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 الملخص

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص على أهمية تحسين بدخولها مرحلة جديدة من التميز في جميع القطاعات، 
و تعزيز قطاع التعليم، من أجل إقامة اقتصاد قائم على المعرفة.  و تعد مراقبة أداء المؤسسات التعليمية من خالل برامج 

أثر عمليات التفتيش المدرسي على التفتيش أمراً حيوياً لضمان  نجاح جودة التعليم في دولة اإلمارات.  تستكشف هذه الدراسة 
قادة المدارس (مدراء المدارس، نّواب المدراء، المعلمين األوائل/ رؤساء الهيئات التدريسية) في مدارس إمارة أبوظبي.  حيث 

ارساتهم يتم تقييم أثر عمليات التفتيش المدرسي على قادة المدارس من خالل سمتين و هما:  الهوية المهنية لقادة المدارس، و مم
التشغيلية في إطار استخدامهم لبرامج التفتيش المدرسي.  حيث أن السؤال البحثي الرئيس يتناول مدى التحسن في قادة المدارس 
من خالل برامج التفتيش المدرسي، و هذه الدراسة عبارة عن تصميم مختلط يعتمد على النهج التوضيحي المتسلسل، فإن 

كميّاً مع االستبيان المنظم، و الذي تم استخدام عينات عشوائية طبقية في الدراسة الطولية مع  المرحلة األولى تتبنى تصميماً 
من قادة المدارس في إمارة أبوظبي.  و قد تضمنت المرحلة الثانية و هي مرحلة التصميم النوعي مقابالت شبه  200أكثر من 

من خالل هويتهم المهنية و ممارساتهم التشغيلية في المدارس.  منظمة مع قادة المدارس و التي ركزت على تطور قادة المدارس 
ً لبرنامج "ارتقاء" للتفتيش المدرسي على قادة المدارس في أبوظبي، من خالل  و تشير النتائج إلى أن هناك تأثيراً واضحا

الوةً على ذلك و من خالل التأثير اإليجابي على هويتهم المهنية عن طريق استخدام المالحظات و التقييمات الذاتية.  و ع
برنامج التفتيش المدرسي تمكن قادة المدارس ليس فقط من تحديد أولويات التحسين لمدارسهم، و لكن أيضاً تطوير التفكير 
االستراتيجي كجزء من ممارساتهم التشغيلية.  توصي الدراسة أوالً بمراجعة نموذج التقييم الذاتي و الذي من شأنه سد الفجوة 

يير قادة المدرسة و معايير إطار التفتيش المدرسي.  باإلضافة إلى ذلك، فإن مشاركة أولياء األمور يعدّ أمراً بالغ بين معا
     .األهمية عندما يتعلق بالتخطيط لعملية التقييم الذاتي للمدرسة
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