلمين .وقد
استخدم الباحثان المنهج الوصفي وبلغت عينة الدراسة  ,303بنسبة  %11من المجتمع األصلي
البالغ  .3416أما نتائج الدراسة فقد تمثلت في مجيء " توثق العالقة بين المعلمين على أساس من
التسامح والجدية في العمل "في المرتبة األولى ,بينما جاءت" تشجع القيادة المدرسية على إثراء
المقررات بأنشطة ومفاهيم وحقائق إبداعية" في المرتبة الثانية ,أما " تنظم رحالت علمية ترفيهية,
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ومسابقات علمية؛ لتنمية اإلبداع لدى المعلمين" جاءت في المرتبة قبل األخيرة ,بينما جاءت" تخصص
ميزانية لألنشطة الالصفية ,التي تنمي اإلبداع" في المرتبة األخيرة؛ لذا أوصى الباحثان بضرورة
اختيار قيادات مدرسية واعية ,تؤمن بأهمية اإلبداع في البيئة المدرسية ,وتسعى لتنميته لدى المعلمين
والمتعلمين.
 دراسة الشراري ( )2008اجرى الشراري دراسة في المملكة العربية السعودية ,حيث هدفت إلىالكشف عن دور مديري المدارس الحكومية في تنمية اإلبداع لدى المعلمين في منطقة الجوف في
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ,وقد تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية
العشوائية وتكونت من ( )660معلماً ومعلمة ,واستخدم الباحث استبانة مكونة من خمسة مجاالت,
حيث توصلت الدراسة إلى أن دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى المعلمين في مجال العالقات
االجتماعية واإلدارة والتعبير والحوار والمناقشة جاءت بدرجة كبيرة ,وأن دور مديري المدارس في تنمية
اإلبداع لدى المعلمين في مجال العملية التدريسية وتحسين وتطوير البيئة المدرسية جاءت بدرجة
متوسطة ,كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور مديري المدارس في تنمية
اإلبداع لدى المعلمين تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث ,وللمؤهل العلمي ولصالح الدراسات
العليا ,ولسنوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة أقل من  5سنوات.
 دارسة الحلو ( ( 2007هدفت هذه الدراسة الى التعرف إلى مستوى ممارسة مديري المدارسلكفايتهم اإلش ارفية في مديريات محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين ,إضافة إلى تحديد
الفروق في مستوى ممارسة المدراء حسب النوع االجتماعي ,والمؤهل العلمي ,وسنوات الخبرة,
والمديرية التي تعزى لمتغيرات الكفايات اإلشرافية ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها
( )250معلماً في العام الدراسي عينة تعادل ما نسبته ( )% 5من مجتمع الدراسة البالغ ()4913
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معلما ,أعد الباحث استبانة من أجل تحقيق أهداف الدراسة  .وقد بينت نتائج الدراسة أن أكثر الكفايات
ممارسة كانت -وعلى التوالي -في مجاالت :إدارة البيئة الصفية ,والتقويم والعالقات اإلنسانية ,في
حين كان أقلها ممارسة المجال التربوي المناهج وطرائق التدريس .كذلك أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في كل المجاالت ولصالح الذكور ,فيما عدا مجال العالقات
اإلنسانية والذي كان لصالح اإلناث ,وبين أصحاب سنوات الخبرة المختلفة في مجاالت :التخطيط
والتطوير ,والعالقات اإلنسانية ,واالختبارات المدرسية ,والنمو المهني للمعلمين ,والمناهج وطرائق
التدريس ولصالح أصحاب الخبرة من ( (10-5سنوات ,ومديرية المعلم في كل المجاالت ولصالح
مديرية محافظة سلفيت .وفي ضوء نتائج الدراسة ,خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات
ألغراض المتابعة والممارسة ومن أهمها :استحداث وتنظيم برامج تدريبية خاصة لمديري المدارس في
المجاالت المتعلقة بالممارسات اإلش ارفية.

دراسة الديلمي ( (2006هــدفت الد ارســة الى الكــشف عــن فعاليــة مــدير المدرســة فــي تطــوير الكفايــةاالبتدائيــة للمعلم بــصفته مــشرفا مقيمــا لمعلمي التعليم األساسي بمدارس مملكة البحـرين ,اسـتخدمت
الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي ,ولجمـع البيانـات والمعلومـات وضـعت اسـتبانة شـملت ( ) 80مهمـة
إشرافية علـى ( ) 6محـاور رئيـسية ,تـم تحديـد درجـة ممارسـة المهـام اإلش ارفية علـى مقيـاس خماسـي
التـدريج ,وجهـت لمعلمـي التعلـيم األساسـي  .تــم اختيــار عينــة عــشوائية أفرادهــا فــي مملكــة البح ـرين
والبــالغ عــددهم ( ) 4240معلمــاً ومعلمــة .وكانــت أبــرز نتــائج الد ارســة أن ( )52مهمــة إشرافية
مقبولــة مــن وجهــة نظــر ) (412معلمــا يمارسـها مـدير المدرسـة كمـشرف مقـيم فـي رفـع كفايـاتهم
المهنيـة ,وأن ( ( 28مهمـة كانـت غيـر مقبول ــة .وان معظ ــم م ــديري الم ــدارس ف ــي عمله ــم بالجوان ــب
التنظيمي ــة اإلداري ــة ,أبع ــدهم ع ــن التفكي ــر واالهتمــام بالجان ــب الفن ــي والتعليم ــي كم ــشرفين مقيم ــين.
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وخل ــصت الد ارس ــة إل ــى الع ــديد م ــن التوصـيات والمقترحـات لمواجهـة المـشاكل التـي يعانـي منهـا مـدير
المدرسـة كمـشرف مقـيم لعـل مـن أبرزهـا تطبي ــق مب ــدأ الم ــسائلة م ــن الجه ــات المخت ــصة عل ــى الم ــديرين
ال ــذين يهمل ــون تط ــوير الكفاي ــة المهني ــة للمعلمـين ,والقيـام بزيـارات ميدانيـة مـن قبـل المـسؤولين للتعـرف
علـى واقـع مـديري المـدارس واألدوار التـي يؤدونها .واستبعاد المـديرون المقـصرون فـي أداء أدوارهـم فـي
تطـوير كفايـات المعلمـين المهنيـة أو نقلهـم  ,أو إلـى إلح ــاق المــديرين الــذين أثبــت الواقــع ع ــدم قــدرتهم
وكفاي ــاتهم بــدورات تدريبي ــة ,أو نقلهم الى وظائف أخرى.
 دراسة الحبيب (  )2006بعنوان " دور مدير المدرسة تجاه النمو المهني للمعلم" .هدفت هذه الدارسةالى التعرف على المجاالت والجوانب التي على ضوئها يسعى مدير المدرسة إلى نمو المعلم مهنياً,
واستخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي للحصول على آراء مديري المدارس االبتدائية والمتوسطة
والثانوية بالمملكة العربية السعودية حول المجاالت التي يسعون من خاللها إلى تنمية المعلم مهنياً,
لوصف وتفسير استجابات المديرين على أداة الدراسة والتي تكونت من خمسة أبعاد و ( ) 33فقرة ,أما
عينة الدراسة بلغت ( ) 112مدي اًر ومديرة ,وتوصلت الدراسة إلى :قيام مدير المدرسة بدور رئيس في
نمو المعلم المهني ,وذلك من خالل المجاالت التالية :المنهج الدراسي وطرق التدريس والعالقات
اإلنسانية وادارة العملية التدريسية.
دراسة السادة (  )2006بعنوان " دور مديري المدارس بالمرحلة األساسية في التطوير المهنيللمعلمين بمدارس البحرين " هدفت الدراسة إلى استطالع رأي مديري المدارس بالنسبة لتقبلهم ألدوارهم
في التطوير المهني للمعلمين ,ورأيهم في الممارسة الفعلية التي يؤدونها في مدارسهم بالنسبة لهذا الدور
من ممارستهم لإلدارة المدرسية ,اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ,لتحليل ووصف نتائج أداة
الدراسة التي أعدت لذلك ,وبلغت عينة الدراسة ( ) 105مدي اًر ومديرة من المرحلة األساسية الدنيا
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وال عليا ,وتوصلت الدراسة إلى استجابات أفراد عينة الدراسة ألداء دورهم بالتطوير المهني لمعلميهم
كانت بنسبة .%64
دراسة مطر ( )2005هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الممارسات اإلش ارفية الفنيـة لمـديري مـدارسالخليـل التابعـة لوكالـة الغـوث الدوليـة كمـا ي ارهـا المـديرون ,ومعلمـو الـصف ,وبيـان أثـر الجـنس والمؤهـل
العلمـي والخبـرة اإلداريـة فـي الممارســات فــي ضــوء معــايير محــددة لمجــاالت اإلش ـراف الفنيــة وهــي:
التخطــيط ,والمنهــاج ,وأســاليب اإلشـراف الفرديـة والجماعيـة ,وطـرق التـدريس ,والوسـائل التعليميـة,
والمعلـم والنمـو المهنـي والتقويم ,والطـالب هـم مجتمـع الد ارسـة نفـسه .وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن ()24
مـدي ارً و 115معلما ,واستخدم الباحث استبانا مكونا من  55فقرة موزعة على  7مجاالت  ,وأشارت
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مديري المدارس يصفون واقع الممارسـات اإلش ارفية الفنيـة التـي
يمارسـونها مـن وجهـة نظـرهم بدرجـة عاليـة فـي جميـع المجـاالت .بينمـا جـاءت بدرجـة متوسـطة فـي
سـتة مجـاالت وبدرجـة عاليـة فـي مجـال واحـد فقـط مـن وجهـة نظـر معلمـيهم ,كمـا أشـارت نتـائج الد ارسـة
إلى عدم وجود فروق حسب متغير الجـنس والمؤهـل العلمـي ,ووجـود فروق لمتغيـر الخبـرة لمـن خبـرتهم
( 10سـنوات فأكثر) .وأوصـى الباحـث فـي نهايـة الد ارسـة بمجموعـة مـن التوصـيات أهمهـا التركيـز
علـى رفـع كفايـات المـديرين والمديرات في اإلشراف الفني في مجاالت التقويم والتخطيط والمنهاج.
دراسة أبو رشيد ( (2004هدفت الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في تطوير األداء المهنيللمعلمين بالمملكة العربية السعودية ,وذلك من خالل دراسة الفروق في استجابات التربية البدنية
للمعلمين المعينين حديثا تبعا لسنوات خبرتهم وتأهيلهم العلمي ,وكذلك الفروق بين استجابات المشرف
التربوي ومدير المدرسة في الجوانب التي تسهم في التطوير المهني للمعلم حديث التعيين .وتكونت
عينة الدراسة من مديري المدارس(  ) 300مدير وقد بلغ عدد المشرفين ( )550في تلك المناطق.
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واستخدم الباحث االستبانة كوسيلة لجمع البيانات وتم توزيع االستبانة ,أظهرت نتائج الدراسة أهمية
التطوير المهني للمعلم حديث التعيين من خالل اإلشراف التربوي ومديري المدارس ,واتفقت اآلراء على
أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المدير المدرسة في تنمية المعلمين المعينين حديثا مهنيا ,وأوصت
الدراسة أن يتم بناء نظام تقويمي متكامل يهتم بالمعلم وخاصة حديث التعيين يعتمد على المشرف
ومدير المدرسة والتعاون بينهم لتطوير أداء المعلم من خالل كل الوسائل المتاحة.
دراسة البهبهائي ( (2003تناولت هذه الدراسة تصو اًر مقترحاً لالرتقاء بالمستوى المهني ,لمعلميالمرحلة األساسية في ضوء المشكالت المهنية ,التي تواجههم في محافظات غزة ,وقد أجريت الدراسة
على جميع مديريات التعليم في محافظات غزة .وقد اختار الباحث عينة عشوائية ,مكونة من400
معلماً ومعلمة ,مستخدماً المنهج الوصفي ,مستعيناً باستبانة ,مكونة من  60فقرة ,موزعة على 6
مجاالت ,هي :إدارية ,ومدرسية ,ومهنية ,واجتماعية ,واقتصادية ,ونفسية .وقد توصلت الدراسة الى
ضرورة تقديم دورات تدريبية للمعلمين ,واقامة نواد اجتماعية في الفصول ,وتخفيض نصاب المعلم من
الحصص ,وتوفير طالئع من المعلمين األكفاء والمخلصين.
دراسة أبو حسب اهلل ( (2000هـدفت الد ارسـة إلـى بيـان واقـع دور مـدير المدرسـة وأثـره فـي النمـوالمهنـي لمعلمـي المـدارس الحكوميـة بقطاع غزة مـن وجهـة نظـرهم ,خـالل العـام الد ارسـي
 ,2000/1999قـام الباحـث بتطـوير اسـتبانة مكونـة من 60

فقرة موزعة على أربعـة مجـاالت:

األهـداف ,واألنـشطة التعليميـة ,والتقـويم والتحـصيل ,والعالقات االنسانية ,وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن
( )494معلما ومعلمـة ,وأشــارت نتــائج الد ارســة أن درجــة دور مــدير المدرســة فــي النمــو المهنــي
لمعلمي ـه تقترب من جيد جدا ,واشارت النتائج الى عدم وجود فـروق ذات داللة احصائية حــول واقــع
دور مــدير المدرســة فــي النمــو المهنــي لمعلميــه تعــزى لمتغير الجــنس ,ماعــدا مجال األهداف
واألنشطة التعليمية حيث كانت الفروق لصالح الذكور.
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 2الدراسات األجنبية:
-دراسة كاسهون ))Cashon,2014

فقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور مدير المدرسة

في التنمية المهنية للمعلمين في المدارس اإلعدادية الحكومية في أديس أبابا ,والتعرف على الصعوبات
التي تحد من دوره اإلشرافي في التنمية المهنية للمعلمين ,اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ,وأسلوب
المقابلة الفردية مع بعض المعلمين ,عن طريق أداة االستبانة ,لعينة تكونت من  120فردا .وأهم ما
توصلت إليه نتائج الدراسة :وجود دور إيجابي مدير المدرسة في التنمية المهنية للمعلمين ,وأنه يساهم
بشكل عام في التطوير المنهي للمعلمين.
دراسة اوزمن ومورتجولو ) )Ozmen and Muratoglu, 2010بدراسة في تركيا هدفت للتعرفإلى الكفايات اإلبداعية لمديري المدارس خاصة في مجال تطبيق المعرفة واستراتيجيات اإلدارة.
وتكونت عينة الدراسة من ( )214مدير مدرسة ومعلماً منهم  100مديرة ومعلمة استجابوا الستبانة
أعدت خصيصاً لتحقيق هدف الدراسة ,وقد بينت الدراسة أن أهم الكفايات اإلبداعية التي يجب أن
يمتلكها المدير هي :إدارة المعرفة الفعالة ,القدرة على تشكيل فريق العمل الفعال ,ممارسة االتصال
اإلداري ,تشكيل شبكات الدعم االجتماعي ,وكفايات التنظيم واإلدارة .وبينت الدراسة عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التصورات حول طبيعة الكفايات اإلبداعية التي يجب أن
يمتلكها مدير المدرسة
دراسة بالنك )(Blank,2007هدفت الدراسة إلى تحليل منظم لنشاطات القيادة وسلوك المديرين ,فيمدارس عليا حضرية ,وذلك في ستة مجاالت قيادية ,منها :ثالثة مجاالت قيادية للمدير كقائد تربوي,
وهي تطوير الهدف التربوي المتفق عليه في المدرسة ,قيادة التحسين التعليمي واالبتكار ,وقيادة جهود
تطوير ال هيئة العامة في المدارس ,وثالثة مجاالت قيادية أخرى للمدير كإداري ,وهي :البحث عن دعم
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المنطقة ,أو الجهود ,أو مصادر التغيير ,تدخل الهيئة العاملة في المدرسة في عملية التخطيط ,وصنع
الق اررات كأهمية مركزية للمدرسة  .ولهذا الغرض قام الباحث بعدة مقابالت مع المديرين ( ذكور /
إناث ) لعدة مدارس عليا في مدينة نيويورك ,وبلغت عينة الدراسة  32مدي ار ومديرة ,باإلضافة إلى
عينة من المعلمين ,الذين يعملون تحت إدارتهم .وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :إن دور القيادة
لمعظم مديري المدارس العليا محدود ,حيث إن أقلية من المديرين يقومون بالمبادأة في القيادة في
المجاالت ,مثل تطوير المعلمين ,وتدخل العاملين في عملية التخطيط ,وتحسين التعليم ,وال توجد
ٍ
كمدرب ,ودوره كإداري.
فروق بين دور المدير القيادي
دراسة بترسون)  )Peterson,2003حاولت هذه الدراسة معرفة دور مدير المدرسة في تطويرالعاملين مهنيا ,وشارك فيها معلمون ومديرون ,من ()16مدرسة أساسية ,في احد المناطق التعليمية
األمريكية ,في والية نيويورك .وقد توصلت الدراسة ,إلى دور المديرين الكبير في تنمية العاملين مهنيا,
والى ضرورة شمول خطة تطوير المدرسة المستقبلية؛ لألخذ بحاجات المعلمين ومتطلبات المدرسة
التربوية.
دراسة كويللر (  )Cuellar,2002جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر نمط القيادة الذي يمارسه مديروالمدارس على المعلمين في كاليفورنيا ,وتكونت عينة الدراسة من  150مدي اًر و 300معلماً .وقد
وأشارت النتائج إلى أن سلوك العالقات اإلنسانية الذي يمارسه المديرون ,له تأثير إيجابي وكبير في
المعلمين؛ إذ يعمل على رفع مستوى الرضا المهني عندهم ,فيجعلهم يبذلون جهوداً إضافية ,أثناء
قيامهم بأعمالهم.
دراسة هيلر ) )Hiler,2002تناولت الدراسة قدرات القائد التربوي في التعامل بلطف مع مرؤوسيه ؛لخلق بيئات مدرسية انسانيه يستطيع من خاللها المعلم والطالب الوصول لغاياتهم ,من خالل التعرف
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على أساليب القيادة المستخدمة ,من حيث اإلصغاء لآلخرين ,وعدم القسوة ,واالهتمام بهم ,والبحث
القائم على العقل ,واالهتمام بمشاعر المعلمين ,والمكافئات بدل العقاب ,وكانت النتائج أن القيادة
االنسانية تؤدي إلى زيادة الفاعلين ,وتزيل حاجز الخوف ,والتوتر في نفوس المعلمين ,وتقبل المعلمين
لق اررات القائد إن جاءت بطريقة إنسانية وان كانت قاسية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
إ ن القاسم المشترك بين الدراسات السابقة سواء كان العربية أو األجنبية هو تناولها لدور المدير
في التنمية المهنية للمعلمين الجدد .
تنوعت اهداف الدراسات السابقة ,فمنها ما ركز على معرفة دور مدير المدرسة كمشرف تربوي
مقيم في التنمية المهنية للمعلمين الجدد في المدارس الثانوية,

مثل دراسة الخصاونة (,)2018

ودراسة الديلمي ( )2006التي هدفت الى الكشف عن فعالية مدير المدرسة في تطوير الكفاية
االبتدائية للمعلم بصفته مشرفاً مقيماً لمعلمي التعليم االساسي بمدارس مملكة البحرين ,ومنها ما سلط
الضوء على مدى ممارسة مدير المدرسة لدوره قائداً تربوياً في مدينة القدس كما يراه المعلمون مثل
دراسة اللبدي ( ,)2012ومنها ما هدف الى الكشف عن دور مدير المدرسة في رفع كفاية المعلمين
مثل دراسة نحيلي ( ,)2010ومنها ما ركز على دور القيادة المدرسية ,في تنمية اإلبداع ,لدى
معلمي مدارس المرحلة الثانوية في محافظات قطاع غزة مثل دراسة شلدان والعاجز ( ,)2010ومنها
ما هدف الى التعرف على المجاالت والجوانب التي على ضوئها يسعى مدير المدرسة إلى نمو المعلم
مهنياً مثل دراسة الحبيب ( ,)2006ومنها ما هدف الى بيان واقع مدير المدرسة واثره في النمو
المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غزة من وجه نظرهم مثل دراسة ابو حسب اهلل ()2000
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ومنها ما هدف الى الكشف عن دور مدير المدرسة في التنمية المهنية للمعلمين في المدارس اإلعدادية
الحكومية في اديس ابابا مثل دراسة كاسهون ( ,)2014ومنها ما هدف الى معرفة دور مدير المدرسة
في تطوير العاملين مهنياً مثل دراسة بترسون (. )Peterson,2003
وتجدر االشارة الى أن ما ميز هذه الدراسة عن غيرها بأنها هدفت الى التعرف على دور مدير
المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .
إن معظم الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة الخصاونة ( ,)2018ودراسة
شلدان والعاجز ( ,)2010ودراسة الديلمي ( ,)2006ودراسة الحبيب ( ,)2006ودراسة البهبهائي
( . )2003ودراسة كاسهون ( ,)2004واكدت معظم الدراسات السابقة على اهمية المدير ودوره في
تنمية الجوانب المختلفة للمعلم الجديد  .وتسعى الدراسة الحالية الى استخدام المنهج الوصفي الكمي
التحليلي ,ولكن اختلفت هذه الدراسة بمجتمع الدراسة وعينتها التي خصت مديري ومديرات المدارس
الحكومية في مدارس مديرية التربية والتعليم شمال الخليل.
وقد كان للدراسات السابقة دور في اثراء الجانب النظري للدراسة الحالية ,وفي تصميم واعداد
أداة الدراسة ( اإلستبانة ) ,وعليه تشكل اغلب الدراسات السابقة الموجودة في هذه الدراسة عنص اًر
مهماً في تحسين مستوى الدراسة الحالية مثل دراسة الخصاونة ( ,)2018ودراسة نحيلي (,)2010
ودراسة الديلمي ( . )2006ولكن تم بناء اداة الدراسة (اإلستبانة ) لهذه الدراسة فقرة فقرة من خالل
خبرة الباحثة في العمل الميداني في المدارس منذ اكثر من  20عاماً .
وفي دراسة الخصاونة ( ,)2018اظهرت النتائج أن دور مدير المدرسة كمشرف تربوي مقيم في
التنمية المهنية للمعلمين الجدد لمجاالت التنمية المهنية ككل حصل على مستوى حسابي ()3,59
وبدرجة تقدير (متوسطة ),

اما على مستوى المجاالت,

فقد اظهرت النتائج حصول مجاالت

العالقات اإلنسانية على متوسط حسابي ( ,)3,73واالدارة الصفية على متوسط حسابي ()3,72
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وكالهما بدرجة" كبيرة " من التقدير ,بينما حصل مجال التخطيط للتدريس على متوسط حسابي
( )3,47والتقويم الصفي على متوسط حسابي ( )3,45وكالهما بدرجة متوسطة من التقدير ,كما
اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات افراد الدراسة لدور مدير المدرسة
كمشرف تربوي مقيم في التنمية المهنية للمعلمين الجدد تعزى لمتغيري المؤهل العلمي ,والتخصص,
واظهرت نتائج دراسة اللبدي ( )2012فقد توصلت الباحثة الى أن اعلى مجاالت ممارسة المدير هي
وضوح الرؤيا ,واقلها التحفيز ,كما اشارات نتائج مطر ( )2005ان مديري المدارس يصفون واقع
الممارسات اإلشرافية الفنية التي يمارسونها من وجهة نظرهم بدرجة عالية في جميع المجاالت ,بينما
جاءت بدرجة متوسطة في ستة مجاالت وبدرجة عالية في مجال واحد فقط من وجهة نظر معلميهم,
كما اشارات نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي و وجود فرق
لمتغير الخبرة لمن خبرتهم ( 10سنوات فأكثر ) .

واهم ما يميز هذه الدراسة الحالية :
تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة والنادرة من نوعها _ في حدود علم الباحثة _ هدفت الى
معرفة دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية
شمال الخليل  .حيث لم تج ِر دراسات في هذه المديرية من ذي قبل  .وتقدم هذه الدراسة عرضاً نظرياً
عن اهم القضايا التربوية االكثر ارتباطا بدور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية
للمعلم الجديد .
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاتها
أوال :مقدمة
ا
ثانيا :منهج الدراسة
ا
ثالثا :جمتمع الدراسة
ا
رابعا :عينة الدراسة
ا
خامسا :أداة الدراسة
ا
سادسا :صدق اداة الدراسة
أ_ صدق احملكمني
ب _ثبات اداة الدراسة
ا
سابعا :خطوات بناء االستبانة
ا
ثامنا :وصف االستبانة
ا
تاسعا :متغريات الدراسة
ا
عاشرا :املتغريات املستقلة
حادي عشر :املتغري التابع
ثاني عاشر :اجراءات الدراسة
ثالث عشر :املعاجلة االحصائية
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أوال :املقدمة
تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية
للمعلم الجديد في مدارس مديرية تربية وتعليم شمال الخليل .ويتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة,
ومجتمع الدراسة وعينتها ,وتصميم أداة الدراسة ,واإلجراءات المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها ,كما
يتناول وصفاً لتصميم الدراسة ومتغيراتها ,واجراءات تطبيقها ,والطرق اإلحصائية التي عولجت بها
بيانات الدراسة.
ثانيا :منهج الدراسة
بناء على طبيعة البيانات و المعلومات الالزمة لهذه الدراسة ,ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت
ً
الباحثة المنهج الوصفي الكمي التحليلي وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسة التي تحتاج إلى جمع البيانات
وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها والتعبير عنها كميا ,استخالص الدالالت و الوصول إلى النتائج التي
يمكن تعميمها  .حيث أن المنهج الوصفي يرتبط غالبا بدراسات العلوم االجتماعية و اإلنسانية ويعتمد
على وصف الظاهرة كما هي ,وجمع البيانات والمعلومات الالزمة عنها ,وتصنيف هذه المعلومات
وتنظيمها ,باإلضافة إلى الكتب والمراجع و الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة .
ثالثا :جمتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمديرات ,في المدارس الحكومية في مديرية شمال
الخليل ,والبالغ عددها ( )110مدارس  ,حيث بلغ عدد المدراء الذكور (  ) 53مديرا ,وعدد المديرات
االناث (  ) 57مديرة.
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رابعا :عينة الدراسة
قامت الباحثة باختيار عينة ممثلة من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من المدارس
الحكومية في مديرية شمال الخليل من العام الدراسي(  ,)2021/2020حيث تكونت عينة الدراسة من
( )70مدي ار ومديرة وبنسبة  %63من المجتمع االحصائي ,تم توزيع أداة الدراسة عليهم ومن ثم جمعها
وتبين الجداول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة :النوع االجتماعي ,موقع المدرسة,
سنوات الخبرة ,المرحلة التعليمية ,المؤهل العلمي.
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع اًلجتماعي
المتغير

مستويات المتغير

العدد

ذكر

24

انثى

46

المجموع

70

النوع
اًلجتماعي

جدول ( )2توزيع افراد عينة الدراسة حسب موقع المدرسة
المتغير

موقع المدرسة

مستويات المتغير

عدد المدارس

النسبة المئوية

مدينة

9

%12

قرية

60

%86

مخيم

1

%2

المجموع

70

%100
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جدول ( )3توزيع افراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
المتغير

سنوات الخبرة

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

 5فأقل

9

%13

من  6إلى 10

24

% 34

من  11الى 20

16

%23

 20فما فوق

21

%30

المجموع

70

%100

جدول ( )4توزيع افراد عينة الدراسة حسب المرحلة التعليمية
المتغير

المرحلة
التعليمية
للمدرسة

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

مدارس أساسي دنيا

18

%26

مدارس أساسي عليا

30

%43

مدارس ثانوي

10

%14

مدارس مراحل مختلطة

12

%17

المجموع

70

%100
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جدول ( )5توزيع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المتغير

المؤهل العلمي

مستويات المتغير

العدد

النسبة المئوية

دبلوم

2

%2

بكالوريوس

53

%76

بكالوريوس و دبلوم

7

%10

ماجستير فأعلى

8

%12

المجموع

70

%100

خامسا :أداة الدراسة
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير أداة ( استبانة) لقياس مدى ممارسة مدير المدرسة
دوره كقائد للعملية التعليمية في ضوء تقييم أدائه ومعاييره المهنية وتطويرها باالستعانة باألدب النظري
و الدراسات السابقة والكتب والمراجع العلمية و األطروحات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية مثل
دراسة الخصاونة ( )2018ودراسة ابو رشيد ( ,)2004وتم عرض األداة على عدد من المختصين
في المجال التربوي من مختصين للجامعات ,ومن ثم حساب معامل الثبات عن طريق معامل
كرونباخ ألفا.
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ا
سادسا :صدق اداة الدراسة
يعني صدق االستبانة التأكد من انها صالحة لقياس ما أعدت لقياسه بالفعل وال تقيس غيرها,
كما يقصد بالصدق ان تشمل االستبانة جميع العناصر الالزمة للتحليل ,أن تكون فقراتها ومفرداتها
واضحه لكل من يستخدمها ,وقد تأكدت الباحثة من صدق فقرات االستبانة بطريقتين:
أ -صدق المحكمين:
صممت الباحثة االستبانة بصورتها االولية ,ومن ثم التحقق من صدق اداة الدراسة بعرضها على
المشرف ,ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة ,تألفت من ( )7محكمين من اعضاء
الهيئة التدريسية في جامعة الخليل ,جامعة القدس ,جامعة القدس المفتوحة ,مديرية تربية وتعليم شمال
الخليل ,ويوضح الملحق رقم ( )3اسماء المحكمين ورتبهم العلمية الذين تفضلوا بتحكيم اداة الدراسة,
فقد أَبدوا مشكورين آراءهم ومالحظاتهم حولها من حيث :مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوياً,
ومدى شمول الفقرات للجانب المدروس واضافة أي معلومات او تعديالت او فقرات يرونها مناسبة,
وتم اخذها بعين االعتبار عند اخراج االداة بشكلها النهائي ,كما اتفق ما نسبته ( )%80من المحكمين
على أي عبارة تم اعتمادها ,وبعد االطالع ومراجعة مالحظات المحكمين ,تم اعتماد االستبانة
بصورتها النهائية كما هي في ملحق (. )2
ب: -ثبات اداة الدراسة :
الداخلي واخراجه باستخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا ,وذلك
تم حساب الثبات بطريقة االتساق
ّ
كما هو موضح في الجدول رقم (. )6
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جدول ( )6معامالت الثبات واًلتساق الداخلي للمحاور واألداة الكلية
معامل الثبات

معامل اًلتساق الداخلي

المحور
تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم

0.74

0.78

تعزيز البعد المهني للمعلم/ة

0.68

0.77

الجديد
اًلشراف والتقييم والمتابعة

0.82

0.87

اإلدارة الصفية

0.78

0.83

حل المشكالت

0.81

0.79

األداة الكلية

0.83

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )6الى ان قيم ثبات مجاالت الدراسة تراوحت بين (87,0
_  )77,0كما بلغت قيمة الثبات عند الدرجة الكلية  83,0وبذلك تتمتع األداة (االستبانة ) بدرجة
عالية من الثبات ,وقابلة العتمادها لتحقيق أهداف الدراسة .
ا
سابعا :خطوات بناء االستبانة
تم تطوير االستبانة من خالل الخطوات االتية
 االطالع على االدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الرسالة واالستفادة منهافي بناء االستبانة وصياغتها.
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة. تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.51

 تم تصميم االستبانة بصورتها األولية ( انظر الملحق رقم .)1 تم مراجعة تنقيح االستبانة ومن ثم التحقق من صدق اداة الدراسة بعرضها على المشرف. تم عرض االستبانة على المحكمين التربويين ,الذين تفضلوا بتحكيم اداة الدراسة ,فقد ابدوامشكورين آراءهم ومالحظاتهم حولها من حيث مدى وضوح لغة الفقرات ,سالمتها لغويا
ومدى شمول الفقرات للجانب المدروس ,واضافة أي معلومات او فقرات يرونها مناسبة .
_ في ضوء اراء المحكمين ومالحظاتهم تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف او
اإلضافة او التعديل لتستقر االستبانة بصورتها النهائية ( انظر الملحق رقم .)2
ا
ثامنا  :وصف االستبانة
قسمت االستبانة الى قسمين :
القسم األول :عبارة عن الخصائص الديمغرافية للعينة (النوع االجتماعي ,مكان المدرسة ,المرحلة
التعليمية للمدرسة ,سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية ,المؤهل العلمي).
القسم الثاني :يمثل مجاالت الدراسة 49 ,فقرة موزعه على  5مجاال.
جماالت الدراسة:
المجال األول :تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم ( )11فقرة.
المجال الثاني :تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد/ة (  )8فقرات.
المجال الثالث :االشراف والتقييم والمتابعة ( )10فقرات .
المجال الرابع :اإلدارة الصفية ( )9فقرات.
المجال الخامس :حل المشكالت ( )11فقرة.
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ا
تاسعا :متغريات الدراسة
شملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
ا
عاشرا :املتغريات املستقلة
 النوع االجتماعي ( ذكر ,انثى) . مكان موقع المدرسة (مدينة ,قرية ,مخيم) . -المرحلة التعليمية (أساسي دنيا ,أساسي عليا ,ثانوي ,مختلطة المراحل) .

 سنوات الخبرة في االدارة (  5سنوات فاقل) (من  6الى  10سنوات) (من  11الى  20سنة) (اكثرمن  20سنة).
 المؤهل العلمي ( دبلوم ,بكالوريوس ,بكالوريوس ودبلوم ,ماجستير فأعلى) .احلادي عشر :املتغري التابع
دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد من خالل المجاالت .
الثاني عشر :إجراءات الدراسة
قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات والخطوات التالية من أجل تحقيق اجراء الدراسة:
_تحديد موضوع الدراسة المتمثل في التعرف على دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية
المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .
 الحصول على موافقة من عمادة الدراسات العليا من جامعة الخليل ,قسم التربية إلجراءالدراسة عن عنوان الدراسة ,واجراءاتها .
 صياغة مشكلة الدراسة ,وبيان اهدافها وفرضياتها وحدودها . جمع البيانات حول المشكلة من خالل القراءات والرجوع إلى االدب الخاص بالموضوع . تحديد المنهجية و مجتمع وعينة الدراسة .53

 حصر مجتمع الدراسة للعام الدراسي ( )2021 _ 2020من و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية . تطوير أداة الدراسة وبنائها . عرض أداة الدراسة على  7من المحكمين المختصين في مجال اإلدارة التربوية في الجامعات. تطوير أداة الدراسة بصورتها النهائية ب  49فقرة ,وبعد التأكد من صدقها صممت الباحثةاستبانة الكترونية .
 عرض الدراسة ورقياً والكترونيا على مركز البحث والتطوير التربوي للحصول على تسهيلمهمة لتوزيع االستبانة في مديرية التربية والتعليم شمال الخليل وعبر google form .
انظر ملحق (. )3
 توزيع االستبانة بصورتها النهائية الكترونيا بسبب جائحة كورونا على عينة الدراسة ,وذلكبعد اخذ االذونات الخاصة بذلك .
 جمع االستبانة من أفراد عينة الدراسة بعد تعبئتها بما هو مطلوب الكترونيا . -التحقق

من االستجابات وسالمتها وصالحها للتحليل,

والحصول على نسخة الكترونية

بصيغة ملفات اإلكسل ,وذلك تمهيداً لتفريغها على برنامج التحليل االحصائي SPSS.
 تسليم ملف االستجابات الى المحلل االحصائي والذي عمل بدوره على تفريغها الى برنامجالرزم االحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSS20وذلك لتحليل النتائج والوصول الى
التوصيات .
وقد تم تقسيم مقياس ليكرت الى ثالث مستويات لقياس دور المدير في تطوير الشخصية
المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل الحكومية :
 المتوسطات (  2.33فاقل ) دور بمستوى متدني . المتوسطات ( )3.44 – 2.34دور بمستوى متوسط . -المتوسطات ( 3.45فأعلى ) دور بمستوى عالي .
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الثالث عشر  :املعاجلات اإلحصائية:
بعد جمع االستبانات االلكترونية ,وبيانات الدراسية والتأكد من صالحيتها للتحليل ,راجعتها
الباحثة وذلك تمهيداً إلجراء المعالجات االحصائية للبيانات ,وقد تمت المعالجة االحصائية للبيانات
باستخراج االعداد ,والنسب المئوية ,المتوسطات الحسابية ,االنحرافات المعيارية ,واختبار (ت)(t-
, )testواختبار تحليل التباين االحادي (, )One Way ANOVA analysis of varianceومعادلة
الثبات كرونباخ ألفا ,وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ؛(. )SPSS20
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
أوال :نتائج الدراسة
 -1النتائج املتعلقة بالسؤال األول
 -2النتائج املتعلقة مبجال تهيئة املعلم/ة ملهنة التعليم.
 -3النتائج املتعلقة مبجال االشراف واملتابعة والتقييم.
 -4النتائج املتعلقة مبجال االدارة الصفية.
 -5النتائج املتعلقة مبجال تعزيز البعد املهني للمعلم/ة اجلديد.
 -6النتائج املتعلقة مبجال حل املشكالت.
ا
ثانيا :النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:
 -1النتائج املتعلقة بالفرضية االوىل
 -2النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية
 -3النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة
 -4النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة
 -5النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة

56

أوال :نتائج الدراسة
يتضمن هذه الفصل عرضاً كامالً ومفصالً ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ,حول دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل.
فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية
صحة
ّ
وذلك من خالل اإلجابة على اسئلة الدراسة والتحقق من ّ

المناسبة .

تم عرض نتائج الدراسة في هذا الفصل حسب اسئلة الدراسة ثم حسب الفرضيات
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما هو دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية
للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل ؟
لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مديرية شمال الخليل ,وذلك
كما هو موضح في الجدول رقم (. )7

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

مجال تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم

3.84

0.62

مرتفع

2

مجال االشراف والتقييم والمتابعة

3.7

0.51

مرتفع

3

مجال اإلدارة الصفية

3.65

0.72

مرتفع

4

مجال تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد 3.63

0.51

مرتفع

5

مجال حل المشكالت

3.16

0.62

متوسط

3.59

0.41

مرتفع

المجال

المتوسط الكلي للمجاالت
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المستوى

جدول (: )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت دور مدير المدرسة الحكومية في
تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .
يظهر من الجدول رقم ( )7االوساط الحسابية لمجاالت اداة الدراسات مرتبة تنازلياً ,حيث تراوحت
االوساط الحسابية لجميع مجاالت اداة الدراسة ما بين ( )3.84و ( )3.16وانحرافات معيارية ما بين
( )0.62و ( )0.62واظهرت االداة درجة مرتفعة لدور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية
لمهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل .
النتائج المتعلقة بمجال تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم
مرتبة تنازلياً حسب الوسط الحسابي ,وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (. )8
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم
مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي
الترتيب
1

نص الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

أوضح للمعلم/ة الجديد واجباته المهنية

4.8

0.75

مرتفع

كمعلم/ة .
2

أعرف المعلم/ة الجديد على جميع مرافق

4.6

0.66

مرتفع

المدرسة
3

أعطي المعلم/ة الجديد فرصة للحديث عن

4.5

خبراته الشخصية والمهنية في مهنة
التعليم.
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0.65

مرتفع

4

أبين للمعلم/ة الجديد تركيبة المجتمع

3.9

0.56

مرتفع

المحلي والثقافات والعادات المحيطة
بالمدرسة .
5

أوضح للمعلم/ة الجديد حقوقه المهنية

3,7

0.93

مرتفع

كمعلم/ة .
6

أعرف المعلم/ة الجديد على زمالئه في

3.7

0.66

مرتفع

المدرسة
7

أشعر المعلم/ة الجديد باألمان الوظيفي .

3.6

0.56

مرتفع

8

اشجع المعلم/ة الجديد على طرح افكار

3.6

0.45

مرتفع

جديدة .
9

إحاطة المعلم/ة الجديد بكافة الخطط

3.5

0.72

مرتفع

والبرامج المعمول بها في المدرسة .
10

أبين للمعلم/ه الموارد واالجهزة التعليمية

3.3

0.81

متوسط

واألجهزة التقنية المتوفرة و التي تستخدم
في التدريس للمعلم/ة الجديد .
11

أوضح للمعلم/ة الجديد المعالم الجغرافية

3.1

0.82

متوسط

والبيئية المحيطة بالمدرسة .
الدرجة الكلية

3.84

0.62

مرتفع

يتضح من خالل جدول رقم ( )8أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال األول (مجال تهيئة المعلم/ة
لمهنة التعليم ) تراوحت ما بين ( ,)3.1 – 4.8واالنحرافات المعيارية ما بين ( )0.82 ,0.75حيث
جاءت فقرة (أوضح للمعلم/ة الجديد واجباته المهنية كمعلم/ة  ).بالمرتبة األولى بوسط حسابي ( )4.8وتعتبر
درجة مرتفعة ,وجاءت فقرة (أوضح للمعلم/ة الجديد المعالم الجغرافية والبيئية المحيطة بالمدرسة) بوسط حسابي
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( )3.1وهو اقل من الوسط الحسابي الكلي لهذا المجال ,حيث ظهر الوسط الحسابي الكلي لمجال
تهيئة المعلم لمهنة التعليم (  )3.84وهذا يدل على درجة مرتفعة.
النتائج المتعلقة بمجال اًلشراف والتقييم والمتابعة:
تم استخراج المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لفقرات مجال االشراف والتقييم و المتابعة
مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي ,وذلك كما هو موضح في جدول رقم (. )9
جدول ( )9األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االشراف والتقييم و المتابعة مرتبة
تنازليا حسب الوسط الحسابي .
الترتيب
1

نص الفقرة

المتوسط الحسابي

أتعامل بمرونة مع المعلم/ة الجديد

0.72

في متابعة االعمال الكتابية

4.5

2

إعطاء المعلم/ة الجديد مهام من
السهل تنفيذها وإبراز النجاح فيها

3.9

3

أزود المعلم/ة الجديد باستراتيجيات

0.53

مرتفع
مرتفع
مرتفع

تمكنه من التأقلم مع المدرسة

0.62

وقوانينها وطاقمها واحتياجاتها

3.8

4

أزود المعلم/ة الجديد بقراءات تربوية
إلثراء أساليبه ,وطرق التقويم لديه

3.8

5

أتعاون مع مشرف المعلم/ة الجديد

0.70

مرتفع
مرتفع

عل تنمية المعلم بكافة الجوانب

6

االنحراف المعياري

المستوى

0.49

المهنية

3.7

أخفف من األعمال اإلدارية المطلوبة

3.7
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0.55

مرتفع

من المعلم/ة الجديد كمربي/ة صف
مثال
7

أقوم بزيارات صفية إشراقية للمعلم/ة
الجديد .

8

أساعد المعلم/ة الجديد على التأقلم
األكاديمي واالجتماعي واالنفعالي

9

0.90
3.6

متوسط
3.4

أقدم مساعدة للمعلم الجديد على
مواجهة الصعوبات في الحقل المهني

مرتفع

0.63
0.85

متوسط

3.4

التعليمي
10

أعطي المعلم/ة الجديد تغذية راجعة

3.2

0.44

متوسط

محددة في المواضيع الفنية واإلدارية
الدرجة الكلية

3.7

0.51

مرتفع

يتضح من خالل الجدول رقم ( )9أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الثالث (مجال االشراف

والتقييم والمتابعة) تراوحت بين ( )3.2 -4.5وقد حصلت الفقرة (أتعامل بمرونة مع المعلم/ة الجديد في
متابعة االعمال

الكتابية) على المرتبة األولى بوسط حسابي ( )4.5وهو درجة مرتفعة ,أما اقل

وسط حسابي فكان من نصيب الفقرة (أعطي المعلم/ة الجديد تغذية راجعة محددة في المواضيع الفنية
واإلدارية) بوسط حساب  3.2وهو يدل على درجة متوسطة.
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النتائج المتعلقة بمجال اًلدارة الصفية
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االدارة الصفية مرتبة تنازليا
حسب الوسط الحسابي  .وذلك كما هو موضح في جدول رقم (. )10
جدول ( )10األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اإلدارة الصفية مرتبة تنازليا حسب
الوسط الحسابي
الترتيب

نص الفقرة

1

أنمي الروح القيادية لدى المعلم الجديد/ة

2

أوضح للمعلمين الجدد أساليب االدارة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

4.0

0.32

الصفية المالئمة
3

3.9

3.9

0.76

3.8

0.55

مرتفع

مرتفع

أسعى إليجاد نظام مدرسي يشعر المعلم
الجديد/ة باالستقرار المهني

3.7

6

أمنح الحرية للمعلم/ة الجديد إلعطاء
أفكار ومقترحات من ضمن تخصصه
لتطوير اساليبه في مجال اإلدارة الصفية
.

3.6

0.81

7

أشجع المعلم\ة الجديد عل الجرأة في

3.5

0.61

3.4

0.52

اتخاذ الق اررات
8

مرتفع

أوفر بيئة صفية داعمة تشجع المعلم
الجديد على تطبيق األفكار الجديدة .

5

مرتفع

أتيح الفرصة للمعلمين الجدد لاللتحاق
بدورات حول طرق اإلدارة الصفية .

4

0.90

المستوى

أشجع المعلم/ة الجديد على المشاركة في
مناقشات تتعلق باإلدارة الصفية
واساليبها.
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0.75

مرتفع

مرتفع

مرتفع
مرتفع

9

أوثق العالقة بين الطلبة والمعلمين الجدد
الدرجة الكلية

3.1

0.63

متوسط

3.65

0.72

مرتفع

يتض ــح م ــن خ ــالل الج ــدول رق ــم ( )10أن المتوس ــطات الحس ــابية لفقـ ـرات المج ــال الث ــاني (مج ــال اإلدارة

الصفية) تراوحت بين ( )3.1-4.0وقد حصلت الفقـرة (ا أنمي الروح القيادية لدى المعلمم الجديمد/ة) علـى
المرتبة األولى بوسـط حسـابي ( )4.0وهـو درجـة مرتفعـة أمـا اقـل وسـط حسـابي فكـان مـن نصـيب الفقـرة
(أوثق العالقة بين الطلبة والمعلمين الجدد) بوسط حسابي ( )3.1وهو يدل على درجة منخفضة.
النتائج المتعلقة بمجال تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد :
تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لفق ـرات مجــال تعزيــز البعــد المهنــي للمعلــم/ة
الجديد مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي ,وذلك كما هو موضح في جدول رقم (.)11
جدول ( )11األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد
مرتبة تنازليا حسب الوسط الحسابي.
الترتيب
1

نص الفقرة

المتوسط الحسابي

أعمل على زيادة التعاون والتنسيق

3.9

بين المعلمين الجدد ومع اإلدارة .
2

أدعم المعلم/ة الجديد لتحسين القيم

االنحراف المعياري

0.82

المستوى

مرتفع
مرتفع

3.8

0.61

3

أكلف المعلم/ة الجديد بمجموعة من
المهام إلظهار قدراته المهنية .

3.8

0.51

4

أشجع المعلم/ة الجديد على تطبيق

3.6

0.70

المهنية لديه/ها.
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مرتفع

مرتفع

أفكاره الجديدة على أرض الواقع .
5

أتيح للمعلم/ة الجديد فرص المشاركة

مرتفع

في االنشطة الالمنهجية
6

أساعد المعلم/ة الجديد في تنظيم

3.6

0.72

3.5

0.51

وقته/ا.
7

أنسق التعاون والعمل بين المعلمين

3.5

مرتفع

0.66

الجدد والمعلمين اآلخرين .

8

3.4

0.65

متوسط

3.63

0.51

مرتفع

أنسق للمعلم/ة الجديد حضور
دورات وورش العمل التي تعمل
على تطوير في ممارساته المهنية .
الدرجة الكلية

ربـع (تعزيزز البعزد المهنزي
يتضح من خالل الجدول رقـم ( )11أن المتوسـطات الحسـابية لفقـرات المجـال ال ا

للمعلم/ة الجديزد) تراوحـت بـين ( )3.4 -3.9وقـد حصـلت الفقـرة (أعمـل علـى زيـادة التعـاون والتنسـيق بـين
المعلمين الجدد ومع اإلدارة )  .على المرتبة األولى بوسط حسابي ( ) 3.9وهو درجة مرتفعـة ,أمـا اقـل
وسط حسابي فكان من نصيب الفقرة (أنسق للمعلم/ة الجديد حضور دورات وورش العممل التمي تعممل
على التطوير في ممارساته المهنية ) بوسط حسابي ( )3.4وهو يدل على درجة منخفضة.
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النتائج المتعلقة بمجال حل المشكالت:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حل المشكالت مرتبة تنازليا
حسب الوسط الحسابي ,وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (.)12
جدول ( )12األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال حل المشكالت مرتبة تنازليا حسب
الوسط الحسابي.
الترتيب
1

نص الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

أحرص على حل المشكالت التي

3.5

0.45

مرتفع

تعترض المعلم\ة الجديد وتحول دون
تطوره
2

تشجيع المعلم/ة الجديد على استخدام

0.61

3.4

متوسط

العصف الذهني أثناء حل المشكالت
.
3

أوائم اإلمكانات المادية المتوفرة مع

0.54

3.4

متوسط

حاجات الطالب والمنهاج واألهداف
التي يحتاج اليها المعلم/ة الجديد
4

أهتم بمشاكل المعلم/ة الجديد التي

0.52

3.3

متوسط

يواجهها وأعمل على حلها .
5

أشارك المعلم/ة الجديد بجلسات

0.68

3.2

متوسط

عصـﻑ ﺫهنـي للﻭصﻭل ﺇلى ﺃفضل
ﺍلحلﻭل للمشاﻜل ﺍلتي تﻭﺍجهه\ا
6

أشجع المعلم\ة الجديد على استخدام

0.66

3.2

أسلوب المناقشة والحوار لحل
المشكالت التي تواجهه/ا

65

متوسط

7

أعمل على زيادة الثقة والشعور لدي

0.53

3.1

متوسط

المعلمين الجدد بأنهم لهم قيمة ومكانة
في المدرسة والمجتمع مما يساعدهم
في مواجهة المشكالت التربوية .
8

أفتح المجال لمناقشات مفتوحة حول

0.45

3.1

متوسط

المشكالت المطروحة والتي يواجهها
المعلم الجديد .
9

االنصات الى مشاكل المعلم/ة الجديد

0.62

3

متوسط

ومتابعتها وعدم االستخفاف بها .
10

أشجع المعلمين الجدد والقدامى على

0.71

2.9

متوسط

تقبل بعضهم البعض .
11

أحرص على تقبل المعلمين

0.81

2.7

متوسط

القدامى ألفكار/مبادرات
المعلمين الجدد .
الدرجة الكلية

0.62

3.61

متوسط

يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم ( )12أن المتوســطات الحســابية لفق ـرات المجــال الخــامس (مجــال حــل
المشــكالت ) تراوحــت بــين (  )2.7 – 3.5وقــد حصــلت الفق ـرة (أحــرص علــى حــل المشــكالت التــي تعتــرض

المعلم\ة الجديد وتحول دون تطوره) على المرتبة األولى بوسط حسابي (  )3.5وهو درجة مرتفعـة ,أمـا اقـل
وســط حســابي فكــان مــن نصــيب الفقـرة (أحــرص علــى تقبــل المعلمــين القــدامى ألفكار/مبــادرات المعلمــين
الجدد  ).بوسط حساب ( )2.7وهو يدل على درجة متوسطة.
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ثاني ا :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتو الدًللــة ( (α ≤ 0.05فــي دور مــدير المدرســة

الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل تعـز الـى
متغير النوع اًلجتماعي.

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة بين متوسطات دور مدير
المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل تعـزى

الى المتغير النوع االجتماعي ,كما هو موضح في جدول رقم (. )13

جــدول ( )13المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لنتــائج اختبــار (ت) للعينــات المســتقلة لــدور
مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد حسب النوع االجتماعي.
االنحراف

درجة

(ف)

قيمة الدالة

الجنس

العدد

المتوسط

المعياري

الحرية

المحسوبة

المحسوبة

69

0.106

0.792

ذكور

24

2.37

0.32

إناث

46

3.36

0.31

يشير الجدول ( )13الى عدم وجود فروق في دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية
المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل تعزى الى متغير النوع االجتماعي لذا تقبل
الفرضية الصفرية.
حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور ( ,) 2.37وبانحراف معياري ( ,)0.32في حين كان المتوسط
الحسابي لإلناث ( ) 3.36وبانحراف معياري (.)0.31
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النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتو الدًللــة ( (α ≤ 0.05فــي دور مــدير المدرســة

الحكومية في تطوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل تعـز الـى
متغير مكان المدرسة.

للتحقـق مــن صــحة الفرضــية الســابقة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين االحــادي ( (One Way Anovaبــين
متوسطات دور مدير المدرسة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال

الخليل تعزى الى متغير موقع المدرسة ,كما هو موضح في جدول رقم (. )14
الجــدول ( )14نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي( ) ANOVAلــدور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي
تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل حسب متغير مكان المدرسة .

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى الداللة

المربعات

الحرية
2

المربعات

المحسوبة

المحسوبة

0.049

0.464

0.708

0.146
68 12.496

0.105

70 12.643

يشــير الجــدول ( )14الــى عــدم وجــود فــروق فــي دور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير الشخصــية
المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شـمال الخليـل ،تعـز الـى متغيـر مكـان المدرسـة لـذا تقبـل الفرضـية

الصفرية.
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النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتو الدًللــة ( (α ≤ 1.15فــي دور مــدير المدرســة
الحكومية في تطوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل تعـز الـى
متغير المرحلة التعليمية.
للتحقــق مــن ال صــحة الفرضــية الســابقة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين االحــادي (One Way
) Annovaبين متوسـطات دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد
فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل تعــزى الــى متغيــر المرحلــة التعليميــة ,كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم
(. )15
الجــدول ( )15نتــائج اختب ـار تحليــل التبــاين األحــادي( ) ANOVAلــدور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي

تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل حسـب متغيـر المرحلـة التعليميـة

للمدرسة.
مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

المربعات
0.229

درجات
الحرية
3

داخل المجموعات

67 12.414

المجموع

70 12.643

متوسط

المربعات
0.114

قيمة ف

المحسوبة
1.106

مستوى الداللة

المحسوبة
0.334

0.103

يشير الجدول ( )15الى عدم وجـود فـروق فـي دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية
المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل تعــزى الــى متغيــر المرحلــة التعليميــة لــذا تقبــل
الفرضية الصفرية.
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النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:
ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتو الدًللــة ( (α ≤ 1.15فــي دور مــدير المدرســة
الحكومية في تطوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل تعـز الـى
متغير سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية .
للتحقــق مــن صــحة الفرضــية الســابقة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين االحــادي

(One Way

) Annovaبين متوسـطات دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد
فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل تعــزى الــى متغيــر الخب ـرة فــي االدارة المدرســية ,كمــا هــو موضــح فــي
الجدول رقم (. )16
الجـدول ( )16نتـائج اختبــار تحليـل التبــاين األحـادي ( )ANOVAلــدور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي
تطــوير الشخصــية المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مديريــة شــمال الخليــل حســب متغيــر الخبــرة فــي اإلدارة
المدرسية
مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

المربعات
0.490

درجات
الحرية
3

داخل المجموعات

67 12.153

المجموع

70 12.643

متوسط

المربعات
0.245

قيمة ف

المحسوبة
2.418

مستوى الداللة

المحسوبة
0.093

0.101

يشير الجدول ( )16الى عدم وجـود فـروق فـي دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية
المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل تعــزى الــى متغيــر ســنوات الخب ـرة فــي اإلدارة
المدرسية لذا تقبل الفرضية الصفرية.
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النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:
ًل توجــد فــروق ذات دًللــة إحصــائية عنــد مســتو الدًللــة ( (α ≤ 0.05فــي دور مــدير المدرســة
الحكومية في تطوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل تعـز الـى
متغير المؤهل العلمي .
للتحقــق مــن صــحة الفرضــية الســابقة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين االحــادي

Way

(One

) Annovaبين متوسـطات دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد
فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل تعــزى الــى متغيــر المؤهــل العلمــي ,كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم

(. )17

الجـدول( )17نتــائج اختبــار تحليـل التبــاين األحــادي( ) ANOVAلـدور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي
تطــوير الشخصــية المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل حســب متغيــر المؤهــل

العلمي.

مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

المربعات
0.124

درجات
الحرية
3

داخل المجموعات

67 12.518

المجموع

70 12.643

متوسط

المربعات
0.062

قيمة ف

المحسوبة
0.595

مستوى الداللة

المحسوبة
0.553

0.104

يشير الجدول ( )17الى عدم وجـود فـروق فـي دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي تطـوير الشخصـية
المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل ا تعــزى الــى متغيــر المؤهــل العلمــي لــذا تقبــل
الفرضية الصفرية.
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الفصل اخلامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
أوال :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول
ثانيا :مناقشة النتائج املتعلقة بكل جمال
 -1مناقشة النتائج املتعلقة مبجال تهيئة املعلم/ة
 -2مناقشة النتائج املتعلقة مبجال االشراف والتقييم واملتابعة
 -3مناقشة النتائج املتعلقة مبجال تعزيز البعد املهني للمعلم/ة اجلديد
 -4مناقشة النتائج املتعلقة مبجال االدارة الصفية
- 5مناقشة النتائج املتعلقة مبجال حل املشكالت
ثالثا :مناقشة نتائج فرضيات الدراسة
 -1مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية االوىل
 -2مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية
 -3مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة
 -4مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة
 :-5مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة
رابعا :التوصيات
ا
خامسا :املراجع واملصادر
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بعــد إج ـراء هــذه الد ارســة التــي هــدفت الــى التعــرف علــى دور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير
الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديريـة شـمال الخليـل ؛ فـإن الباحثـة قـد توصـلت الـى نتـائج
تم مناقشتها كما يلي :
أوًل :مناقشــة النتــائج المتعلقــة بالس ـؤال األول :مــا هــو دور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير
الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل ؟
أظهرت النتائج أن دور مديري المدارس الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في
مــدارس مديريــة شــمال الخليــل جــاء بمســتوى مرتفــع لجميــع المجــاالت وألداة الد ارســة الكليــة ,وجــاء فــي
المرتب ــة األول ــى مج ــال تهيئ ــة المعل ــم/ة لمهن ــة التعل ــيم ,وم ــن ث ــم مج ــال االشـ ـراف والتقي ــيم والمتابع ــة,
وبالمرتبــة الثالثــة مجــال تعزيــز البعــد المهنــي للمعلــم/ة الجديــد ,وبالمرتبــة الرابعــة مجــال اإلدارة الصــفية
وأخي ار مجال حل المشكالت بدرجة متوسطة بين المجاالت ,أي انه كان لهم القدرة في تطـوير المعلـم
بكافة جوانب شخصيته ,وقد تعزى هذه النتيجة إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالمدير نفسـه ومنهـا مـا
يتعلق بطبيعة البيئات التربوية ومنها ما يتعلق بالمعلمين.
أن الــدور الــذي يقــوم بــه المــدير بالمدرســة فــي تطــوير المعلــم الجديــد يــنعكس علــى العمليــة التربويــة
بداخل المدرسة ,وبالتالي تنتظم بهـذا الـدور العمليـة التربويـة وبالتـالي يـتم تحقيـق الهـدف المنشـود ,لكـن
المدرسـة التــي تعــاني مــن عــدم تطــوير وتنميــة للمعلــم الجديـد تـؤدي الــى وجــود أزمــات وعــدم قــدرة المــدير
على إدراك الموقف ومواجهة األزمة ,فان ذلك كله يقف عائقاً في سير العملية التعليمية وبالتـالي فشـل
النظام التعليمي وبالتالي يؤثر على الطالب وعلى المجتمع بشكل مباشر ,ونالحظ في هذه الد ارسـة أن
لم ــدراء م ــدارس ش ــمال الخلي ــل الحكومي ــة الق ــدرة عل ــى التعام ــل م ــع المعل ــم الجدي ــد ولدي ــه الق ــدرة عل ــى
تطويرهم ,ويعود هذا كله إلى اإلعداد التربوي التي تعنى به و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية مـن خـالل
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إع ــداد طاق ــات بشـ ـرية م ــزودة باس ــتراتيجيات اإلدارة التربوي ــة الفلس ــطينية الفاعل ــة ,وم ــن خ ــالل البـ ـرامج
التربوية الحديثة في إعداد الرجل المناسب ووضعه في المكان المناسب.
كم ــا أن القـ ـوانين واألنظم ــة التربوي ــة م ــن قب ــل و ازرة التربي ــة والتعل ــيم ف ــي فلس ــطين ك ــان له ــا ال ــدور
االيجــابي والفعــال فــي اكســاب المــدير مهــارات التطــوير التــي مــن شــانها أن تجعــل المــدير يتعامــل معهــا
بشكل مرن ناهيك على الدور الفعال الذي يبذله المـدير بالتشـارك مـع المعلمـين وهـذا يحقـق نتـاج تربـوي
فعال في تطوير المعلم نفسه واالرتقاء به .
وتتفق نتيجة هـذه الد ارسـة مـع نتـائج د ارسـة الخصـاونة ( )2018ود ارسـة العمـري ( ,)2011ود ارسـة
نحيلي ( , (2010و دارسة الحلو (.)2007
ثاني ا :مناقشة النتائج المتعلقة بكل مجال.
وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بكل مجال مرتبة تنازليا:
 -1مناقشة النتائج المتعلقة بمجال تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم.
أظهــرت النتــائج أن دور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير الشخصــية المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي
مــدارس مديريــة شــمال الخليــل :فــي مجــال تهيئــة المعلــم/ة لمهنــة التعلــيم .حــاز علــى أعلــى درجــة بــين
المجــاالت حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ( )3.84مــع انحـراف معيــاري( , )0.62و تعــزو الباحثــة هــذه
النتيجة إلى تطـوير وتهيئـة المعلـم للمهنـة التـي تعتبـر البدايـة نحـو النمـو المهنـي بنـاء علـى برنـامج يعـده
المــدير وينفــذه ويقيمــه ويرتكــز علــى تطــوير األداء للعــاملين فــي المدرســة وتقــع عليــه مســؤولية تحديــد
االحتياجات وتقديم مقترح متكامل يتضمن األهداف والغايـات والوسـائل والفعاليـات ,ويسـعى المـدير إلـى
تنميــة المعلــم الجديــد ومشــاركته كــل أفكــاره اتجــاه المهنــة ويحترمهــا وبالتــالي تعمــل علــى تحســين عمليتــي
التعليم والتعلم وتحديد االحتياجات وتلبيتها والتقويم والمتابعة .
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كمــا ان االهتمــام بالعنصــر البش ـري المتمثــل فــي المعلــم ,وتحفي ـزه معنوي ـاً مــن قبــل الـ ـمدير يلبــي
التهيئــة مهنيــا نحــو مهنــة التعلــيم ,وتــرى الباحثــة أن االهتمــام بــالمعلمين الجــدد ,وتــدريبهم عل ــى تنمي ــة
اإلبـداع ,يساعد في تطوير أدائهم ,وبالتالي زيادة مستويات تنمية اإلبداع في المدارس
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الحبيب ( ،)2006ودراسة ابو رشيد

(. )2004

 -2مناقشة النتائج المتعلقة بمجال اًلشراف والتقييم والمتابعة.
أظهرت النتائج أن دور مدير المدرسة الحكومية في تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي
مدارس مديرية شمال الخليل :في مجال االشراف والتقييم والمتابعة .جاء بالمرتبـة الثانيـة بـين المجـاالت
وبدرجة مرتفعة بشكل عام حيث بلـغ المتوسـط الحسـابي ( )3.7مـع انحـراف معيـاري ( ,)0.51و تعـزو
الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن مــدير المدرســة يقــوم بمهامــه الوظيفيــة فــي تقــديم الــدعم التربــوي والمســاندة
للمعلم الجديد ,وخاصة بعد تطوير نظام اإلشراف عام  2008باستحداث نمط تربـوي يمكـن المـدير مـن
تقديم الدعم التربوي للمعلمين وخاصة الجدد منهم ,باإلضافة إلـى تشـكيل فـرق المتابعـة الشـاملة فـي كـل
مديرية الذي يركز في متابعته للمدارس على الجانب الفني لدور مدير المدرسة كمشرف مقيم.
كما ان هناك متابعة دورية من مدير المدرسة للمعلم الجديد في إعداد هذه الخطط ثم قيامه
بتنفيذها إلى أن يقيم المعلم تحقيق أهدافها ,باإلضافة إلى االطالع المستمر من قبل المدير على خطط
المعلم الجديد مباشرة بعد إعدادها ,ومتابعة تنفيذ المعلم لها خالل الزيارات اإلش ارفية ومراجعة التقارير
اإلش ارفية للمشرف .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة ابو حسب اهلل ( ,)2000ودراسة
الخصاونة ( ,)2018ودراسة الحلو (. )2007
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 -3مناقشة النتائج المتعلقة بمجال تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد.
أظهــرت النتــائج أن دور مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير الشخصــية المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي
مدارس مديرية شمال الخليل :في مجـال تعزيـز البعـد المهنـي للمعلـم/ة الجديـد .جـاء بالمرتبـة الثالثـة بـين
المجاالت وبدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي ( )3.63مع انحراف معيري ( ,)0.51وقد تعزو
الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى قيــام المــدير بنقــل الخب ـرات والمعــارف للمعلــم الجديــد وممارســة المــدير القيــادة
والبح ــث والتقص ــي ف ــي بن ــاء شخص ــية المعل ــم الجدي ــد عل ــى أس ــس علمي ــة س ــليمة ,وتتطل ــب من ــه ق ــدرات
ومهارات في اإلرشاد والتوجيه ,وفن التدريس
كمـا ان للمـدير دور بـارز فـي توجيـه المعلـم الجديـد نحـو تعزيـز البعـد المهنـي ,وذلـك مـن خـالل :تـوفير
الفــرص التدريبيــة الممكنــة لتطــوير النمــو المعرفــي للمعلمــين ,وتــوفير مصــادر الــتعلم والمعرفــة والثقافــة,
كالكتــب العلميــة ,والتربويــة ,والمصــادر االلكترونيــة ,وتنظــيم ب ـرامج مدرســية ,يمكــن كــل المعلمــين مــن
االطالع عليها ,واإلسهام في بث روح التعاون ,والتفاهم ,واالحترام المتبادل بين العـاملين فـي المدرسـة
كافة .
وتتفق نتائج هذه الد ارسة مع نتائج دراسة ابو رشيد ( ,)2004ودراسة الحبيب ()2006
 -4مناقشة النتائج المتعلقة بمجال اإلدارة الصفية.
أظهرت النتائج أن دور مدير المدرسة الحكومية في تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي
مــدارس مديريــة شــمال الخليــل :فــي مجــال اإلدارة الصــفية .جــاء بالمرتبــة الرابعــة وبدرجــة مرتفعــة بــين
المجــاالت حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ( )3.65مــع انح ـراف معيــاري ( ,)0.72وتعــزو الباحثــة هــذه
النتيجــة إلــى قيــام المــدير بالمحافظــة علــى الجــو النفســي واالجتمــاعي الصــفي للمعلــم الجديــد ,مــن خــالل
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تــوفير الثقــة واالحت ـرام المتبــادل ,وشــيوع الهــدوء الصــفي الــذي يــوفر منــاخ تعليمــي تعلمــي مثمــر يحقــق
األهداف.
وقيــام المــدير بتنميــة عــدة مهــارات لــدى المعلــم الجديــد مــن أهمهــا حســن قيادتــه الصــفية ,واســتثمار
جهود ونشاطات طالبه في الصف؛ كي يتم التعلم واجراء النشاطات والتفاعل بينهم برغبة وحماس وثقة
ومــودة ,دون قســر أو إكـراه ,محققـاً احتـرام القـوانين وســيادة النظــام ,واشــتراك الجميــع فــي اتخــاذ القـ اررات
وحل المشكالت ضمن الدور القيادي للمعلم الجديد للصف.
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الخصاونة ( ,)2018ودراسة الحبيب (. )2006
 -5مناقشة النتائج المتعلقة بمجال حل المشكالت.
أظهرت النتائج أن دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديـد فـي
مــدارس مديريــة شــمال الخليــل :فــي مجــال حــل المشــكالت .جــاء بالمرتبــة األخيـرة وبدرجــة كليــة متوســطة
في جميع الفقرات حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ( )3.61مـع انحـراف معيـاري ( ,)0.62وتعـزو الباحثـة
ه ــذه النتيج ــة إل ــى ان الم ــدير ي ــرى أهمي ــة كبيـ ـرة ف ــي دع ــم المعل ــم/ة الجدي ــد عل ــى اس ــتخدم أسـ ـاليب ح ــل
المشكالت التي تمكنه من تنمية التفكير الناقد والتأملي التي تساعده في فهم عميق للطالب.
كمــا انهــا تحقــق للمعلــم الجديــد اتجاهــات فــي فهــم الموقــف التعليمــي والتعامــل معــه بمرونــة وهــي
إحــدى االتجاهــات التربويــة الحديثــة ,وتحقــق قــد اًر مــن اإليجابيــة والنشــاط فــي العمليــة التعليميــة لوجــود
هدف لدى المعلم و هو حل المشكلة وتقديم عدد من الحلول .
كمــا أن المــدير فــي مــدارس مديريــة شــمال الخليــل الحكوميــة ال يســتطيع التنبــؤ بنوعيــة المشــكالت
التــي ســتحدث مــع المعلــم الجديــد ,باإلضــافة الــى اخــتالف طبيعــة مثــل هــذه المشــاكل ,وكــذلك اخــتالف
الحلول لكل مشكلة حسب مدتها وحسب ظروفها ومعطيات كل المشكلة.
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تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الحبيب ( ,)2006ودراسة الحيلي ( . )2006
مناقشة نتائج فرضيات الدراسة
مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية االوىل:
الفرضية األولىً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستو الدًللة ( (α ≤ 1.15في دور مدير
المدرسة الحكومية في تطـوير الشخصـية المهنيـة للمعلـم الجديـد فـي مـدارس مديريـة شـمال الخليـل
تعز الى متغير النوع اًلجتماعي ( ذكر  /انثى).
ولإلجابة عن هذه الفرضية استخدم اختبـار (ت) للعينـات المسـتقلة ,ويتضـح مـن الجـدول( )13أنـه
لــم تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )α ≤ 0.05تعــزى إلــى متغيــر النــوع
االجتماعي ,حيث أنه لم يكـن لمتغيـر النـوع االجتمـاعي أي أثـر فـي دور مـدير المدرسـة الحكوميـة فـي
تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل ,ويفسر هذا التشابه إلى أن
أنظمــة التربيــة والتعلــيم وقوانينهــا موحــدة للجنســين؛ فكالهمــا يحمــل المهــام واألعبــاء ذاتهــا ,والمس ـؤوليات
نفســها ,وكالهمــا يحيــا فــي الق ـوانين المدرســية ذاتهــا ,لــذا ال نجــد فروق ـاً فــي تقــدير الــذكور واإلنــاث لــدور
المدير في تنمية المعلم الجديد ,ألن مدارس الذكور واإلناث كلتاهما تخضع لألنظمة والقوانين نفسها.
مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية الثانية
الفرضية الثانيةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستو الدًللة ( (α ≤ 1.15في دور مدير
المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعز الى متغير مكان المدرسة.
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ولإلجابة عن هذه الفرضية اسـتخدم اختبـار تحليـل التبـاين االحـادي ,ويتضـح مـن الجـدول ()14
أنه لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )α ≤ 0.05تعـزى إلـى متغيـر مكـان
المدرسة ,حيث أنه لم يكن لمتغير مكان المدرسة أي أثر في دور مدير المدرسة الحكومية فـي تطـوير
الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل.
وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى تشــابه بيئــة العمــل فــي مكــان المدرســة بالتــالي تتشــابه اإلمكانــات
المتـوفرة للمـديرين فــي البيئـات المدرسـية سـواء كـان مدينـة او مخــيم او قريـة؛ ألنهـا جميعــا تخضـع لــو ازرة
التربية والتعليم ,كما تتشابه بدرجة كبيرة مع القدرات اإلبـداع لـدى المـديرين فـي كافـة المنـاطق وبالتـالي
فإن نسبة كبيرة من أفـراد العينـة اتفقـوا علـى أن قدرتهم في تنمية المعلم الجديد في المدارس الفلسـطينية
تتشــابه إلــى حــد كبيــر مــع األخــذ بعــين االعتبــار الــنقص الحــاد فــي اإلمكانــات الماديــة التــي تعــاني منهــا
جميع بيئات العمل التعليمية في األراضي الفلسطينية.
مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية الثالثة
الفرضية الثالثةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستو الدًللة ( (α ≤ 1.15في دور مدير
المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل
تعز الى متغير المرحلة التعليمية.
ولإلجابة عن هذه الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين االحـادي ,ويتضـح مـن الجـدول ( )15أنـه
لـم تكـن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )α ≤ 0.05تعـزى إلـى متغيـر المرحلـة
التعليمية  ,حيث تساوت جميع إجابات المدراء باختالف المرحلة التعليمية للمدرسة
ولعــل هــذه النتيجــة منبثقــة عــن أن المــدير مهمــا اختلفــت المرحلــة التعليميــة التــي يــديرها ,فانــه يخضــع
ألنظمــة و ازرة التربيــة والتعلــيم نفســها ,وقوانينهــا ذاتهــا بلوائحهــا وواجباتهــا ,فــال يعطــي المــدير بالمرحلــة
79

الثانوية امتيازات عـن المـدير بالمرحلـة األساسـية الـدنيا مـثال فـي تنميـة وتطـوير جوانـب شخصـية المعلـم
الجديــد؛ فكالهمــا يعــيش فــي البيئــة المدرســية ذاتهــا ,وذات القيــادة؛ لــذا لــم تختلــف تقــديرات المـدراء حــول
درجة تطوير المعلم الجديد .
مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية الرابعة
الفرضية الرابعةً :ل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عنـد مسـتو الدًللـة ( (α ≤ 1.15فـي دور
مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير الشخصــية المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مــدارس مديريــة شــمال
الخليل تعز الى متغير سنوات الخبرة في اًلدارة المدرسية.
ولإلجابة عن هذه الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين االحـادي ,ويتضـح مـن الجـدول ( )16أنـه
لـم تكـن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )α ≤ 0.05تعـزى إلـى متغيـر الخبـرة ,
حيث تساوت جميع إجابات المدراء وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن انتمـاء المـدير لمهنتـه شـيء ينبـع
من داخله ,فـال يـرتبط بعـدد سـنوات خبرتـه وعملـه بـاإلدارة ,لـذا نجـد سـعي المـدير لتطـوير المعلـم الجديـد
بكافة جوانب نموه المهني ال يعتمد على سنوات عمله بقدر مـا يعتمـد علـى قناعتـه الـذاتي بأهميـة ذلـك.
لذا ال نجد فرق بين المدير الجديد والقديم في سعيه للنمو المهني للمعلم الجديد ,وانما نجد مدير عاشق
لمهنتــه ,محب ـاً لعملــة يســعى لتطــوير قــدرات ومهــارات معلميــه باســتمرار وال يتوقــف علــى ســنوات عملــه,
وانما على دوافعه الداخلية.
مناقشة النتائج املتعلقة باإلجابة عن الفرضية اخلامسة
الفرضية الخامسـةً :ل توجـد فـروق ذات دًللـة إحصـائية عنـد مسـتو الدًللـة ( (α ≤ 1.15فـي دور
مــدير المدرســة الحكوميــة فــي تطــوير الشخصــية المهنيــة للمعلــم الجديــد فــي مــدارس مديريــة شــمال
الخليل تعز الى متغير المؤهل العلمي .
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ولإلجابة عن هذه الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين االحـادي ,ويتضـح مـن الجـدول ()17أنـه
لـم تكـن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )α ≤ 0.05تعـزى إلـى متغيـر المؤهـل
العلمي ,حيث تساوت جميع إجابات المدراء وتعزو الباحثـة هـذه النتيجـة إلـى أن المـدير يحمـل الرسـالة
نفسها والهدف ذاته ,والتي تتمثل في تحقيـق األهـداف التربويـة ,وايجـاد معلـم متميـز ,قـادر علـى خـوض
حـراك التقـدم العلمـي ,الســيما المعلـم الفلسـطيني ,ومـا يواجهــه مـن تحـديات ,فـي خلــق جيـل مـتعلم ,قــادر
علــى حم ــل قض ــيته ,وم ــدرك أهمي ــة العلــم ,كون ــه س ــالح الب ــد من ــه ,فــي الم ارح ــل الجدي ــدة م ــن مواجه ــة
االحتالل؛ لذا لـم نجـد فروقـاً بـين المـدير حامـل الشـهادة العليـا أو صـاحب الشـهادة المتوسـطة ,فجمـيعهم
م ــدرك وواع ل ــدوره ف ــي تط ــوير المعل ــم الجدي ــد مهني ــا وتربوي ــا ,كم ــا أن طبيع ــة عم ــل المـ ـدير ,وت ــداخل
التخصص ــات ,ق ــد جع ــل م ــن عملي ــة تب ــادل الخبـ ـرات ,واكتس ــاب المه ــارات ,ف ــي ج ــو ودي ,ت ــذوب في ــه
الفروقات سواء مؤهل علمي أو غيره ,مما ترك المجال أمام المـدير لتنميـة قد ارتـه ومها ارتـه ,مهمـا كانـت
شهاداته األكاديمية في تنمية معلميهم ,فضالً عن ذلك طبيعة العملية التعليمية ,عملية متجدده ,تتطلب
مدي ار ماه اًر بأساليبه وطرقه وساعياً لتنمية قدراته ومهاراته باستمرار مهما اختلف مؤهله العلمي.
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ا
رابعا :التوصيات
ض ْوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فان الباحثة توصي بما يلي:
في َ
 االهتمام من قبل و ازرة التربية والتعليم والمديريات بالبحوث والدراسات المتعلقة في دور مديرالمدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد.
 عقد اجتماعات دورية لمديري المديريات لمناقشة أساليب تطوير المعلم الجديد. توجيه طلبة الدراسات العليا في أقسام اإلدارة التربوية والتخطيط في الجامعات الفلسطينية,إلجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية حول تطوير المعلم الجديد في اإلدارة المدرسية في
جميع مراحل التعليم العام.
 ضرورة استمرار عملية نمو المعلم ,وخاصة في مجال التقويم وحل المشكالت ,من خالل عقددورات تدريبية للمعلم والمدير حول ذلك .
 توصيات للباحثين :من خالل نتائج الدراسة تنصح الباحثة بإجراء الدراسات المتعلقة بمجالالسلوك القيادي والنمو المهني وتكرار هذه الدراسة ,وأن تكون البحوث من وجهة نظر المعلم
الجديد .
 تدريب المدراء بالمدارس الثانوية واألساسية على خطط وبرامج تطوير المعلم الجديد.-

ربط مساقات تدريب المعلمين بالواقع العملي التطبيقي الميداني للمدارس .

 ان تتضمن برامج اعداد المعلمين الصعوبات والتحديات التي يواجهها المعلم/ة الجديد. -تطوير برامج تدريبية لدعم المعلم الجديد.
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ملحق رقم ( )1اًلستبانة بالصورة األولية

جامعة الخليل  -كلية الدراسات العليا

أخي المدير  /أختي المديرة المحترمين
تحية طيبة وبعد,, ,
تقوم الباحثة بدراسة للتعرف على " دور المدير في تطوير الشخصية المهنية للمعلم الجديد في مدارس

مديرية شمال الخليل الحكومية :الواقع ,والتحديات ,والطموح من وجهة نظر المدراء "

وهذه الدراسة جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية من جامعة

الخليل ,يرجى من حضرتكم التعاون في تعبئة اإلستبانة بدقة وموضوعية علماً بأن نتائج هذه الدراسة
لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.

الباحثة :هناء أبو زلطه

القسم األول :الرجاء وضع إشارة ()مقابل الفق ارت بما يتفق مع وجهة نظرك:

 )1النوع اًلجتماعي للمدير:
 ذكر.

 أنثى.

 مدينة

 قرية

 أساسي

 ثانوي

اقل من 10

 5سنوات واقل من .20 – 10 

 )2مكان موقع المدرسة:

 )3المرحلة التعليمية لمدرستك:

 مخيم

 )4سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية:
 )5المؤهل العلمي:

 بكالوريوس  بكالوريوس و دبلوم عالي

 20فاكثر

 ماجستير فاعلى
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القسم الثاني :الرجاء وضع إشارة ( )في المربع المناسب الذي ينطبق عليك/ي:

الرقم

بدرجة

ال ـف ـق ـرة

كبيرة

جداً

المجال األول :التخطيط والتحضير
-1

تحديد نشاطات المعلمين والطالب بشكل واضح

-2

اقدم تصور أساليب المعلم بما يتماشى مع سير

-3

إعطاء المعلمين الجدد دور نشطا وفعاال ًًفي اعداد
وتنفيذ خطة المدرسة

-4

أحيط المعلم بإعداد خطة للتعرف على الخصائص

-5

مساعدة المعلم الجديد على وضع خطط تمكنه من

-6

تشجيع األفكار الجيدة التي يطرحها المعلم
الجديد
ابتعد عن تسير االعمال الكتابية لدى المعلم
الجديد بالطريقة الروتينية ,واقوم بالتجديد

-8

مساعدة المعلم لتجاوز العقبات التي تعترض المعلم

-7

ومحدد

العملية التعليمية

النمائية للتالميذ

استخدام التعزيز المالئم للطلبة

الجديد في تحقيق األهداف بمختلف الوسائل

الممكنة.

المجال الثاني :التنفيذ
-1

مساعدته في تجريب أفكاره الجديدة
اشجع المعلم الجديد على تحمل المسؤولية
بمجموعه من المهام

-3

أقوم بزيادة التعاون والتنسيق بين المعلمين الجدد

-2

ومع اإلدارة للعمل بروح الفريق
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بدرجة
كبيرة

متوسط

بدرجة

بدرجة

قليلة

قليلة جداً

-4

دعمه لتحسين القيم المهمة لدي المعلمين لتصبح

-5

أزيد من مشاركة المعلم في األنشطة الالمنهجية في

-6

اساعده في االلتزام بالحضور وعدم التأخر عن

-7

حضوره للدورات بالتنسيق لورش العمل
والدورات التي تساعد المعلم الجديد على
االبداع والتجديد في ممارسته التدريسية
أقوم بتهيئة الجو المناسب بالمدرسة للمعلم
الجديد من اجل التكيف مع الجو المهني
واالجتماعي للمدرسة

-8

معيا ار ومرجعية لتعديل الممارسات والسلوك

المدرسة

الحصص (تنظيم وقته)

المجال الثالث :التقويم
-1

ازود المعلم الجديد بقراءات تربوية إلثراء
اساليبه وطرق التقويم لديه

-2

فتح قنوات اتصال مستمرة مع مشرف المعلم الجديد

-3

المرونة مع المعلم الجديد في متابعته باألعمال

للتعاون لتنمية المعلم بكافة جوانبه
الكتابية

-4

اعطي أحكاماً موضوعية محددة في المواضيع

-5

اقدر طريقة تقيمه لعمله بتوجيه للطريقة
الصحيحة
أقوم بعدد من الزيارات الصفية للمعلم الجديد
التي تمكن من التقييم الهادف ,من خالل
زيارتي االشرافية

-7

أخفف من األعمال اإلدارية المطلوبة من المعلم

الفنية واإلدارية المتعلقة بالمعلمين الجدد

-6

الجديد كمربي صف.
المجال الرابع اإلدارة الصفية
-1

فتح قنوات اتصال مباشر بين مصادر إعداد المعلمين
ومراكز عملهم الوظيفي ,وذلك بهدف التعرف على
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حاجياتهم ومشكالتهم واستعداداتهم لتوجيهها التوجه

السليم

المعلمين

الجدد

بوجهة

-2

اقنع

-3

توفير بيئة داعمة التي تشجع المعلم الجديد على

-4

امنح الحرية لدى المعلم الجديد إلعطاء أفكار
ومقترحات من ضمن تخصصه للتطوير

-5

اسعى إليجاد نظام بالمدرسة يشعر المعلم

-6

انمي الروح القيادية لدى المعلم الجديد

-7

أوثق العالقة الطيبة بين الطلبة والمعلمين الجدد

الموضوعات التعليمية المختلفة.

النظر

حيال

اختبار أفكاره وتطويرها

باالستقرار مما يطور نفسه

المجال الخامس :حل المشكالت
-1

أشارك المعلم الجديد بجلسات عصـف
ﺫهنـي للوصول إلى أفضل الحلول للمشاكل
التي تواجة المعلم الجديد

-2

حل االزمات والمشكالت بشكل فعال التي تحول

-3

أقوم بتشجيع المعلمين الجدد على المناقشة والحوار

دون تطور المعلم الجديد
لحل المشكالت التعليمية

-4

تشجيع المعلم الجديد على استخدام العصف الذهني

-5

مناقشة أسئلة ذات إجابات مفتوحة النهاية حول

-6

موائمة اإلمكانات المادية المتوفرة مع حاجات

المشكالت المطروحة للمعلم الجديد .

الطالب والمنهاج واألهداف التي يحتاج اليها المعلم
الجديد

-7

اعمل على زيادة الثقة والشعور لدي المعلمين الجدد
بأنهم ذو قيمة ومكانة في المدرسة والمجتمع مما

يساعده في مواجهة المشكالت التربوية
-8

تقبل المعلمين الجدد لبعضهم البعض
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ما التحديات التي تواجهها في دعم المعلم/ة ،الجديد كمدير /ة ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما األثر اإليجابي او المهني لدعمك كمدير /ة مدرسة المعلم/ة الجديد؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماذا تقترح لتطوير دعم المدير للمعلم/ة الجديد؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ملحق رقم ( )2اًلستبانة بالصورة النهائية

جامعة الخليل  -كلية الدراسات العليا

أخي المدير  /أختي المديرة المحترمين
تحية طيبة وبعد,, ,

تقوم الطالبة بدراسة للتعرف على " دور مدير المدرسة الحكومية في تطوير الشخصية المهنية للمعلم
الجديد في مدارس مديرية شمال الخليل  .من وجهة نظر المدراء " وهذه الدراسة جزء من متطلبات

الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية من جامعة الخليل ,يرجى من حضرتكم التعاون
في تعبئة اإلستبانة بدقة وموضوعية  ,وبما يتفق مع وجهة نظرك علماً بأن نتائج هذه الدراسة لن
تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم.
الطالبة :هناء أبو زلطه (كراجة)

إشراف  :د .سامي عدوان

القسم األول :المعلومات الديموغرافية :

 )1النوع اًلجتماعي للمدير/ه:
 ذكر.

 )2مكان المدرسة:
 مدينة

 أنثى.
 مخيم

 قرية

 )3المرحلة التعليمية لمدرستك:

 أساسي عليا

 أساسي دنيا

 )4سنوات الخبرة في اإلدارة المدرسية:

 ثانوي

 5 فاقل  6 إلى  11  10إلى 20

 )5المؤهل العلمي:
 دبلوم

 بكالوريوس

 أكثر من 20

 بكالوريوس و دبلوم
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 مختلطة المراحل

 ماجستير فأعلى

القسم الثاني :الرجاء وضع إشارة ( )في المربع المناسب الذي ينطبق عليك/ي:

الرقم

بدرجة

ال ـف ـق ـرة

كبيرة

جداً

بدرجة بدرجة
كبيرة

متوسط

المجال األول ( :تهيئة المعلم/ة لمهنة التعليم )

1 -1أوضح للمعلم/ة الجديد حقوقه المهنية كمعلم/ة .
2 -2أوضح للمعلم/ة الجديد واجباته المهنية كمعلم/ة .
-

 -3أعرف المعلم/ة الجديد على جميع مرافق المدرسة.
 -4أبين للمعلم/ة الجديد تركيبة المجتمع المحلي
والثقافات والعادات المحيطة بالمدرسة .

 -5أوضح للمعلم/ة الجديد المعالم الجغرافية والبيئية
المحيطة بالمدرسة .

 -6أعطي المعلم/ة الجديد فرصة للحديث عن خبراته
الشخصية والمهنية في مهنة التعليم .

 -7أعرف المعلم/ة الجديد على زمالئه في المدرسة .
 -8أبين للمعلم/ه الموارد واالجهزة التعليمية واألجهزة
التقنية المتوفرة و التي تستخدم في التدريس

للمعلم/ة الجديد .

 -9أشعر المعلم/ة الجديد باألمان الوظيفي .
 -10اشجع المعلم/ة الجديد على طرح افكار جديدة .
 -11إحاطة المعلم/ة الجديد بكافة الخطط والبرامج
المعمول بها في المدرسة .

المجال الثاني :تعزيز البعد المهني للمعلم/ة الجديد
 -1أشجع المعلم/ة الجديد على تطبيق أفكاره الجديدة
على أرض الواقع .
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بدرجة

بدرجة

قليلة

قليلة جداً

 -2أكلف المعلم/ة الجديد بمجموعة من المهام إلظهار
قدراته المهنية .
 -3أعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين المعلمين
الجدد ومع اإلدارة .

 -4أنسق التعاون والعمل
والمعلمين اآلخرين .

بين المعلمين الجدد

 -5أدعم المعلم/ة الجديد لتحسين القيم المهنية لديه/ها.
 -6أتيح للمعلم/ة الجديد فرص المشاركة في االنشطة

الالمنهجية .

 -7أساعد المعلم/ة الجديد في تنظيم وقته/ا.
 -8أنسق للمعلم/ة الجديد حضور دورات وورش العمل
التي تعمل على تطوير في ممارساته المهنية .

المجال الثالث :اًلشراف والتقييم والمتابعة
 -1أزود المعلم/ة الجديد بقراءات تربوية إلثراء أساليبه
,وطرق التقويم لديه .
 -2أتعاون مع مشرف المعلم/ة الجديد عل تنمية المعلم
بكافة الجوانب المهنية .

 -3أتعامل بمرونة مع المعلم/ة الجديد في متابعة

االعمال الكتابية .

 -4أعطي المعلم/ة الجديد تغذية راجعة محددة في

المواضيع الفنية واإلدارية .
 -5إعطاء المعلم/ة الجديد مهام من السهل تنفيذها
وإبراز النجاح فيها .
 -6أقوم بزيارات صفية إشرافية للمعلم/ة الجديد .
 -7أخفف من األعمال اإلدارية المطلوبة من المعلم/ة

الجديد كمربي/ة صف مثال .

 -8أزود المعلم/ة الجديد باستراتيجيات تمكنه من التأقلم
مع المدرسة وقوانينها وطاقمها واحتياجاتها .
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 -9أساعد المعلم/ة الجديد على التأقلم األكاديمي
واالجتماعي واالنفعالي .

 -10أقدم مساعدة للمعلم الجديد على مواجهة الصعوبات
في الحقل المهني التعليمي .

المجال الرابع :اإلدارة الصفية
-1

أتيح الفرصة للمعلمين الجدد لاللتحاق بدورات حول

طرق اإلدارة الصفية .
-2

أوضح للمعلمين الجدد أساليب االدارة الصفية

المالئمة .
-3
-4
-5

أوفر بيئة صفية داعمة تشجع المعلم الجديد على
تطبيق األفكار الجديدة .
أمنح الحرية للمعلم/ة الجديد إلعطاء أفكار
ومقترحات من ضمن تخصصه لتطوير اساليبه في
مجال اإلدارة الصفية .
أسعى إليجاد نظام مدرسي يشعر المعلم الجديد/ة
باالستقرار المهني .

-6

أنمي الروح القيادية لدى المعلم الجديد/ة .
أشجع المعلم/ة الجديد على المشاركة في مناقشات
تتعلق باإلدارة الصفية واساليبها .
أوثق العالقة بين الطلبة والمعلمين الجدد .

-9

أشجع المعلم\ة الجديد عل الجرأة في اتخاذ الق اررات.

-7
-8

المجال الخامس :حل المشكالت
-1

أشارك المعلم/ة الجديد بجلسات عصـف ﺫهنـي
للوصول إلى أفضل الحلول للمشاكل التي تواجهه\ا
.
أحرص على حل المشكالت التي تعترض المعلم\ة

-3

أشجع المعلم\ة الجديد على استخدام أسلوب

-2

الجديد وتحول دون تطوره .

المناقشة والحوار لحل المشكالت التي تواجهه/ا .
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-4

تشجيع المعلم/ة الجديد على استخدام العصف

-5

أفتح المجال لمناقشات مفتوحة حول المشكالت

-6

أوائم اإلمكانات المادية المتوفرة مع حاجات الطالب

-7

أعمل على زيادة الثقة والشعور لدي المعلمين الجدد

الذهني أثناء حل المشكالت .

المطروحة والتي يواجهها المعلم الجديد .

والمنهاج واألهداف التي يحتاج اليها المعلم/ة الجديد

بأنهم لهم قيمة ومكانة في المدرسة والمجتمع مما

يساعدهم في مواجهة المشكالت التربوية .
-8

أهتم بمشاكل المعلم/ة الجديد التي يواجهها وأعمل
على حلها .

-9

أشجع المعلمين الجدد والقدامى على تقبل بعضهم
البعض .

-10

االنصات الى مشاكل المعلم/ة الجديد ومتابعتها
وعدم االستخفاف بها .

-11

أحرص على تقبل المعلمين القدامى ألفكار/مبادرات
المعلمين الجدد .

شكرا على دعمك لي في تعبئة االستبانة ....
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ملحق رقم ( )3أسماء المحكمين

الرقم

اًلسم

الرتبة العلمية

مكان العمل

1

د منال أبو منشار

دكتورة

جامعة الخليل

2

د .عادل فوارعه

دكتور

مديرية التربية والتعليم –

3

د .كمال مخامرة

استاذ مشارك

جامعة الخليل

4

د .محمد شاهين

استاذ دكتور

جامعة القدس المفتوحة

5

د .محمد الحيح

استاذ مشارك

جامعة القدس

6

د .يوسف حرفوش

استاذ مشارك

جامعة القدس

7

أ  .عفاف النجار

شمال الخليل

استاذة/رئيس قسم
االشراف /مديرية تربية
وتعليم شمال الخليل
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مديرية التربية والتعليم –
شمال الخليل

ملحق رقم ( )4كتاب تسهيل المهمة ( جامعة الخليل)
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ملحق رقم ( )5كتاب تسهيل مهمة ( التربية والتعليم)
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