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 شــــكر وتقـديـــر

 

مقود أبقو سقمرة، المشقر  حبعد شكر اهلل وحمده، وبكل العرفان والتقدير، أتقدم بشكري العميق  للقدكتور م
رشقققاداته الم يققدة،  لوالهقققا لمقققا علققى الرسقققالة، لجهقققوده المتواصققلة، ومعاملتقققه الايبقققة، وأخرقققه السقققامية، وا 

 نور.استاعت انجاز هذه الرسالة ولما قدر لها أن ترى ال

محمققققد شققققعيبات  ويسققققعدني  أن أتقققققدم بخققققالق الشققققكر والتقققققدير شلققققى عرققققوي لجنققققة المناقشققققة الققققدكتور
ثرائها بمرحظاتهما القيمة. كمال مخامرة  الدكتورو   لت رلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وا 

كقققان وأققققدم خقققالق الشقققكر شلقققى السقققادة األفارقققل، أعرقققاء لجنقققة التحكقققيم القققذين حكمقققوا األداة، والقققذين 
ر الكبيققر فقي اعتمققاد أداة الدراسققة اعتمققادا  ذا قيمقة سققاعدت علققى مورققوعية لتوصقياتهم ونصققائحهم الققدو 

 الرسالة في مادتها وموروعها.

كمقا أشققكر مققديري مققدارس ال ريققر فققي فلسققاين واألردن علقى تعققاونهم ومسققاهمتهم فققي شتمققام هققذا البحقق  
جابققة علققى أداة هققذا العمققل مققن خققرل اال شتمققامالعلمققي، كمققا أشققكر معلمققي مدارسققها الققذين سققاهموا فققي 

 الدارسة.

لجمعية ال رير، لما قدمتقه لقي مقن دعقم وتشقجيع  ي أن أقدم جزيل الشكر واالمتنانوفي النهاية، ال ي وتن
جقققورب عبسقققي ، واألخ لمناقققة الشقققر  األوسققاريجققيس كلقققود رور، الققرئيس العقققام وأخققق بالقققذكر األخ 

لى األخ رفا سهر ، اللذينوسا االسب  الرئيس العام لمناقة الشر  األ ئيل كقونزاليس، شجراء الدارسة، وا 
لى األخ البرت ألونزو،  داعيا   أن يكافئهم خير مكافأة على جميل معقروفهم،  الرر، معلمي ومرشدي، وا 

 التقدير واالحترام.   فائ مني ولهم 
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 ملخص الدراسة

 

ميها معل   نظر   من وجهة   واألردن   في فلساين   ال رير   رس  مدا مدى فعالية   التعر  الى الدراسة   هدفت هذه  
وت ك وَّن  مجتمع  الدارسة  من جميع  معلمي مدارس  ال رير  في فلساين  واألردن  ومن مها اإلدارية. واواق  

( شداريا ، موزعين على خمس  مدارس  02و) ( معلما  011عددهم )جميع  الااقم  اإلداري فيها، والبالغ  
، وقد أجريت الدراسة  على مجتمع الدراسة كامر . ولتحقي   أهدا   2142-2144الدراسي  للعام  
)استبانة( لقياس  مدى فعالية  مدارس  ال رير  في فلساين  واألردن  من دراسة، قام  الباح   ببناء  أداةال

ّمت ) . وتم التحق   من ( مجاال5( فقرة، موزعة  على )65وجهة  نظر  معلميها واواق مها اإلدارية، ر  ت.
ّكمين  والار   اإلحصائية  المناسبة.  صدقها وثباتها من خرل صد   الم ح 

واظهقققققرت نتقققققائأ الدارسقققققة أن تققققققديرات أفقققققراد مجتمقققققع الدراسقققققة لمقققققدى فعاليقققققة مدارسقققققهم كانقققققت بدرجقققققة 
( للدرجقققققة الكليقققققة. كمقققققا أظهقققققرت النتقققققائأ وجقققققود فقققققرو   بقققققين 0.53كبيقققققرة، وبمتوسقققققا حسقققققابي ققققققدره )

يرات أفققققققراد مجتمققققققع الدراسققققققة لمققققققدى فعاليققققققة هققققققذه المققققققدارس تبعققققققا  لمت يققققققر الخبققققققرة، لصققققققال  ذوي تقققققققد
الخبققققرة األكثققققر مققققن عشققققر سققققنوات، وتبعققققا  لمت يققققر موقققققع المدرسققققة، لصققققال  مدرسققققة ال ريققققر   عمققققان، 
وتبعقققققققا  لمت يقققققققر المرحلقققققققة التعليميقققققققة، لصقققققققال  المرحلقققققققة الثانويقققققققة، وتبعقققققققا  لمت يقققققققر الجقققققققنس، لصقققققققال  

 جسققققتير فققققأعلى، وتبعققققا  لمت يققققر المسققققمىتبعققققا  لمت يققققر الممهققققل العلمققققي، لصققققال  حملققققة المااإلنققققا ، و 
         الوظي ي، لصال  الااقم اإلداري.

قققققققوئء  هقققققققذه  النتقققققققائأ،  تعزيقققققققز  م هقققققققوم  المدرسقققققققة  ال عالقققققققة  أوصقققققققى الباحققققققق   بعقققققققدة بالتوصقققققققيات وفقققققققي ر 
قققققنع  الققققققرار  والمسقققققالوتقققققدرير  اإلداريقققققين  علقققققى كي يقققققة  تحقيق هقققققا مقققققن خقققققرل  اشقققققرا    اهم ة  علمقققققين فقققققي ص 

نشقققققققاء  دائقققققققرة. فقققققققي وزارة التربيقققققققة  والتعلقققققققيم  تعنقققققققى بشقققققققمون المدرسقققققققة فقققققققي تاقققققققوير  رسقققققققالة  المدرسقققققققة و  ا 
ققققة. للتقيققققيم  والتح يققققز  والتققققدرير  و ال عالققققة، وبنققققاء  أنظمقققق ل قققققوي. وفعققققال. أن ي صققققار  شلققققى بنققققاء  نظققققام  تواص 

جقققققراء  دراسقققققات. لفقققققي جميقققققع  المقققققدارس و  لك شققققق   عقققققن مقققققواان  الرقققققع  فقققققي المدرسقققققة ، والتعمققققق   فقققققي ا 
  .ممشرات  المدرسة  ال عالة
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Abstract 

This study aimed at determining the effectiveness of the Freres' schools in Palestine and 

Jordan from the viewpoint of teachers and administrative staff. The population of the study 

consisted of all (300) teachers and all (32) administrators staff of the academic year of 

(2011-2012) in the five schools of the Freres in Palestine and Jordan.  This study was 

conducted on the whole population. The instrument of the research was a questionnaire 

consisted of (56) items, divided into (6) aspects. The validity and the reliability of the 

instrument were determined by appropriate methods.  

The results of the study revealed that the degree of the estimation of teachers and 

administrative staff of the effectiveness of their schools was high, with an average mean of 

(3.69) of the total degree. Also, the results revealed that there were differences in the 

estimations of teachers and administrative staff concerning the determination of the 

effectiveness in regards to different variables: the variable of experience in favor of those 

with more than ten years experience, the variable of the location of the school in favor of 

Freres' school in Amman, the variable of the level of school in favor of the secondary 

level, the variable of gender in favor of females, the variable of qualification in favor 

graduate degrees. Finally, the variable of job description was in favor of the administrative 

staff. 

In the light of these results, the researcher recommended the following: 

- To promote the concept of an effective school and to train administrators and 

teachers on how to achieve this effectiveness by involving teachers in decision-

making and in the development of the school's mission. 

-  To establish a department in the Ministry of Education focusing on the 

implementation of the elements of school effectiveness, and building systems for 

evaluation, motivation and training. 

- Constructing a strong and effective communication system in the schools. 

- Conducting studies to detect weaknesses in the schools and the indicators of an 

effective school. 
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 الفصل األول  .1

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 

  دمةالمق  1.1

 اللحظققات ومنققذ. والعقققل ال كققر ومنحققه المخلوقققات جميققع عققن وميققزه اإلنسققان وتعققالى سققبحانه اهلل خلقق 
 مقققع تجاربقققه خقققرل مقققن المعرفقققة وبنقققاء حولقققه، مقققن العقققالم باكتشقققا  خاقققوة خاقققوة اإلنسقققان بقققدأ األولقققى،
 العلميقة ت سقيراته وينلتقد للكتابقة الحقر  ثقم الصقورة باسقتخدام اإلنسقان وققام. العلمية واكتشافاته الابيعة
 وأصقب  محاورهقا وتشقعبت المعرفقة فتكدسقت.  فيقه يعقي  الذي العالم عن مناقية ت سيرات أعاته التي

 بالمعرفققة اإلنسققان يققنعم واليققوم،.  واألدر العلققوم مققن عديققدة ميققادين فققي  المعرفققة مققن هائققل   كققم   لإلنسققان
 . المعاصر اإلنسان حياة لتاور الرئيس سبرال المعرفة هذه وكانت والسعادة الرفاهية له جلبت التي

 آخقر شلقى جيقل مقن بن سقه معرفته نقل على اإلنسان عمل المعرفي، المخزون على المحافظة أجل ومن
 الكتاتيققر ومققدارس  القبليققة والمدرسققة البيتيققة المدرسققة مققن ابتققدأت عديققدة واققر  شققتى وسققائل مسققتخدما  

 الققرآن دور أو الكتاتيقر  أساسقي بشقكل يشمل اإلبتدائي التعليم كان الوقت، ذل  وفي( 2992 ناصر،)
 الاراونققة،) والحسققار والكتابققة الكققريم القققرآن وتسققميع ح ققظ يشققمل الكتاتيققر فققي المنهققاب وكققان الكققريم،
 .  اليوم نعرفها كما أصبحت حتى  تاورت التي  المدرسة اإلنسان أوجد النهاية وفي  .(2002

 وسققائل وتعلققيمهم الصقق ار شلققى األجيققال تققرا  ونقققل المعرفققة لقققينت مققن عديققدة مهمققات للمدرسققة وأوكلققت
 التققي التربويققة ممسسققاته شققعر لكققل أصققب  بعققد، وفيمققا(. 2002 عابققدين،) المسققتقبل فققي رزقهققم لكسققر
 المدرسققة نحققو المجتمققع نظقرة ت يققرت لهققذا،. جيقل شلققى جيققل مقن وقيمققه وتاريخققه معرفتقه نقققل علققى تعمقل
 ت يققرت بالمعرفققة، الترميققذ تزويققد مهمتهققا بحتققة تعليميققة ممسسققة أنهققا ىعلقق للمدرسققة ينظققر كققان أن فبعققد
 لتحقيق  وسقلية التعلقيم مقن تتخقذ تربويقة اجتماعيقة ممسسقة أنها على للمدرسة ينظر وأصب  النظرة  هذه

 مقققع السقققليم للت اعقققل  الترميقققذ شعقققداد والثقققاني االنتاجيقققة، للحيقققاة وال نقققي العملقققي اإلعقققداد األول هقققدفين:
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 غبقاري،) قويقة أسس على مبنية اجتماعية عرقات تكوين كي ية على دربتهم قد تكون أن بعد ع،المجتم
2999).   

 ( أسبار وعوامل استدعت وجود المدرسة واقترت بإنشائها ومن بينها:2003ويعدد مرسى )

 تراكم الثقافة وظهور الحاجة شلى هيئة متخصصة لنقلها. -

 يمها.اختراع الكتابة وظهور الحاجة شلى تعل -

 تاور النظم الدينية والحاجة شلى التدرير على الاقوس الدينية. -

دارته. -  النمو الداخلي للمجتمعات وما تالبه ذل  من شعداد قيادات لتوجيه نشاا المجتمع وا 

التهديد بال زو الخارجي وظهور الجي  كمنظمة رسمية وما تالبه ذل  من شعداد القيادات  -
 العسكرية.

ة الداخليققققة، ومققققا يتصققققل بهققققذه الصققققراعات مققققن وجققققود أيققققدولوجيات الصققققراعات االجتماعيقققق -
ومذاهر فكرية مختل ة، وما ترتقر علقى ذلق  مقن تهديقد للققيم التقليديقة والمعتققدات الراسقخة 

 وررورة المحافظة على الترا  وتقبله من خرل هيئة متخصصة. 

 االعتمققاد علققى قققادرا   نسققانا  ش منققه لتجعققل بكليتققه اإلنسققان شخصققية بنققاء شلققى عققام بشققكل المدرسققة وتهققد 
 وقدراتقه ميولقه عقن والكشق  والتجديقد االبتكقار علقى وتشقجيعه شخصقيته وتنميقة ذاتقه، وبنقاء ن سقه على

 كقائن أنقه علقى بقال رد االهتمقام ويكقون(. 2990 ،وحسن مااوع)الن ء  لمصلحة وتوجيهها واستعدادها
 حسققن،) واجتماعيققة  وجماليققة ووجدانيققة وعقليققة جسققمية حاجققات مققن المختل ققة حاجاتققه تشققبع أن يسققتح 
2992). 

 مقدارس مقن للمدرسقة متنوعقة أشقكال وتبلقورت التعلقيم، أسقالير تاقورت األهدا ، هذه تحقي  أجل ومن
 االلكترونيققققة، والمدرسققققة  الذاتيققققة اإلدارة مدرسققققة منهققققا مختل ققققة بأسققققماء حديثققققة مققققدارس شلققققى كرسققققيكية،
 . ال عالة والمدرسة العصرية، والمدرسة

 كنيسققية جمعيققات وانبثقققت. ومبققادئهم قققيمهم لنشققر وللكنيسققة للققدول الم رققلة الوسققيلة المدرسققة أصققبحتو 
( ال ريقر باسقم المعروفقة) المسقيحية المقدارس أخقوة جمعيقة الجمعيقات، تلق  ومقن والتعلقيم، التربية مهمتها
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 ثقققم. Calcutt, 1988)) دالسقققال يوحنقققا الققققديس ، وأسسقققها2890 العقققام فقققي فرنسقققا فقققي ابتقققدأت التقققي
 العقام في القدس مدينة شلى وصلت حتى العالم في عديدة بقاع في مدارسها وبنت الجمعية هذه توسعت
 ويافقا، لحقم وبيقت وحي قا الناصقرة شلقى توسقعت ثم مدارسها أول الرهبنة أسست المدينة، هذه وفي 2983
 . حنينا بيت في ، المبنى الحدي 2000 العام وفي

 المقققدارس هقققذه واجهقققت واألردن فلسقققاين فققي ال ريقققر مقققدارس وجقققود علققى امقققا  ع واألربعقققين المئقققة وخققرل
 أماكن في التربية خدمة تقديم في اآلخر البعض واستمر بعرها أغل  عديدة، وتحديات جمة صعوبات
 تلميقذا   ال ريقر تلميقذ يكقون أن أجل من لديها ما أفرل تقديم على المدارس هذه جاهدة وعملت. تواجدها
ذا كانققت مدرسققة األمققس معنيققة بتعلققيم . يققع األصققعدةجم علققى مميققزا   وبهققذا توسققعت أهققدا  المدرسققة، وا 

مهارات االتصال األساسية الثرثة وهي: القراءة والكتابة والحسار، فإن مدرسة اليوم أصقب  مقن واجبهقا 
كقار عنقد التثقي  والتربية وتنمية ققدرات الترميقذ الشخصقية والعقليقة وتسقليحه بت كيقر نققدي وتعزيقز اإلبت

 (.2003، يالترميذ، وتحميلهم مسمولية المستقبل )مرس

"شذا لقم تت يقر المنظمقة فإنهقا  (Issacson and Bomburg, 1992 p42)ازكسقون وبقومبر    يققول
تعاي دائما  ن س النتائأ، ولهذا يتوجر على النظام المدرسي والممسسات التربويقة العمقل علقى تحسقين 

ل مواكبقققة عصقققر الت يقققرات السقققريع والمتسقققارع. والنظقققام التربقققوي فقققي كقققل النظقققام فيهقققا وت ييقققره مقققن أجققق
المجتمعات هو أحد الركائز التي يعول عليها المجتمع لتقدمه ولتحسين بنائه ولتنظيم العرققات فيقه مقن 

 أجل رفع مستوى رفاهية مواانيه." 

العربقي بشقكل خقاق، تمقر  ( بأن اإلدارة في العالم المتنقامي عامقة، وفقي العقالم2008ويمكد العايات )
فقققي مرحلقققة حرجقققة شذا لقققم تواكقققر وتابققق  النظريقققات واألسقققالير اإلداريقققة الجديقققدة وذلققق  لتلبيقققة حاجقققات 
واهتمامات المواان العربي. وبهذا، فالمدرسة أينما وجقدت، هقي ممسسقة تققوم بالعمليقة التعليميقة، وفيهقا 

هنا جاءت أهمية هقذه الدراسقة التقي تعقالأ  الجهاز اإلداري الذي بحاجة شلى تقويم وتحدي  وت عيل. من
 موروع فعالية المدرسة لترع مقترحات وتوصيات ترتقي بالمدرسة لتصب  مدرسة فعالة.

شن العالم من حولنا يسير بصورة متسقارعة جقدا، فالمسقتقبل لقن يكقون مثقل الحارقر بتاتقا . شن للمسقتقبل 
لتاقققوير واالسقققتعداد للمسقققتقبل، وأال نقققدعي أن ظروفقققه المتجقققددة لقققذل  ينب قققي علينقققا النظقققر مليقققا   فقققي ا

المسققتقبل هققو اسققتقراء خاققي للحارققر، مثققل اريقق  اويققل تمتققد شلققى مققا ال نهايققة. شن المتسقققبل سققيكون 
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مختل ققا  عمققا نتوقعققه، وال نريققد أن نقققع فققي مشققكلة وهققي أن نققرفض بعنققاد حقيقققة كققون  المسققتقبل  امتققدادا  
 (.2008  االستراتيجية، للحارر )مركز اإلمارات للدرسات والبحو 

 تققوم هقل ولمعرفة وتاورها، المجتمعات  عليها تقوم التي الركائز أهم تعتبر التي المدرسة، ألهمية ونظر ا
 تاابقها مدى ولمعرفة تاورها، ولقياس تأسيسها لمبادئ وفقا بعملها واألردن فلساين في ال رير مدارس

 رهبققان مققن مدارسققه فققي العققاملين مققن الققر الققذي الممسققس بقققول وعمققر   ال عالققة، المدرسققة لخصققائق
 الدراسقات وألن  ،( Goussin, 2001p.24" ) جيقد بشقكل تسقير أن المدرسقة علقى يجقر"  وعلمقانيين

 وألهميقة  خقاق قليلقة، بشقكل  واالردن فلسقاين ال ريقر فقي مقدارس فقي  المورقوع هقذا تناولقت التقي

 . واألردن فلساين في ال رير مدارس فعالية دراسة ىشل تهد  التي الدراسة هذه مثل ميرد كان الموروع

  الدراسة مشكلة  2.1

 على عملت والتي  واألردن، فلساين في ال رير مدارس تأسيس على عاما   وأربعون ئةام مرى أن بعد
 المقدارس هقذه لتقيقيم الوققت حقان. جميقع األصقعدة علقى اإلنسقان بنقاء أجقل مقن وسقعها في كل ما تقديم
 خصقائق دراسقة خقرل مقن فعاليتهقا ومقدى المارية، السنوات عبر تاورها مدى معرفةل علمي، بشكل

  (:Sadker and Zittleman, 2009) وسققادكر زلتمققان عررققها كمققا وممشققراتها، ال عالققة المدرسققة
 .  الترميذ تقدم ومراقبة ومنظمة، آمنة وبيئة للترميذ، عالية وتوقعات وارحة، ورمية الحكيمة، اإلدارة

يمققققان ال ريققققر جمعيققققة لققققدى ورسققققالتها المدرسققققة ألهميققققة ا  ونظققققر   تقققققدم أن يجققققر المدرسققققة بققققأن الجمعيققققة وا 
 فققي لهققا مقدارس أسسققت ققد الجمعيققة وبققأن مواانيهقا، وبنققاء الشقعور بنققاء علققى ممتمنقة وبأنهققا األفرقل،
 تكقققون أن تريقققد الممسسقققة وألن واألردن، فلسقققاين رجقققال بنقققاء فقققي المسقققاهمة أجقققل مقققن واألردن فلسقققاين
 تعمقل وبأنهقا األفرقل، لقه تققدم المدرسقة بقأن التلميذ يشعر حي  الك اءة من عال.  مستوى على مدارسها

 . الشخصي وتقدمه المعرفي العلمي تقدمه أجل ومن راحته أجل من

 قيامهققا ومقدى واألردن، فلسققاين فقي ال ريقر مققدارس فعاليقة مقدى قيققاس تحقاول التقي الدراسققة هقذه جقاءت
 وجودهقا، هقد  اليقوم تحقق  واألردن فلسقاين فقي ال ريقر مقدارس كانت شذا معرفة اح الب وأراد بواجبها،
 . ال عالة المدرسة لخصائق مرئمتها ومدى
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  الدراسة أهداف 3.1

 : التالية األهدا  تحقي  شلى الدراسة هذه تسع
 فلساين واألردن. في اللسالية المدارس فعالية شلى مدى التعر  

 الققوظي ي والمسققمى والخبققرة العلمققي والممهققل الجققنس: التاليققة المت يققرات لدرجققة ال عاليققة فققي ظقق وتحديققد
 فققي ال ريققر مققدارس ل عاليققة اإلداري والاققاقم المعلمققين نظققر بوجهققة موقققع المدرسققةو  التعليميققة والمرحلققة

 فلساين واألردن.
  

 الدراسة أسئلة  4 .1

 : السمالين التاليين عن اإلجابة الدراسة تحاول

نظقققققققققر  ةردن مققققققققن وجهقققققققققمققققققققدى فعاليقققققققققة مققققققققدارس ال ريقققققققققر فققققققققي فلسقققققققققاين واألمقققققققققا :  األول الســــــــؤال
 ؟أفراد مجتمع الدراسة

 ال ريققققققققر مققققققققدارس فققققققققي أفققققققققراد مجتمققققققققع الدراسققققققققة نظققققققققر وجهققققققققات تختلقققققققق  هققققققققل: الثــــــــاني الســــــــؤال
 سققققققققققنوات مت يققققققققققرات الدراسققققققققققة: بققققققققققاختر  مدارسقققققققققهم فعاليققققققققققة مققققققققققدى حققققققققققول واألردن فلسققققققققققاين فقققققققققي

والمسققققققققققققمى  والممهققققققققققققل العلمققققققققققققي والجققققققققققققنس،  يققققققققققققة،التعليم والمرحلققققققققققققة ،موقققققققققققققع المدرسققققققققققققةو  الخبققققققققققققرة،
 ؟الوظي ي 

 همية الدراسة أ    1.5

 أي فقققي تواجقققدها الرقققروري مقققن التقققي ال عالقققة المدرسقققة عناصقققر تجمقققع كونهقققا مقققن الدراسقققة أهميقققة تنبقققع
 الجاد التقييم أمام ن سها وترع أولوياتها سلم في النجاح ترع مدرسة أي في أو ناجحة تربوية ممسسة

وهنالققق  حاجقققة شلقققى التاقققوير والتجديقققد وال سقققيما فقققي . الرقققع  ومقققواان الققققوة مقققواان ةمعرفققق أجقققل مقققن
 أينما المدرسة بأن ننسى وال .(2002عصرنا المعقد في مسيرته والذي يقذفنا يوميا بجدائد )عبد الدائم، 

 هققذه أهميققة شيجققاز ويمكققن. ال ققد رجققال بنققاء خققرل مققن األواققان وبنققاء اإلنسققان بنققاء شلققى تهققد  وجققدت
 : يلي بما الدراسة

 مورققوع بدراسققة تهققتم التققي فلسققاين واألردن فققي الباحقق ، األولققى علققم حسققر الدراسققة هققذه تعققد -2
 .واحدة لجمعية تنتمي التي المدارس من لمجموعة المدرسة فعالية
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 رققع ها ونقققاا قوتهققا ونقققاا ال ريققر مققدارس ميققزات علققى التعققر  الدراسققة هققذه خققرل مققن يتوقققع -2
 . ال رير مدارس في والتحسين ريللت ي متينا أساسا   الدراسة هذه تكون أن ويتوقع

 وهققو فلسققاين واألردن  فققي ال ريققر مقدارس عققن مسققموال ن سققه الباحق  بكققون الدراسققة هققذه تمتقاز -3
 .األوسا الشر  ومستوى فلساين واألردن مستوى على شدارتها مجلس في عرو

 عديقدة مقدارس تقدير والتقي األخقرى يقةالرهبان الجمعيات تأثير على الدراسة لهذه تكون أن يتوقع -4
 .وتحسينها مدارسها تقييم علمية في البدء أجل من فلساين واألردن في

تربويقققة  أنظمقققة فقققي مقققدارس خمقققس فقققي القققائم النظقققام تعقققالأ ألنهقققا فريقققدة الدراسقققة هقققذه تعتبققر  -2
 بقين تققع نقاحني وبيقت والققدس ال لسقاينة الوانيقة التربيقة سقلاة تحت لحم بيت تقع فمثر ،مختل ة
 ال رنسقي والنظقام التربقوي النظام رمن ويافا االسرائيلية المعار  ووزارة ال لساينية الوانية سلاة
 . األردني التربوي النظام رمن وعمان اإلسرائيلي التربوي

تأتي أهمية هذه الدراسة استجابة لالر جمعيقة ال ريقر، المسقمول الرسقمي عقن مقدارس ال ريقر  -8
دن مقققن حيققق  التجديقققد وت عيقققل دور المدرسقققة فقققي بنقققاء اإلنسقققان وتهيئتقققه )اعمقققال فقققي فلسقققاين واألر 

 (2020ممتمر الرسالة اللسالية، 

 االحقترل فقي ظقلتكمن أهمية هقذه الدراسقة فقي تمكقين المدرسقة مقن القيقام بقدورها بشقكل فعقال  -8
 . المدارس تقديم تعليم فعال في هذهمن خرل  ى معوقاته،الت لر علمحاولة و  لبعض مدارسها،

   الباحثين مساعدة نتائأ من شليه تتوصل سو  وما للدراسة النظري اإلاار خرل من يتوقع - 9    

 . المجال هذا في جديدة بحو  شجراء في خاق بشكل التربوية واإلدارة عام بشكل اإلدارة في        

 

 حدود الدراسة   6 .1

 :على النحو التالي وهي ،دراسةحدود ال اقتصرت هذه الدراسة على جوانر معينة، هي

 حدود بشرية: وهم المعلمون والاواقم اإلدارية في مدارس ال رير في فلساين واألردن. -2

 .2022-2022حدود زمانية: ال صل الدراسي الثاني من العام  -2
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مدرسقة ال ريقر فقي الققدس، مدرسقة ال ريقر فقي بيقت  :حدود مكانية: مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين وهقي -3
 ة ال رير في بيت لحم، مدرسة ال رير في يافا، مدرسة ال رير في عمان. حنينا، مدرس

نتققائأ هققذه الدراسققة بققاألداة المسققتخدمة للحصققول علققى بياناتهققا وباألسققلور  تحققدود شجرائيققة: تتحققدد -4
 اإلحصائي المستخدم.

 حدود م اهيمية: وتتمثل بالم اهيم والمصالحات الواردة في الدراسة.  -2

 

 مصطلحات الدراسة  7 .1

، ق 2002: "الدرجقة التقي يصقل شليهقا النشقاا فقي تحقيق  األهقدا  المرسقومة لقه" ) عابقدين،  الفعالية
229 ). 

 مشققاكلها وحققل ذاتهققا تجديققد علققى وقققادرة لالبتهققا عاليققا   تحصققير   ترققمن التققيهققي  ": المدرســة الفعالــة
 المظهققر، جميلققة لمدرسققةا تلقق  وهققي أفرادهققا، لققدى الذاتيققة الدراسققة مهققارات تاققوير عققن وباحثققة الداخليققة
دارة  مقن مجتمعهقا أفقراد لقدى الصقرحيات خرلهقا من تحدد وارحة رسالة لها محكم، تنظيمها واعية، وا 
دارة، وعاملين ومعلمين البة  وتعمقل العصقر، مسقتجدات وتواكقر باسقتمرار خااهقا تراجقع التقي وهي وا 
 نسقبة لتحقيق  المتاحقة الخبقرات مقن وتسقت يد أفرادهقا، بقين والتواصقل االتصقال من مري  جو توفير على
 مققن الدراسقة شكمققال أو للعمقل فرصقا   لهققم وترقمن والمرت ققع، العقالي التحصقيل ذوي الخققريجين مقن عاليقة
 (.28ق  2008)ديار، " الدراسي للمنهاب ناج  تابي  خرل

شقققون أو وهقققم نقققوار مقققدير المدرسقققة، ومشقققرفو األقسقققام المختل قققة فقققي المدرسقققة، والم تالطـــواقم اإلداريـــة: 
 مسمولو المراحل التعليمية المختل ة في المدرسة. 

وهقي كلمقة فرنسقية تعنقي األخقوة. وهقي جمعيقة كاثوليكيقة مسقيحية تهقتم فقي تربيقة الالبقة وتقدير الفرير: 
فقي  2890(  بلدا  في العالم،  وممسس هذه الجمعية أو الرهبنة هو يوحنا دالسال سقنة 92مدارس في )

 .)الموسوعة الكاثوليكية(مدينة رينس في فرنسا. 

وهي المدارس التابعة شلى جمعية ال رير والتي تشر  عليهقا وتراقبهقا عقن كثقر. ويوجقد مدارس الفرير: 
أربققع مققدارس فققي فلسققاين وهققي:  مدرسققة ال ريققر فققي بيققت لحققم، ومدرسققة ال ريققر فققي القققدس، ومدرسققة 

هنالق  العديقد مقن الم قرادات  ي عمقان.ال رير في بيت حنينا، ومدرسة ال ريقر فقي يافقا، ومدرسقة واحقدة فق
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التي تقدل وتشقير شلقى مقدارس ال ريقر منهقا مقدارس أخقوة المقدارس المسقيحية، ومقدارس األخقوة والمقدارس 
 اللسالية. كل هذه الم ردات تعني ن س الشيء ولكن بأسماء مختل ة. 

ورع أهقدا  تربويقة هي تل  المنظمة التي تعمل على : / تعريف إجرائي من الباحث المدرسة الفعالة
ر  متعقددة. وهقي واجتماعية وثقافية ودينيقة وروحيقة وريارقية... وتعمقل علقى تحقيق  هقذه األهقدا  باق

لتحقيققق  تالعاتهققا وهققي تلققق   مققل علقققى تقققويم مسققارها عبقققر ورققع خاققام ن سققها وتعالمدرسققة التققي تققققيّ 
تربوي واحد، وله م قاهيم على مشروع    يجاد جماعة تربوية وفري  موحد متالمنظمة التي تعمل على ش

هقي المنظمقة التقي يكقون فيهقا رسقالة ورميققة وارقحة، نظقام تواصقل فعقال، توقعقات عاليقة مققن  .مشقتركة
 الترميذ، ونظام للتقيم الدائم، ومناخها آمن ومنظم.

 2988وأرارقققي  2949وهقققي فلسقققاين التاريخيقققة والتقققي ترقققم األرارقققي المعروفقققة بأرارقققي فلســـطين: 
 ا فيها القدس(. )الر ة ال ربية بم

 : وهي الر ة الشرقية من نهر األردن. األردن
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 الفصل الثاني  .2

 

 النظرياإلطار   1. 2

  :"فعاليةال"  مفهوم . 1. 1. 2

ابير ن تعققابير ل ويققة لوصقق  المدرسققة وقققدرتها. ومققن بققين هققذه التعققذ عشققرات السققنياسققتخدم البققاحثون منقق
ان نحقققدد معنقققى كقققل تعبيقققر مقققن هقققذه  التعقققابير وتحديقققد  ليقققة. ومقققن المهقققم جقققدا  المسقققتخدمة الك قققاءة وال عا
 عناصر وار  قياسه. 

وهي موروع هذه الدراسة،  Effectiveness" "تي تقابلها بالل ة االنكليزية كلمة  تعني كلمة ال عالية ال
مقققققدى صقققققرحية العناصقققققر "بانهقققققا  ( 2، ق 2984فققققققد عرفتهقققققا المنظمقققققة العربيقققققة للعلقققققوم اإلداريقققققة )

، 2982قققاموس اإلدارة )وفققي المسققتخدمة )المققدخرت( للحصققول علققى النتققائأ المالوبققة )المخرجققات(". 
"تحقيققق  األهقققدا  الصقققحيحة مقققن وجهقققة نظقققر أفرقققل الت سقققيرات الممكنقققة نهقققا رفقققت بأ( فققققد ع280ق 

مكانقققققققققققققات  القققققققققققققرب ". كمقققققققققققققا عرفتهقققققققققققققا دائقققققققققققققرة المعقققققققققققققار  االمريكيقققققققققققققة  لظقققققققققققققرو  التجقققققققققققققارة وا 
http://en.wikipedia.org  :رة"مققدى تحقيقق  نتققائأ مقصققودة وتعتمققد ال اعليققة علققى القققد بأنهققا 

 وعرفهققا علققي علققى التواصققل واألخققر  وتعتبققر االخققر  مققن أهققم األسققس التققي تعتمققد عليهققا ال عاليققة".
( بأنهققا م هققوم يعبققر عققن مققدى صققرحية العناصققر المسققتخدمة)المدخرت( للحصققول 22ق ،  2993)

 على النتاتأ المالور". 

فقققي كتقققار التابيققق  الصقققرفي عقققالأ الصقققر  العربقققي ال قققر  بقققين ال عاليقققة وال اعليقققة. وبحسقققر مقققا جقققاء و 
(، فققإن ال عاليققة  اسققم مشققت  مققن ال عققل "فعققل" وهققي مشققتقة مققن األفعققال الدالققة علققى 2999)الراجحققي، 

وهققي ال تشققت  شال مققن ال عققل الثرثققي ولهققا  ،معنققى اسققم ال اعققل مققع تأكيققد المعنققى وتقويتققه والمبال ققة فيققه
 أوزان أشهرها خمسة )فعال، م عال، فعول، فعيل وفعل(. 

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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ختققار الباحقق  أن يكققون عنققوان دراسققته "فعاليققة المدرسققة" ولققيس فاعليققة المدرسققة. ألنققه بحسققر المعنققى وا
فإن فعالية المدرسة تناب  على المدرسة التي تققوم بالعمقل بشقكل مبقالغ فيقه، ألنهقا أصقبحت خبيقرة فقي 

ميقدان التربيقة العمل المدرسي وهذا هو المتوقع من مدارس ال رير في فلساين واألردن التي عملقت فقي 
 منذ مئات السنين. 

ونرحققظ فققي الكتابققات العربيققة اسققتعمال الكلمتققين دون الت ريقق  الققدقي  بينهمققا، وتتققرجم هاتققان الكلملتققان 
 .Effectivenessباإلنكيزية بالكلمة 

 ومنن قدموا تعري ات مختل ة لل عالية وفي األدر التربوي العربي، هنال  العديد من الباحثين العرر الذي
المنظمققة علققى تحقيقق   أومققدى قققدرة المدرسققة بأنهققا  "(  229، ق 2002عابققدين ) مققا أورده التعرفققات
تحقي  أعلى النتائأ رمن  القدرة على"ب(  398، ق 2992وعرفها كنعان ) ، "التي ورعتها األهدا 

الققذي  (89، ق 2992عريقق  العمققري )ل عاليققة تاألخققرى  لومققن التعري ققات . "اسققتخدام المققوارد المنظمققة
لممسسة".  وعرفها ا هدا نجاز الذي يقوم به القائد والمجموعة التابعة له تحقيقا ألعرفها "بأنها مدى اإل

  . "والنتائأ المتوقعة (  بأنها الوصول شلى األهدا 320، ق 2993المني  )

 هي: ،ن ال عالية تقسم شلى ثرثة أقسامإف (Reddin, 1971وبحسر ريدن )

نجاز اإلدارة ب ض النظر عن وهي ش Management Effectiveness:ال عالية اإلدارية  -
 مدى الجهد المبذول.

وهقققي متعلققققة بسقققلوكيات اإلداريقققين  : Apparent Effectivenessال عاليقققة الظاهريقققة  -
واتخقققاذ الققققرارات المناسقققبة فقققي  ،مقققن تسقققليم األعمقققال فقققي موعقققدها ،والعقققاملين فقققي الممسسقققة

 عمل لصال  العمليات في الممسسة. وتحقي  عرقات  ،الوقت المناسر

هدافققه   كققل فققرد أليققوهققي المتعلققة بتحق :Personal effectivenessال عاليقة الشخصققية  -
 الممسسة.  أهدا الخاصة مع  الخاصة مع الحرق على تناغم األهدا 

الركنققان وهققذان  ،قهمققا مجتمعققينين ال تقققوم شال بهمققا وال توجققد ال اعليققة شال بتحقونجققد بققأن لل اعليققة ركنققي
حقققدا  التقققأثير اإليجقققابي )كقققردي  األهقققدا تحقيققق   : همقققا ونرحقققظ الصقققعوبة فقققي ، ( 2022المنشقققودة وا 

 ،ختر  تصور المقيم لها )أخوارشقيدةال اعلية اإلدارية نسبي يختل  با تحديد هذا التعبير ألن " تعري 
 زال مصققالحا  ( بققان مصققال  ال اعليققة مققا Cheng, 1996)(.  وفققي ن ققس االتجققاه كتققر شققن  2008
وأن تعري  ال اعلية له معاني كثيرة  ،رغم استخدامه في األدر التربوي المتعل  ب عالية المدرسة غامرا  

 لدى مختل  الباحثين. 
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مقور التاليقة: ال عاليقة تقأتي مقن منالق  تحديقد األن صقعوبة تعريق  فإ (Cheng, 1996)وبحسر شن  
ن مقق يرققا   ؟ وكيقق  ومتققى نققيم؟ والصققعوبة  أيعقر  نظقر مققن؟ ومققا هقي المعققايير؟ ومققن ةفعالقة مققن وجهقق

فقي  ا  در التربقوي تباينقنجقد فقي األعليهقا لتعريق  ال اعليقة. كقذل     قخرل عدم وجود قواعد مشتركة مت
ن مصدر التباين هو نرى بأو من ناحية تعري  ال اعلية،  القائمين عليها األفرادوجهات نظر المنظمات و 

مقا تتعقدد  المنظمة التي غالبقا   أهدا ل فرد مما أدى شلى صعوبة تحدد اختر  في الخل يات العلمية لك
عقدم الققدرة  فقيخقتر  عارض ويصعر االت ا  على صياغة األهدا  بصورة محددة، ساهم هقذا االوتت

قققدرة الممسسققة  تعنققين هنالقق  ات اقققا بققأن ال اعليققة   وارقق  لل اعليققة. شال أننققا نجققد بققأعلققى تحديققد تعريقق
 .(2022 ،ها )كرديأهدافقي  والمنظمة على تح

( 89، ق 2008تعرفهقا أخورشقيدة )ف Efficencyليزيقة كلمقة ويقابلهقا بالل قة االنج ، قاءةالك أمقا م هقوم
( بققأن الك ققاءة وال اعليقققة 2002عابققدين) ويققرى ."بالحصققول علققى أكبققر المخرجققات مققن أقققل المققدخرت"

" فالك قاءة تعنقي عمقل األشقياء بشقكل  مرتباقان معقا. ختل ان عن بعرهما القبعض، ولكنهمقا م هومان ي
 doing theتعنى عمل االشياء الصحيحة بشكل صحي  فأما ال اعلية  ،doing thing rightصحي  

right things right  الممسسة.  أي تحقي  األهدا  الموروعة من 

لنتققائأ، بأنهققا العرققة بققين المققوارد وا  efficiency –( الك ققاءة 222، ق 2009وعرفقت السققحيمات ) 
وتقاس باحتسار نسبة المخرجات شلى المدخرت المست لة لتحقيق  أهقدا  المنظمقة. وتقرتبا بمسقألة مقا 
هو مقدار المدخرت الرزم لتحقي  مستوى معين من المخرجات أو هد  معين. وتعنى الك اءة تحقيق  

لمنظمقة ألهقدافها أي فهقي مقدى تحقيق  ا Effectiveness –أكبر من عة مقابقل التكقالي . أمقا ال عاليقة 
 قدرة المنظمة والممسسة على تأمين الموارد المتاحة من أجل تحقي  أهدافها. 

( فققققققققققققد ورقققققققققققع تسقققققققققققامال  حقققققققققققول القائقققققققققققد النقققققققققققاج ، وسقققققققققققأل هقققققققققققل 086، ق 4336أمقققققققققققا كنعقققققققققققان )
؟ واعتبقققققققققققققققر (Effective) أم ال عقققققققققققققققال (،Effecientالقائقققققققققققققققد النقققققققققققققققاج  هقققققققققققققققو القائقققققققققققققققد الكققققققققققققققق ء )

تققققققققققققي اسققققققققققققتخدمت لقيققققققققققققاس التاققققققققققققور اإلداري، ويسققققققققققققتمد هققققققققققققذا الك ققققققققققققاءة مققققققققققققن أهققققققققققققم المعققققققققققققايير ال
تحقيققققققققق  أعلقققققققققى انتاجيقققققققققة بأققققققققققل  المعيقققققققققار أصقققققققققوله مقققققققققن "مدرسقققققققققة اإلدارة العلميقققققققققة" الداعيقققققققققة شلقققققققققى

( الك قققققققققققققاءة القياديقققققققققققققة :  الققققققققققققققدرة 392، ق 2992تكل قققققققققققققة ماديقققققققققققققة ممكنقققققققققققققة. وعقققققققققققققر  كنعقققققققققققققان )
ت أو علقققققققققققققى شنجقققققققققققققاز األهقققققققققققققدا  المحقققققققققققققددة باسقققققققققققققتخدام المقققققققققققققوارد المتاحقققققققققققققة دون رقققققققققققققياع للوقققققققققققققق

الجهقققققققققد. وال اعليقققققققققة اإلداريقققققققققة:  الققققققققققدرة علقققققققققى تحقيققققققققق  أقصقققققققققى شنتقققققققققاب ممكقققققققققن باسقققققققققتخدام المقققققققققوارد 
المتاحقققققققققة أحسقققققققققن اسقققققققققتخدام ممكقققققققققن. وال اعليقققققققققة القياديقققققققققة: الققققققققققدرة علقققققققققى تحقيققققققققق  أقصقققققققققى النتقققققققققائأ 
والخقققققققققققدمات التقققققققققققي يمكقققققققققققن تحقيقهقققققققققققا باسقققققققققققتخدام المقققققققققققوارد المحقققققققققققددة المتاحقققققققققققة أحسقققققققققققن اسقققققققققققتخدام 

 ممكن. 
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 : الفعالة رسةالمد .   2. 1. 2

 علققى تققأثير    والمجتمققع لعائلققةل فققا لققيس هنققأ بورققوح المارققية العققود خققرل التربويققة الدراسققات أظهقرت
( Education trust, 2002) التلميققذ نجققاح علقى المدرسققة مققن ومهققم وارق  ثيرتققأ يوجققد بققل التلميقذ،
 تبعقات مقن ذلق  عققن ينقققتأ ققد ومقا فشقله أو التلميقذ نجقاح فقي مهمقا   دورا   تلعقر المدرسة نأ الممكد ومن
 مورقوع فقي البحق  التربويقة الدراسقات بقدأت المنالق  هقذا ومقن. (Crahay, 2000) يجابيقةش أو سقلبية
.  عليهققا والت ققو  صققعوبات الحيققاة تحققدي علققى قققادرين ميققذتنشققئة تر فققي نجاحهققا ومققدى المدرسققة فعاليققة
 مقدى علقى ينيالتربقو  المورقوع هقذا شق لو  ال عالقة المدرسة خصائق عن والبح  العمل بدأ هنا، ومن
  تمكقين كي يقة معرفة واألبحا  بهد   ساتاظهرت العديد من الدر و  (.Henchey, 2001) كاملة عقود

 علققى تعمققل بققدورها التققي ال عالققة المدرسققة خصققائق عققن البحقق  وبققدأ. فعالققة مققدارس لتكققون ،المققدارس
 .  مخرجات قوية الحصول على

 ،ديار) عليه والحكم قياساته تحديد وفي تعري ه في يتمايز التربوي دراأل في ال عالة المدرسة م هوم نش
ل فيهقا البقاحثون ورقع ممشقرات للمدرسقة ال عالقة ولكنهقا او حق التي التاو المح من الكثير نجدو  .(2008
 التجقققدد علقققى وآخقققرون ،للالبقققة العقققالي التحصقققيل علقققى ركقققز فقققالبعض ،القققبعض بعرقققها عقققن تختلققق 
 ابققو) ااقاتققه حسققر فققرد لكققل النمققو عناصققر بتققوفير المدرسققة قيققام مققدى علققى ركققز خققرآ قسققم، و التلقققائي
للسقققجال بقققين  وافققق  علقققى ممشقققرات المدرسقققة ال عالقققة. فكانقققت مجقققاال  تلقققم يكقققن هنالققق  و (. 2008 ،جقققادو

ومقنهم مقن ركقز علقى  (,Cheng 6991رت المدرسة ومخرجاتها )، فمنهم من ركز على مدخالباحثيين
 .(Sammons et al, 1995) ثر من المتوقع منهمتقدم الترميذ أك

مختل قة للنظقر شليهقا، وأن تعريق   ا  بأن ل عالية المدرسقة ارقق  (Firestone, 1991را  فايرستون )وأ
فعاليقققة المدرسقققة تتالقققر اختيقققارات مقققن بقققين ققققيم تنافسقققية. وأن معقققايير ال عاليقققة سقققتكون مورقققوع جقققدل 

 سياسي. 

لجنقة الت تقي  فبالمدرسة ال عالة العديقد مقن التعقاري  للمدرسقة ال عالقة. نجد في األدر التربوي المتعل  و 
والمخقرب األكبقر  (.Drever, 1991) ،يققققققة المخرجقاتاو العليا في اسكتلندا تعر  المدرسقة ال عالقة مقن ز 

ل الترميققذ بققين " وتعنققي مققاذا حّصقق Value added :ليزيققة "مدرسققة هققو "القققيم المرققافة" وباالنجفققي ال
تقرى  ن تكقون جقزءا مقن المخرجقات. في المدرسة. وبين التقريقر بقأن الققيم غيقر المعرفيقة يجقر أ نواتس

 مخرجات المدرسة أهم من مدخرتها عند تقييم فعاليتها. بأن 

وذلق  لمقارنقة  ،للنظقر شلقى الققيم المرقافة ( بأن السبر القرئيسMortimore, 1993يعلل مورتيمور )و 
 تشابهة. المدارس التي تكون مدخرتها م
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 Hoyها )أهققدافن تكققون مخرجققات المدرسققة ت ققو  أوهنالقق  رأي آخققر فققي تحديققد المدرسققة ال عالققة وهققي 

and Miskel, 2001 .) و( يعتبققر ريققدReid, 1987 بققأن جميققع وجهققات النظققر تتوافقق  علققى أن )
ي تجعقققل شققياء التققة، شال شنققه ال يوجققد توافقق  علققى األغيققر ال عالقق عققن المدرسققةتتميققز  المدرسققة ال عالققة 
ن مصققال  المدرسققة ال عالققة هققو مصققال  أ( بققSchreens, 1992يشققير شققيرينز )و   ،المدرسققة فعالققة
ن ع   ،صعر التعري   للدفاع عنه.    يكون األمر صعبا  ر  وا 

كثقر ققدرة علقى لمدرسقة ال اعلقة " بأنهقا المدرسقة األا ( Etzioni, 1960, p 227  يعقر  أتيزونقي )و 
ار لمواردهقا الداخليقة والخارجيقة بحيق  تحقق  ال عاليقة بشقكل متقوازن فقي ها من خرل استثمأهدافتحقي  

بأنهققا المدرسققة التققي يحققق  فيهققا "  (Mortimore,1993, p18)يعرفهققا مورتيمققور و . "جميققع أنشققاتها
 (28، ق 2002عرفها الدوي  )و . "الارر تقدما  ي و  ما يمكن توقعه بناء على ما يتم تزويدها به

سققة التربويققة التققي تققديرها قيققادة خبيققرة واعيققة، قققادرة مققن خققرل التققأثير فققي أركققان العمليققة بأنهققا  تلقق  الممس 
التعليميققة التعلميققة مققن معلمققين أك يققاء، والبققة ملتققزمين، وآبققاء مهتمققين وغيققرهم، وتنسققي  جهققودهم جميعققا ، 

ها وأهققدافها قققادرة علققى أن تحققدد لن سققها فلسقق ة ورميققة، تمكنهققا رققمن واقعهققا وظروفهققا، مققن تحقيقق  رسققالت
المتمثلة في توفير تعلقيم فعقال لالبتهقا يكسقبهم المعقار  والمهقارات واالتجاهقات والققيم التقي تتالبهقا حيقاتهم 

 الحاررة والمستقبلية. 

 :المدرسة نهابأ ال عالة المدرسة  (72، ق7002) ديار  ويعر 

 تاققوير عققن وباحثققة الداخليققة امشققاكله وحققل ذاتهققا تجديققد علققى وقققادرة لالبتهققا عاليققا تحصققير   ترققمن التققي"
دارةو  المظهقر، الجميلقة المدرسقة تلق  وهقي ،أفرادهقا لقدى الذاتيقة الدراسقة مهارات  محكقم، تنظيمهقاو  واعيقة، ا 

دارة وعققاملين ومعلمقين البقة مقن مجتمعهققا أفقراد لقدى الصقرحيات خرلهقا مققن تحقدد وارقحة رسقالة لهقا  ،وا 
 االتصقال مقن مقري  جقو توفير على وتعمل العصر، داتمستج وتواكر باستمرار خااها تراجع التي وهي

 التحصققيل ذوي الخققريجين مققن عاليققة نسققبة لتحقيقق  المتاحققة الخبققرات مققن وتسققت يد ،أفرادهققا بققين والتواصققل
 ". الدراسي للمنهاب ناج  تابي  خرل من الدراسة شكمال أو للعمل فرصا   لهم وترمن ،والمرت ع العالي

عندما تستايع بناء اإلنسان الصال  ذي القيم واالتجاهات  effective" لذل  تعتبر المدرسة "فعالة
المناسبة، وكذل  شذا حصلت نسبة معينة من البته على درجات عالية، وتعتبر ك اءة المدرسة عالية 

efficiency شذا تم حصول الالبة على درجات عالية من خرل اهتمامهم الشخصي واندفاعهم  ،
 (.2008ى تحمل أية تكالي  شرافية )الاويل، الذاتي دون الحاجة شل

 وفي الص حات اآلتية، قام الباح  بعرض التاور التاريخي لم هوم المدرسة ال عالة.
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 :الفعالة لمدرسةخصائص االتطور التاريخي ل .3. 1. 2

 مست يققرة ) اعمقال(بحقو  جراءبقإ البقاحثين مقن العديقد ققام ال عالقة، المدرسقة خصائق تحديد أجل من
عمقال  أ تسقعة هنقا  (Gauthier et al,  2006) وزمرئقه غوتيقه وبحسقر. المورقوع هقذا فقي ومعمققة
 بحققا األ هققذهالباحقق   عرضسققي. ال عالققة المدرسققة خصققائق تحديققد فققي بعيققد حققد شلققى سققاهمتبحثيققة 

حيق  . وف  التسلسل التاريخي لهذه االبحقا  كل باح  بحسر ال عالة المدرسة خصائق بهد  معرفة
 ،بحقققا األ هقققذه مقققن محتقققواه اسقققتمد القققذي التربقققوي ألدرلققق متينقققا   أساسقققا   عمقققالواأل بحقققا األ ذههققق كونقققت
 : هي عمالواأل

 ,Edmonds)  5191) ادمون عمالأ

 يأ لهققا لققيس المدرسققة نأ م ادهققا ب ررققية كلومققان المشققهور يجتمققاعاال الباحقق  قققام ،2988 العققام فققي
 ورفاقققه دمققونأ للباحقق  تققر  لققم ال ررققية هققذه نأ شال ،(Colleman, 1966) الترميققذ تعلققم علققى تققأثير
 فققي مدرسققة( 22) وفريقققه ادمققون اختققار لهققذا. االدعققاء هققذا وخاققأ ال ررققية خاققأ ثبققاتش لواو احقق الققذين

 وورع الترميذ تعلم على مهم تأثير للمدرسة نأب بنتيجة وخرب لبحثه كحقل مريكيةاأل المتحدة الواليات
  (:Edmonds, 1979) هي ،ال عالة للمدرسة خصائق خمس

دارية قوية قيادة -  .التعليم جودة على تركز وا 

 .الترميذ كل لنتائأ عالية توقعات -

 .ومنظم آمن مناخ -

 .والحسار والكتابة القراءة:  األساسية المواد لتعليم لويةأو  -

 .الترميذ لتقدم دوري تقييم -

 لققىع( (Good and Brophy, 1986 p.582 بروفققي و جققود الباحثققان علقق  الخصققوق، وبهققذا
 مققققن واحققققدا   دمققققونأ كققققان ،2993 العققققام فققققي وفاتققققه حتققققى: " التاليققققة مققققاتلبالك ورفاقققققه ادمققققون دراسققققات

 توصققيل عققن مسققموال   كققان آخققر، شققخق يأ مققن كثققرأ ادمققون. ال عالققة المدرسققة دراسققة فققي ساسققييناأل
  ."اخترفا   تخل  المدارس نأب فكرته

 (Rutter, 1979)  روتر عمالأ

( Rutter, 1979) لنقدن فقي المقدارس فعاليقة حقول اوليقة بدراسقة روتر قام لزمنية،ا ال ترة ن س في
 :ال عالة للمدرسة التالية الخصائق هانتائج وأظهرت
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 وتهنئقة ترقيقة مقن الترميقذ تشقجيع فيلهذه الدراسة  يجابيش توجه له :والتح يزات للعقوبات نظام -
 .وتقدير وجوائز

 .ومنظم جميل مدرسي مناخ -

 .المدرسة حياة في للترميذ عم أو  ركثأ انخراا -

 .عالية وتوقعات مدرسية أهدا  المدرسية، الواجبات:  للتعليم لويةأو  -

 .المناسبة مواقعهم في مثاال   يكونون نو المعلم -

  .للدروس جيد وتحرير الص  دارةش في فعالة ممارسة -

 . المعلمين من ومشاركة قوية  شدارة -

 نأو  الحققل فقي خبيقرا   كقان روتقر نأبق (Good and Brophy, 1986)رفاققهو  جقود الباحثقان وعلق 
 . ال عالة المدرسة بحا أ تاريخ على ر  كبي تأثير   ولهاالمهمة  الدراسات من دراسته

 Brookover, 1979))  فرأو  بروك عمالأ

 فقققي مدرسقققة (89) مقققن خقققرلأيرقققا،  ال عالقققة المدرسقققة خصقققائق حقققول بحقققا أب فقققرأو  بقققرو  ققققام
 :التالية لخصائقاب الدراسة هذه وخرجت المتحدة الياتالو  في نيمتش  مقااعة

 .للمدرسة منظم مناخ -

 .الترميذ من عالية توقعات -

 .وتقدمهم الترميذ بعمل اهتمام -

 .الارر بقدرة يماناإل -

 .التلميذ قدرة عن ايجابي ت كير بناء -

 (Mortimore et al, 1988)  وزمالؤه مرتيمور عمالأ

 عشقوائية كعينقة مدرسقة( 20شقملت )و  سقنوات ربقعأ ل تقرة لنقدن فقي 2999 سقنة هذه الدراسات تبدأ
 والجانقققر ،جانقققر مقققن كقققاديمياأل الترميقققذ تحصقققيل حقققول بيانقققات جمقققعتقققم و  ،ا  االبققق( 2000) مترققق
 : كالتالي هذه الدراسات نتائأ وكانت ،آخر جانر من الترميذ لتصرفات يجتماعاال
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 .القرار صنع في ومشاركتهم نيالمعلم رأي عتباراال بعين تأخذ تشاركية قيادة -

 .القرارات اتخاذ في المسمولين مشاركة -

 ...و التعليمية والمواد التعليمي البرنامأ اختيار: االختيارات في نيالمعلم انخراا -

 .التعليم ار  في واستمرارية تناغم -

 رميقذللت حريقة تر و  الترميذ تقدم المعلمون فيها يراقر شرافية وساعات للترميذ ةمنظم برامأ -
 .عمالاأل بعض اختيار في

 نشققااات سققتخدامإب يقومققون الترميققذ، يسققألون ،ةبحماسقق لققونميع ومعلمققون ،الققذكاء يح ققز تعلققيم -
 .الص  داخل منظم مناخو  ،والصعوبات المشاكل لحل

 .البعض ببعرها العلمية المواد حياناأل بعض وربا واحدة لمادة دروس -

 :حظريو  والترميذ المعلمين بين قوي تواصل -

o عمالهمأ حول مرحظات لهم المعلم يقدم عندما بسرعة الترميذ يتقدم. 

o ال ردي التعلم منية فعال كثرأ يبالجماع التعلم. 

 .متنوعة تقييمات عبر الترميذ تقدم ومراقبة تقييم -

 .المدرسة حياة في هلاأل انخراا -

 ( (Levine et Lezotte, 1990 ولوزيت ليفين عمالأ

 المركقز لحسقار ال عالقة المدرسقة خصقائق عقن ببحق  ولوزيت لي ين الباحثان قام 2990 العام في
 عققققن بحقققق  ئققققةاربعمأل تلخققققيق عققققن عبققققارة لالعمقققق اهققققذ نتققققائأ وكانققققت. ال عالققققة للمققققدارس العققققالمي
 :المدروسة بحا األ في المشتركة التالية الخصائق ووجدوا ،الموروع

 :واإلدارة القيادة -

o األداء. 

o التعليمي الكادر دعم. 

o المدرسة تحسين أجل من والااقة الوقت ثماراست. 
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o ال كر حرية حماية. 

o المدرسة لنشااات مستمرة مراقبة. 

o والتعلم التعليم يةلمع لدعم مصادر. 

o (الص  في معلم مساعد) المعلمين دعم شلى اللجوء. 

دارية تعليمية ممارسات شلى اللجوء -  :فعالة وا 

o فعال تعليم. 

o التعلم عملية لدعم الص  داخل وجماعات فر  بناء. 

o  للحاجات مرئمة ص ية غر. 

o  التعليم الغناء فرق خل. 

o  الترميذ لدى المكتسبة والمهارات ك اياتال لقياس لويةأو. 

o والتعليم المنهاب بين انسجام. 

o التعليمية الوسائل استخدام. 

o والحسار والكتابة للقراءة خاق وقت. 

  :ساسيةاأل المهارات لتعلم أهمية عااءش -

o ساسيةاأل المهارات لتعلم رسمك خاق وقت. 

o ساسيةاأل الك ايات متر ال معااة لويةو األ. 

 :المدرسة في منتأ ومناخ ثقافة -

o النظام على المحافظة على يساعد مناخ. 

o نجققققاحش فققققي ورسققققالتها المدرسققققة رميققققة فققققي يشققققاركون ومنققققدفعون منخراققققون خاقأشقققق 
 .الترميذ

o التدريس هيئة عراءأ بين وتكامل تناغم. 
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o مدرسة كل في النجاح معرفة نسر لتحق  فيا. 

o الصراعات لحل تدخل. 

o القرارات اتخاذ عند المعلمين استشارة. 

 :الترميذ من عالية توقعات -

 .الترميذ لتقدم محدد شرا ش -

 .المدرسة في المهني للتاوير فري  -

 .فيها يجري ما ويعرفون المدرسة في منخراون مورأ لياءأو  -

 .بنجاحهم ي تخرون ترميذ -

 .الثقافي التنوع غناءش على عملي تعليم -

 .الشخصي التلميذ وتاوير دعم -

 .الترميذ لتح يز يةو اومتس محددة رشاداتا بناء -

 (Sammons, Hillman et Mortimore, 1995) مرتيمورو  هلمان سامونز، عمالأ

 مققن كققل فققي ال عالققة بالمققدارس الخاصققة دراسققاتوال النظققري دراأل تحليققل علققى هققمالء عمققل تركققز
 لمعرفقققة وبحثقققا   مرجعقققا   (298) مقققن كثقققرأ هقققذا ال ريققق  اسقققتخدم. المتحقققدة والواليقققات وكنقققدا يقققابرياان

 :بققق تمتاز ال عالة المدرسة نأ لهم وتبين ،ال عالة المدرسة خصائق

  :مهنية قيادة -

o القرارات اتخاذ في تشاركية. 

o ت.كرللمش حلوال   وتقدم قوية 

o العالية للمهنية ال ري  تقود. 

 :جاد تعليم -

o فعال ظيمتن. 
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o منظمة دروس. 

o هاأهداف في ووروح مناسبة ممارسات. 

 :والتعليم التعلم على التركيز -

o للتعليم شرافي وقت: 

o التعلمية التربوية العملية على تركيز. 

o التحصيل على تركيز. 

 :التعلم بيئة -

o منظمة بيئة. 

o العمل تستنهض بيئة. 

 .واألهدا  الرمية في مشاركة -

o األهدا  في وحدة. 

o الممارسة في استمرارية. 

o نو اوالتع التكامل. 

 :التابي  في دلاوع وار  نظام -

o راجعة ت ذية. 

  :عالية توقعات -

o الجميع من عالية توقعات. 

o الترميذ مع التوقعات حول الحوار. 

o الترميذ عند المهارات مستوى رفع على العمل. 

 :والواجبات الترميذ حقو  -

o الترميذ معنويات رفع. 
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o ذالترمي لدى المسمولية. 

o الترميذ عمل تقييم. 

 

 ((Henchey, 2001 هنشي عمالأ

 كندا في مناا  ثر  في  مدرسة(  22) حلل. 2002 عام البح  هنشي كملأ لعامين تدام  تهدراس
 مصققن ة ،مناقققة كققل فققي مققدارس ثققر  تققم اختيققار. كيبقق  ومقااعققة،  البرتققا برياققاني،-كولومبققا : وهققي
 :التالية الخصائق شلى توصلتم ال النتائأ، مقارنة وبعد ،فعالة مدارس نهاأ على

 .الترميذ نحو يجابيةش ونظرة عالية توقعات -

 .المدرسة على وتسهر قوية شدارة -

 .الترميذ وحاجات المدرسية للنتائأ لويةو األ عااءش -

 .الترميذ لعمل مستمر تقييم -

 .سلوبهأو  التعليم لنوعية هميةأ -

 .المدرسة وقيم رسالة في والترميذ المعلمون انخراا -

 .الجميع ويحترم منظم مناخ -

 .مهممه واستنهاض الترميذ زيح تل مناخ -

 .التدريس أسالير في المعلمين مساعدة -

صققائق ثمققاني خ( Ellett and Teddlie, 2003) وتيققدليقققدم الباحقق  شليققت  شرققافة الققى مققا سققب 
 هي: ،للمدرسة ال عالة

 رسالة ورمية وارحة للمدرسة. -

 رميذ وقدراتهم.توقعات عالية لنجاح الت -

 قيادة مدرسية فاعلة. -

 بيئة آمنة ومنظمة داخل المدرسة. -
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 استثمار جيد للوقت واست رله لمصلحة العملية التربوية. -

 ن جاد بين األسرة والهيئة التعليمية واإلدارية للمدرسة. او تع -

 هي: ،خصائق للمدرسة ال عالة Sadker et Zittleman, 2006)) وسادكر وورع زلتمان

 تققدم ومراقبقة ،ومنظمقة آمنقة ةللترميقذ، وبييق عاليقة توقعقاتوارقحة، و  رمية الحكيمة، و دارةاإل -
 .  الترميذ

العناصققر ( فقققد حققدد خمسققة عناصققر للمدرسققة لتكققون مدرسققة "جيققدة"  و Smith, 2008)سققمي   أمققا 
 ،هقو التنظقيمكيق  يعلقم المعلمقون وكيق  يقتعلم الترميقذ، والعنصقر الثقاني  الخمسة هي: التعليم، وتعنقي

تها. والعنصقر الثالق  انافرادها، الوقت، مصادر التمويل وامك  تستخدم المدرسة مواردها، وقدرة أأي كي
، وكيقق  يققتم المشققاركة فققي تخققاذ القققرارات، وكيقق  يتصققر  المققديرونويتعلقق  بكي يققة ا ،هققو شدارة المدرسققة

يقققق  تعققققر  المدرسققققة وتقققققيس لة والمحاسققققبة، وهققققي كت ويرققققها. والعنصققققر الرابققققع هققققو المسققققاءالسققققلاة و 
رسقة وقيمهقا.  ويرقي  سققمي  نجاحهقا. والعنصقر األخيقر هقو ثقافقة المدرسقة والتققي ترقم معتققدات المد

(7002Smith, بأ )ر  أيقن هقي. وفقي أحسقن األحقوال فإنهقان المدارس اليقوم ال تنظقر لن سقها، وال تعق 
بة وال الققوة  وال المهقارة وال الخبقرة الرغ ترفض رأي اآلخرين وتصرفاتهم، وأن معظم المدارس ال تمل  قد

  لتحقي  الهد . ولذل ، كي  ستنتقل المدرسة من مكان شلى آخر بدون معرفة أين هي اآلن.

 ،رحلققة شلققى أخققرىالمدرسققة ال عالققة قققد انتقلققت مققن م الدراسققات المتعلقققة بم هققوم وخصققائقبققذل  تكققون 
 ،لمدرسقققة ال عالقققةا خصقققائقراحقققل تاقققور بحقققا  ومقققن الققققراءات لقققألدر التربقققوي مونسققتنتأ مقققن هقققذه األ

 والمراحل هي:

 لى: ركزت على التحصيل العلمي للترميذ وارتبااه بعمليات ونشااات المدرسة ال عالة. المرحلة األو 

شصقرح للمقدارس  المرحلة الثانية: ركزت أبحا  هذه ال ترة على عملية شصرح المدارس وتم بناء بقرامأ
 . في أكثر من بلد

ممشقرات ومعقايير  لقة تظهقر بورقوح وبقدأ البقاحثون يرقعونلثالثة: بدأت مرمق  المدرسقة ال عاالمرحلة ا
 للمدرسة ال عالة.

المرحلة الرابعة: تم شنشاء مراكز وجمعيات لتحسين المدارس وتقويتها وتنمية التحصيل العلمي للترميذ. 
 .(Mortimore et al, 1988)( تم شنشاء مشروع دولي لتحسين المدارس 2992وفي العام) 
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ومن هذه المجالس المركز القدولي ل اعليقة  ،المرحلة الخامسة: تم تأسيس مجالس عديدة للمدرسة ال عالة
 ICSEI : The International Congress of School Effectiveness) المدرسقة وتحسقينها

and School Improvement. www.icsei.net) ، أمريكقا لقس القواني فقي تقم تأسقيس المج كقذل
 . (National council for effective schools) (Dale, 1984)ليزية ويسمى باالنج

 

 جعل المدرسة فعالة:أساليب واستراتيجيات ل .4. 1. 2

ربقققع اسقققتراتيجيات لتحسقققين المدرسقققة وت عيلهقققا أن هنقققا  أبققق (Simmons, 2006سقققايمونز )يعتققققد 
 وهي:

مشقاركة األهقل ، و تحسقين األداء، و يكيلقة والثقافقةاله ، وتاويرخل  قياديين على كل المستويات -
يجاد تمويل كا  واستخدام عادل.   وا 

، نقاقة لتحسقين العمليقة التربويقة ةعشقر  كونقة مقن أربقعخاقة م  (Simmons, 2006ورع سقايمونز )و 
 وهي:  وتاويرها نحو األفرل،

 التركيز على تحسين نوعية التعليم وتلبية حاجة الترميذ واألهل. -

عتقققققادات ورسققققالة ومهمققققات بحيقققق  ال مكققققان يققققة نوعيققققة مشققققتركة، فيهققققا القققققيم واالهققققا رم ن تقودأ -
 للسلبيات واألخااء.

خل  جوا من الثقة المتبادلة بين العاملين وتوفير المناخ بحيق  يعمقل كقل فقرد ب عاليقة لمصقلحة  -
 الترميذ والمدرسة.

 ياس وتقييم تقدم الترميذ. تقليل االعتماد على العرمات واالمتحانات وتاوير ار  متجددة لق -

نتاجيققة بأقققل اققيا والتعلققيم وخدمققة الترميققذ واألهققل بحيقق  تتحسققن النوعيققة واإلم للتختحسققين دائقق -
 التكالي .

 هتمام بتدرير العاملين.اال -

 تعمي  وتوسيع القيادة. -

 عترا  بالعمل الجماعي في كل المستويات. االالمدرسي من خرل تشجيع و  تحسين األداء -

 هل والمعلمين واإلداريين.اجز بين العاملين وبين األسر الحو ك -
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صدار قرارات تعتمد على بيانات منظمة باريقة علمية تخدم مصلحة المدرسة بحي  تكون قد ش -
 جمعت من الترميذ والعاملين وحاجات الجماعة والمدرسة. 

  لى أهدا  محددة وعدم تكثيرها. التركيز ع -

 عاملين في المدرسة.ورع برنامأ تعليمي وتدريبي لكل ال -

 اتخاذ ال عاليات لتحقي  الت يير في المدرسة. -

 والجماعات في المدرسة.  األفراداالحت ال بنجاح  -

مورقحة فقي  ن فئقةخمسقا  وعشقرية يرم للمدرسة ال عال ا  ي يوجد تصن (Cheng, 1996وبحسر شن  )
 الجدول اآلتي والذي يعاي توريحا لت عيل المدرسة على كل الصعد.    

  (Cheng, 1996)ن حسر تصني  شن  ية الخمسة والعشر (  فئات المدرسة ال عال4.2دول )ج

 فعالية المستوى

 تقنية واقتصاد

فعالية انسانية 
 ومجتمعة

 فعالية تربوية فعالية ثقافية فعالية سياسة

فعالية المدرسة 
على مستوى 

 ال ردي

فعالية تقنية 
وافتصاد على 
 المستوى ال ردي

ة نسانيفعالية ش
ومجتمعية على 
 المستوى ال ردي

فعالية سياسية 
على المستوى 

 ال ردي

فعالية ثقافية على 
 المستوى ال ردي

فعالية تربوية 
على المستوى 

 ال ردي

فعالية المدرسة 
على مستوى 
 الممسسة

فعالية تقنية 
واقتصاد على 
 مستوى الممسسة

الية انسانية فع
ومجتمعية على 
 مستوى الممسسة

ية ل عالية سياس
مستوى على 

 الممسسة

فعالية ثقافية على 
 مستوى الممسسة

فعالية تربوية 
مستوى على 

 الممسسي

فعالية المدرسة 
على المستوى 

 المحلي

فعالية تقنية 
واقتصاد على 
 المستوى المحلي

فعالية انسانية 
مجتمعية على و 

 المستوى المحلي

فعالية سياسية 
على المستوى 

 المحلي

فعالية ثقافية على 
 مستوى المحليال

فعالية تربوية 
على المستوى 

 المحلي

فعالية المدرسة 
على مستوى 
 المجتمع

تقنية  فعالية
واقتصاد على 
 مستوى المجتمع

الية انسانية فع
ومجتمعية على 
 مستوى المجتمع

فعالية سياسية 
مستوى على 

 المجتمع

فعالية ثقاقية على 
 مستوى المجتمع

فعالية تربوية 
مستوى على 

 المجتمع

فعالية المدرسة 
على المستوى 

 العالمي

فعالية تقنية 
واقتصاد على 
 المستوى العالمي

فعالية انسانية 
والمجتمعية على 
 المستوى العالمي

فعالية سياسية 
على المستوى 

 العالمي

فعالية ثقافية على 
 مستوى العالمي

فعالية تربوية 
على المستوى 

 العالمي
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أنققه يسققاعد فققي دراسققة المدرسققة ال عالققة ويعاققى تورققيحا للبققاحثين ن أهميققة الجققدول السققاب  تكمققن فققي ش
ن دراسقققة فعاليقققة ل عالقققة يجقققري العمقققل علقققى دراسقققتها. شمقققن المدرسقققة ا أو صقققن لكقققي يحقققددوا أي نقققوع 

 ,Chengورقق  شققن  )وأسققيتم دراسقققتها.  ال يسققتقيم شال عنقققدما يحققدد الباحقق  الجزئيقققة التققيالمدرسققة 

ن المدرسة أل ،لكل في جزيئات المدرسة ال عالةزيادة ا زئية ال يعنيالعمل على زيادة أي جن بأ( 1996
ن يقتم عمقل علقى رفقع فعاليقة المدرسقة يجقر أال لقذل  ال عالة تقوم علقى تعقيقد ابيعقة المدرسقة وتعقددها. 

 بشكل متواز بين جميع فئات المدرسة ال عالة. 

عرض الباحقق  فققي الصقق حات التاليققة بعققد تقققديم ممشققرات المدرسققة ال عالققة وميزاتهققا واققر  تحقيقهققا، سققي
 الممشرات التي ستعتمد في الدارسة.

 

 :في الدراسة مؤشرات المدرسة الفعالة  . 5. 1. 2

بعد االارع على األدر التربوي والكتابات المتعلقة بالمدرسة ال عالة، تبنى الباح  عددا من الممشرات 
 (Smith, 2008)( و7001جققققت فققققي دراسققققات سققققابقة مثققققل ) البهواشققققي لدراستققققققققققققققققققققققققققققققققققققها والتققققي عول

 .(Saker and Zittleman, 2006)و (Simmons, 2006)و  (Lane and Walberg, 1987)و

 الممشرات اآلتية، والتي جاءت كمجاالت أو محاور لدراسته:في دراسته هذه واختار الباح  

 اإلدارة الحكيمة. -2

 توقعات عالية من الترميذ. -2

 ام تواصل فعال.نظ -3

 رسالة ورمية وارحة. -4

 مناخ آمن ومنظم. -2

 الترميذ.  قييم تقدمنظام ت -8

 وسيتم توري  هذه الممشرات بشيء من الت صيل في العناوين الرحقة. 
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 الحكيمة اإلدارة: لواأل  المؤشر

 يو االقققزو  يققققول ،العمقققل صقققل  اإلدارة صقققلحت فقققإذا ، عمقققل أي إلنجقققاح القققرئيس المحقققور دارةتعتبقققر اإل
 فقققي المناسقققر ال قققرد ترقققع ال ألنهقققا اإلدارة سقققوء مقققن نابعقققة التعلقققيم فقققي مشقققكرتنا" (220، ق 2008)

( مقومققات اإلدارة المدرسققية الحكيمققة فققي النقققاا التاليققة : القققدوة 2003يعققدد أحمققد )و . "المناسققر المكققان
تققوم  يات، وقيقادة رشقيدة العقاملين، توزيقع الصقرحمتبادلة، المناخ الصال ، التعر  شلقى الايبة، الثقة ال

ومركزيققة التخاققيا ال مركزيققة التن يققذ والبعققد عققن الققنما  ،سققلور الققديمقرااي والقيققادة الجماعيققةعلققى األ
 توقرااي. و األ

والتقي يرحقظ فيهقا حكمقة ودرايقة  الحكيمقة، لقإلدارة وممشقرات عناصقر خمسة الى (2008) ديار وأشار
 هي:في شدارة الممسسات التربوية 

 شلقى تسقتند العقاملين مقع وسقليمة وارقحة عمقل عرققات شقامقة علقى المدرسقةة شدار  حقرق -2
 .وارحة رسالة

 .والترميذ المعلمين مع التعامل في التحيز عن بتعاداإل -2

 لترميذها اإلبداعية التعليمية الااقات تشجيع على اإلدارة حرق -3

 .فيها المرغور غير الممارسات تصوير على الحرق -4

 . القرارات اتخاذ في رياو التش سلوراأل داماستخ على اإلدارة حرق -2

 ن تتحلى بالص ات التالية:بأن القيادة المدرسية يجر أ( Harris, 2003يمكد هاريس )و 

 ن تكون المثل والقدوة في القيادة أمام المعلمين والترميذ واألهل.أ -

 نة وتت هم اآلخرين.او ن تكون متعأ -

 المدرسة وتاورها. ن تكون قادرة على ورع استراتيجيات لتحسينأ -

 ن تكون قادرة على استخدام موارد المدرسة بحكمة ودراية. أ -

 أونسقاني ي اإلتوقرااي والنما الترسلي والنما القديمقرااو النما األ منها، متعددة لإلدارة  نمااوهنال  أ
بقإدارة األسقالير المتعلققة ( بقأن القنما القديمقرااي اإلنسقاني هقو أحسقن 2994التشاركي. ويشير ال ققي )

ر واإلخقققاء وغيقققره مقققن الصققق ات الحميقققدة او ة وبقققذل  لكونهقققا تتمشقققى مقققع الابقققائع اإلنسقققانية والتشقققالمدرسققق
حترام المتبادل بين مدير المدرسة ما النوعان اآلخران يسببان فقدانا  في الثقة واالالمرغوبة في البشر، بين
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ن اإلدارة الديمقراايققة أدوانيققة وهققذا يعنققي بققك ققاءة والكراهيققة والعالوالمدرسققين والترميققذ باإلرققافة شلققى قلققة 
نها تخل  جوا ومناخقا أصل  األسالير العلمية لزيادة  تعتبر الك اءة والروح المعنوية للمعلمين والترميذ وا 

بقأن االسقلور القديمقرااي  (Nusbug, 2008يرقي  نسقوب ا )و اجتماعيقا ون سقيا للعمقل فقي المدرسقة. 
 في رفع فعالية المدرسة.  ةجاعفي اإلدارة هو األسلور األكثر ن

ن أهم ما يميقز المقدارس ال عالقة عقن المقدارس غيقر ال عالقة شلى أ (Reynolds, 1980شار رينولدز )أو 
والمت همقة لقدورها والثققة المتبادلقة بقين  وء ةهو اهتمامها بالجوانر األكاديمية ووجود اإلدارة المدرسية الك  ق

ع بهققا اإلدارة المدرسققية ن تتمتققأهققم الخصققائق التققي يجققر أ ( أن2003العققاملين. وبققين أحمققد وحققافظ )
يجابية في حل مشكرتها المدرسية. ال عالة أ  ن تكون شدارة مدرسية هادفة وموروعية في قراراتها وا 

 ،تاقوير المدرسقةيوجد أربعة عناصر مهمة ل( Watters  et al, 2005) وبالنسبة شلى  وواترز وآخرين
.  The Four I's  ((4 I'sهقا القائقد المدرسقي وتعقر  باالنكليزيقة وهقي عناصقر يجقر أن يتحلقى ب

ليزيققة علققى جنباإلوهققي  ،لهققام الققدافعي، والتققأثير المثققالي،  التح يققز ال كققري، اإلاالعتباريققة ال رديققةوهققي 
 Individual Consideration, Intellectual Stimulation, Inspirationalالتقققوالي 

Motivation, Idealized Influence. 

ل هقو و س لقيقادة المدرسقة والمقيقاس األيققايم ةثرثق وافققد حقدد( Bryk et al, 2010)وزمقرمه أما بير  
هقو والمقيقاس الثقاني  ،لرنخراا بنشااات المدرسة لياء أمورأو معلمين وتشجيع الخرين من الوصول لآل

الثالق  هقو مقدى درجقة تقأثير  قييم مدى القتأثير على المعلمين خصوصا عند اتخاذ الققرارات. والمقيقاست
 المجتمع على الجهد المبذول لتحسين المدرسة من خرل مجلس المدرسة. 

 

 المؤشر الثاني : توقعات عالية من التالميذ

 عققن نقققر(  Manasse, 1985) دراسققة وتوصققلت ،المدرسققة رسققالة تحقيقق  علققى ال عققال المققدير يعمققل
 نأ تقققرى المعلمقققين لقققدى عاليقققة توقعقققات بنقققاء علقققى يعمقققل المقققدير نبقققأ( 2002) عابقققدين محمقققد القققدكتور
 . التوقعات هذه تنمية على المدير ويعمل ،عالية انجازات ويحققوا ويستوعبوا يتعلموا نأ الترميذ بمقدور

التوقعات العالية بأنهقا االسقتدالل  Good and Brophy (, p796921)غود وبروفي ويعر  كل من 
ميققذ المسقققتقبلي وعققن التحقيقق  األكقققاديمي وتحصققيلهم معتمققدا  علقققى الققذي يكونققه المعلققم عقققن سققلو  التر

 معرفته بهم في ذل  الوقت. 
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وكانت توقعات المعلمين العالية تجقاه ترميقذهم محقور دراسقات  لعشقرات السقنين، ابتقدأت منقذ أن أعلقن 
( عققن ناريتققه التوقعققات وتأثيرهققا علققى تحصققيل الترميققذ. وكانققت أعمققال Merton, 1948مرتققون  )

 Rosenthal) 2989روزنتل وجاكوبسون في العام  مرتون أساس الدراسات التي قام بها الحقا كل من

and Jacobson)   أالققق .Rosentahal  نظريتقققه المشقققهورة باسقققمPygmalion effect or 

Rosenthal Effect،  .اسقققتعار العالمقققان التربويقققان و وتعقققر  بالعربيقققة تقققأثير بيجمقققاليونRosental 
شهرة هذا المصال  وفلس ة معناه في تسمية نظريتهمقا التربويقة المعروفقة شلقى اآلن فقي  Jackobsenو

، ويعنقى بهقا تققدم غيقر Effect Pygmalion ”تقأثير بيجمقاليون“مجقال التعلقيم وعلقم القن س التربقوي بقق 
 .(2008) ال ريني، متوقع ألداء أحد الالبة متأثرا بالتوقعات اإليجابية الموجهة له من أحد أساتذته

 هذه النظرية كما يلي: Wikipediaتعر  موسوعة  

تشققير شلققى ظققاهرة والتققي كلمققا عظمققت  Pygmalion effet or Rosenthal effectشن نظريققة 
التوقعات الموروعة على الناس، وغالبا األا ال والترميذ والالبة والعمال، كان أدامهم أفرل. سميت 

برصقي، فقي اسقاورة أوفيقد مقن  األسقااير اليونانيقة، والقذي نسبة شلى نحات ق Pygmalionبهذا االسم 
 وقع في حر تمثال امرأة كان قد نحته من العاب. 

هي نوع من أنواع توقعات التحقي  الشخصي أو نبقوءة تحقيق  القن س  Pygmalion effectشن نظرية 
self-fulfilling prophecy   التقي ورقعها مرتقونMerton  شلقى أن  والتقي تشقير 2949فقي العقام

 توقعات اإلنسان على آخر تمدي بهذا اآلخر أن يتصر  باريقة تمكد توقعات ذل  اإلنسان عليه. 

 ذلقذل ، ينصقق  التربويقون جميققع المعلمقين أن ي ك ونققوا توقعققات عاليقة لترميققذهم، ألن هقذه التوقعققات تحشقق
ات، وتركققز ر مكققد هققذه اإلشققاتالعديققد مققن الدراسققات الحديثققة الهمققم وترفققع المعنويققات وتقققوي العزيمققة.  شن 

يجابية عن ترميذهم ب ض النظر عن المرحلة التعليمية  على أهمية أن يكون للمعلمين توقعات عالية وا 
ن الالبة الذي يصن ون أ (Cotton, 1989)قوان  .  كما ترى(Zeichner, 1992)التي يعلمون بها 

يجابققات أقققل، مققن هققمالء يعاققون مو ، أقققل يسققألون أسققئلةو رققع اء يعاققوا فققرق أقققل للققتعلم،  علومققات وا 
( مع هقذه التصقرفات التقي تقلقل مقن 428، ق 2999) Goodيت   و  .الذين يصن ون بالقدرات العالية

تزويققدهم و غيققر مخلققق،  ا  ويرققي  بققأن سققلو  المعلمققين تجققاههم يترققمن مققدح ،أهميققة هققمالء الاققرر
 يبتسمون لهم أقل. و دونهم أكثر، ينتقو يجلسونهم في ممخرة الص ، و يقااعونهم، و بردود فعل قليلة، 
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 الفعال االتصال:  الثالث المؤشر

وال بقد أن تقتم هقذه العمليقة بشقكل فعقال مقن  ،يسعى المديرون والقادة شلى رفع مستوى فاعليقة اتصقاالتهم
( شلى أن عملية التواصل بين المدير والعقاملين ال 2020أجل تحقي  األهدا  المرجوة.  وتشير ال زو )

ولكن يجر ان تتم بشكل مقدروس ومقنظم ومخاقا لقه، لتجقد األهقدا   ،تتر  لمحض الصدفة يجر أن
 المرجوة من وراء عملية التواصل. 

 ،والعققادات والمهققارات فكققاراأل منظومققة بنققاء فققي الجميققع مشققاركة شلققى بحاجققة والققتعلم التعلققيم عمليتققي نش
 مقنو . ورسقالتها المدرسقة رميقة تبنقي تقيال الت اهمقات مقن رريةأ بناء في يساعد حوار   هنال  يكون نوأ

 وبهقققذا. بواجبقققاتهم القيقققام علقققيهم وكيققق  يجقققري مقققا معرفقققة الجميقققع علقققى جقققر،ي كمقققا بالعمقققل القيقققام أجقققل
 خقرل مقن ،بالمدرسقة والمتوفرة األساسية مكانياتاإل روء في وسيارتها هاأهداف تحقي  اإلدارة تستايع
ن عمليقة االتصقال تعمقل علقى شيصقال ش. ( 2009 ،مجيقدال وعبد فيله) فيها فعال وتواصل اتصال نظام

تخلق  عمليقة و  ،الوصول شلى الهد  المشتر  أجلالبيانات والمعلومات والقرارات شلى أفراد المنظمة من 
شلققى تققأثير بعرققهم  يرققا  ممققا يققمدي أ ،خلقق  روابققا وصققرت بيققنهمممققا يققمدي شلققى  ،ت اعققل بققين العققاملين

 .(2008 ،ببعض )القاري

مما يزيقد  ،ن نظام التواصل في المدرسة يمدي شلى تقوية الدوافع لدى العاملين( بأ2004 أ )ن عرييبوي
ات أن تققوفير قاعققدة غنيققة مققن المعلومقق، كمققاسققرعة والدقققة فققي شنجققازهالمققن عوامققل المثققابرة علققى العمققل و 

 زوم. رات والت كير في البدائل عند اللتخاذ القراوالبيانات يساعد اإلدارة على ا

أن عملية االتصال في الممسسة هي عملية ررورية من أجقل تزويقد ب( 2002مخامرة وآخرون )ويمكد 
العققاملين بالمعلومققات الرققرورية للقيققام بأعمققالهم وتحسققين المواققق  واالتجاهققات لألفققراد، وبشققكل يك ققل 
التنسي  واإلنجاز، وباختصار فإن حاجة الممسسقة لرتصقال تظهقر مقن خقرل أحقدا  تكامقل الوظقائ  

 ومنها:  ،( شلى عدة عوامل تساهم في فعالية االتصاالت2020وأشارت ال زو ) إلدارية وتنسيقها.ا

 شعااء القيادة اإلدارية أهمية عالية لرتصاالت وقدرتها على تحقي  أهدافها. -

 تااب  فعل القيادة مع أقوالها وعدم التناقض بين ما هو مالور وممارستها السلوكية. -

 ل الرأي بين اإلدارة والعاملين بحي  تكون االتصاالت ذات اتجاهين.زيادة الت اعل وتباد -

التأكيد على أهمية االتصاالت وجها لوجه وذل  بسبر نوعية المعلومات التي يقدمها هذا النوع  -
 من االتصاالت.

 المراعاة في ال رو  بين الموظ ين من حي  مستوى اإلدرا  في تلقي الرسائل وفهمها. -
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 ( أربع استراتيجيات للتواصل ال عال في الممسسة وهي:2009وبين العر  )

 معلومات كثيرة، وأمل باتصال ناج  )انشر وتأمل(. -

 تست ر  وقتا اوير للتوري  )اخبر ورّغر(.ال ارسائل مليئة بالمعلومات، و  -

 تجديد ما هو مهم ثم االستارع. -

 التقييد ثم التعزيز. -

نولوجيقا فقي عمليقة االتصقال والتواصقل بقين العقاملين ( فيدعو شلى اسقتخدام التك2008أما عليمات )
فققي التربيققة. ويققدعو القائققد  شلققى شتقققان مهققارات اسققتخدام التكنولوجيققا والعمققل علققى توظي هققا ب عاليققة 
للحصول على المعلومة وتوصيلها وتحقي  التواصل الناج  بأقل وقت وجهد، ألن االتصقال التقنقي 

 اشر أهمية وحيوية في هذا العصر.يعد من أبرز أنواع االتصال غير المب

( بأن نما االتصاالت الم توح الذي يتي  لألفراد االتصقال عموديقا  وأفقيقا  2994ويمكد عبد الرحيم )
يمدي شلى خل  نتاب تنظيمي يشجع على اإلبداع واألداء الجيقد، ويزيقد مقن درجقة االنتمقاء للمنظمقة 

 تحقي  أهدافها.  التي يعملون فيها، وبذل  تزيد درجة مساهمتهم في

 

 واضحة ورؤية رسالة: الرابع المؤشر

  ويعايهم المرجوة األهدا  تحقي  على يساعد والعاملين المعلمين من ورميتها المدرسة رسالة معرفة نش
 فهمهم نا  و . المدرسة اموحات وتحقي  األهدا  تل  بلوغ أجل من سلوكه عليهم الذي واإلاار االتجاه

 ،عابققدين) ب عاليققة مققنهم يالققر كمققا عملهققم أداء فققي ونجققاحهم المهنققي مققوهمن علققى هميسققاعد لمهمققاتهم
2002). 

للقوة التي   تم شيصالها للمعلمين تكون مصدراين الرمية التي ( "بأKotter, 1996,  p43) يقول كوتر 
ن يكقون ر الرميقة شلقى العقاملين يعمقل علقى أن تمريقحسين األداء التنظيمي فقي الممسسقة، شتعمل على ت

 . "هيكل التنظيمي للعمل متناغما معهاال

شن معرفة أهدا  المدرسة أو الممسسة تساعد على زيادة الوالء التنظيمي لدى األفراد العقاملين. وهنالق  
عرقققة ارديققة بققين معرفققة األهققدا  والققوالء التنظيمققي، فكلمققا كانققت األهققدا  وارققحة ومحققددة،  كانققت 

مي وللمنظمة أكبر. وبالتالي، يناب  على النهأ وال لس ة والك اءة عملية ادرا  وفهم األفراد للوالء التنظي
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اإلدارية وكلما كانت وظقائ  اإلدارة وارقحة أدى ذلق  شلقى زيقادة القوالء التنظيمقي واإلخقرق واالنتمقاء 
 (.2003للمنظمة )اللوزي، 

ة لتحديقد هقد  ومن أساسيات تكوين فري  العمل هو توافر شعور االنتماء شلى ال ري  ويكون ذل  نتيجق
ذي م ققزى مت قق  عليققه، وعلققى اققر  أدائققه وتن يققذه.  وعنققدما يكققون فققي المنظمققة خل يققة مققن القققيم مت قق  
عليهقققا يتولقققد فقققي الجماعقققة مبقققدأ التنسقققي  القققذي يعمقققل علقققى تماسققق  الجماعقققة وتحقيققق  أفرقققل التنقققائأ 

 (.  2008)القاري، 

منهققا " تشققار  الرميققة"  باالنكليزيققة  ويمكققن القققول شن منظومققة المدرسققة تتققأل  مققن عققدة ركققائز أساسققية
((Shared mission  والتي هي القدرة على أن تكون المنظمة صورة جماعية عن مخرجاتها تعبر عن

  (.Bierema, 1999رغبة جماعية مشتركة )

ولكققي تكققون الرميققة المشققتركة فعالققة فققي الممسسققات، يتوجققر تاويرهققا مققن كققل العققاملين فققي الممسسققة، 
كققون كققل عامققل قققد شققار  فقققي ورققعها، وتصققب  تلقق  الرميققة المشققتركة رميتققه الخاصقققة وبهققذا العمققل ي

تصقققب  تلقق  الرميققة مسقققموليته الخاصققة ك قققرد و للممسسققة التققي سقققيعمل علققى تحقيقهققا ألنقققه شققار  فيهققا، 
 ومسمولية جماعية لكل العاملين في الممسسة. 

الرميقة المشقتركة، فقإن الممسسقة من أجل القيام برسقم “ (Issacson, 1992, p 85) : يقول شزاكسون  
 بحاجة شلى:

 أن يكون كل العاملين مالعين على حقيقة الواقع في ممسستهم. -

 أن يستمعوا لبعرهم البعض.يتشاركون في رميتهم الخاصة، و  -

 .”أن يعملوا على اختيار اريقة ووسيلة خل  وتاوير الرمية المشتركة -

 

 ومنظم آمن مناخ: الخامس المؤشر

لققذل  فققإن العمققل علققى تققوفير ، المدرسققة فعاليققة علققى كبيققر   تققأثير   لققه والمققنظم اآلمققن درسققيالم للمنققاخ نش
هتمقققام إليجقققاد مقققة ومرتبقققة يتقققوافر فيهقققا األمقققن واإلنرقققباا والنظقققام مالقققر  يحظقققى باإلبيئقققة مدرسقققية منظ
 ا  مناخق المدرسقي المنقاخ كقون لىش تمشر معايير عدة شلى( ه2429) الخميسي ويشير  ،المدرسة ال عالة

 :المعايير هذه ومن ، عالةال المدرسة تشكيل هوية في ا  ساعدم

 .يجابيةش معتقدات وبناء الخلقية التنمية -
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 .والعدل والنزاهة، ناو التع المتبادل، حتراماإل من جو -

 .المدرسية نشاةاأل -

 .نتابواإل نجازاإل تح يز -

 .الحدي  التعليم أسالير من وغيره لكترونياإل التعليم وسائا توافر -

 ي.االجتماعو  الن سي المستويين على المشورة فرق وافرت -

بقأن البيئقة المدرسقية التقي تقمدي شلقى تعلقم مميقز هقي  ( Hoy et al, 2002) هقوي وآخقرونيرقي   و 
 تل  البيئة التي تتوفر فيها العوامل التالية:

 .ةيجابية بين أفراد األسرة والمدرسعرقات ش -
 .نتماء لدى الارراإلحساس باال -

 شدارة السلو  ال اعل. سياسة  -

المشقاكل فقي  حيق  تكثقر( بقين المدرسقة اآلمنقة وبقين المدرسقة غيقر اآلمنقة، 7002  ور )يقارن عبد الو 
 منة مما يش ل اإلدارة ويعو  عملها. بيئة المدرسة غير اآل

منقة بقأن المدرسقة التقي تحظقى ببيئقة آ (Borman and Rachuba, 2001أشقار بومقان وروشقابا ) و 
ن المناخ المنظم ذوي التقدم المنخ ض في النجاح. وا   نت المت ير األهم في مساعدة الترميذومنظمة كا
الترميذ ال رصقة فقي النجقاح. ألن الترميقذ القذين  دان المدرسة على تحقي  أهدافها ويعايواألمن يساع

  .يخافون على أمنهم يتولد عندهم مشاكل في التذكر
 ثقافقة  ،مليقة التربويقة فقي المدرسقة العمقل علقى تشقجيع ثقافقة السقلملذل ، يتوجر على القائمين علقى الع

ثقافيقققة سقققلوكية تترقققمن مواقققق  ومشقققاعر واتجاهقققات. والنظريقققة والسقققلوكيات  ،الققققيم والمبقققادئ والم قققاهيم
تمتقققزب وتتكامقققل فيمقققا بينهمقققا. ألن الثقافقققة النظريقققة تعقققزز السقققلو  السقققليم والسقققلو  السقققليم يعقققزز الثقافقققة 

عققر الثقافققة النظريققة دورا أساسققيا  فققي تحديققد وتشققكيل السققلو  العلمققي السققلمي )بققن دريققدي، وتل ،النظريققة
ألنقه  سقليم،( بأنقه مقن الرقروري أن يكقون فقي الممسسقة منقاخ تنظيمقي 6921ويرى سليمان ). (7009

يحقدد نجققاح المنظمقة بشققكل كبيققر، فالمنظمقة التققي تمتلقق  مناخقا رققعي ا  أو رديئققا  سيصقيبها ال شققل علققى 
ن أبدعت في وظائ ها اإلدارية كالتخايا والتنظيم والمتابعة. األ  مد الاويل،  وا 
 

  دائم تقييم:  السادس المؤشر

مقققن أهقققدا  المدرسقققة تمكقققين الالبقققة مقققن تحصقققيل أكقققاديمي ومعرفقققة معمققققة فقققي مورقققوعات الدراسقققة. 
األهقققدا  مققققدار مقققا يحقققققه المقققتعلم مقققن  بأنقققه "( التحصقققيل األكقققاديمي20، ق 2998يعقققر  غقققانم )و 

التعليمية فقي المقادة التعلميقة المعينقة نتيجقة مقروره فقي خبقرات ومواقق  تعليميقة تعلميقة. ويقأتي االختبقار 
 فهو كمقياس الذي صمم لقياس مدى تحقي  األهدا  التعلمية". 
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وأداء معلميهقا واواقمهقا  ،والتحصيل االكقاديمي لالبتهقا ،والمدرسة بحاجة شلى أسلور في تقييم أعمالها
ونظقام لتققويم أداء كقل  ،دارية. لذل  يتوجر على المدرسة، أي مدرسة، أن يكون  لديها نظام تقييمقياإل

 العاملين بهد  تحسين األداء.

تققدير قيمقة الشقيء أو "( 22، ق 2020ويعر  التقيقيم مقن ناحيقة الل قة حسقر مقا جقاء فقي الحريقري )
وعة األمريكيققة ويكيبيققديا يعققر  التقيققيم .  وفققي الموسقق"الحكققم علققى قيمتققه وتصققحي  أو تعققديل مققا اعققوب

Evaluation  بأنه التحديد المنهجي لقيمة الشيء  أو أهمية فكرة معينقة أو شخصقية معينقة أو ن قوذ أو
تققأثير أيققا كققان. وعمليققة التقيققيم هققذه تسققتخدم فققي مجققاالت واسققعة مققن النشققاا اإلنسققاني بمققا فيهققا التعلققيم 

 وال نون واألعمال. 

فيعقر  التقيقيم بأنققه ال عاليقة التربويقة التقي ترمققي شلقى معرفقة نمقو الاالققر "( 30ق ، 2002أمقا كقاظم )
  "في اتجاه األهدا  الشاملة للتربية، ويعتمد على أسالير متعددة.

وللتقيققيم أهميققة كبيققرة فققي عمليققة التعلققيم، ويعتبققر التقيققيم أساسققا  مققن مقومققات العمليققة التعليميققة نظققرا  لمققا 
 :بأن( 2008سليم ) رىأهمية كبرى في مجال تاوير التعليم. ويللتقييم من دور مهم و 

 التقييم ليس هو القياس، فالقياس هو جزء من التقييم.  -

التقييم ليس عملية ختامية تقأتي فقي آخقر مراحقل التن يقذ ولكنقه عمليقة مسقتمرة تصقاحر العمليقة  -
نمققا وسققيلة ليميققة تخاياققا  وتن يققذا  ومتابعققة و التع تهققد  شلققى تحسققين العمليققة التقيققيم لققيس غايققة وا 

 التعليمية. 

والتقيقيم  عمليقة تجمقع فيهقا بيانقات باقر  القيقاس المختل ققة ويقتم التوصقل شلقى أحكقام عقن فاعليقة العمققل 
التربققوي سققواءا  كققان تدريسققا أو غيققره، اسققتنادا شلققى معققايير ال اعليققة ويجققر أن تترتققر علققى هققذه األحكققام 

 (.2008 ،أو األسالير أو البرامأ )الكيرني والروسانقرارات ذات أهمية خاصة تتعل  بالالبة 

لهققذا، نجققد مققن الرققروري أن يكققون للمدرسققة ال عالققة نظققام تقيققيم فعققال، لقيققاس تقققدم الالبققة وتحصققيلهم 
 األكاديمي لكي يعمل القائمون على المدرسة لتعديل أو تحسين التحصيل االكاديمي.

 :(2008وتكمن اهمية التقييم في ما يلي)الدير،  

أصب  جزءا أساسقيا فقي كقل برنقامأ تربقوي مقن أجقل معرفقة قيمقة أو جقدوى هقذا البرنقامأ وذلق   -
 للمساعدة في اتخاذ قرار بشأنه سواء كان ذل  القرار يقري بإل ائه أو األستمرار فيه وتاويره. 
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عيقة يزيقد مقن دافات الرزمقة لتصقحي  مسقار شداراتهقم و يساعد األفراد اإلداريين علقى اتخقاذ الققرار  -
 التعلم عند الالبة.  

رسقالتهم ومقدى ك قايتهم  يساعد المشقرفون التربويقون علقى معرفقة مقدى نجقاح المعلمقين فقي أداء -
فقققي اكتشقققا  الالبقققة وققققدراتهم وققققد تسقققاعد فقققي عمليقققة توجيقققه الالبقققة  هم يسقققاعدو فقققي أدائهقققا 

 لمسارات تعليمية أخرى أو مساعدتهم عن اري  اإلرشاد الن سي التربوي. 

 :(2002) عرم،  ،(2008) الربيعي،  (،2999هدا  التقييم  )الابير، ومن أ

مسقققققاعدة المدرسقققققة علقققققى معرفقققققة شلقققققى أي مقققققدى وصقققققلت شليقققققه فقققققي تحقيققققق  رسقققققالتها التربويقققققة  -
 والصعوبات التي تواجهها. 

 .لقدراتهم وميولهم واستعدادهم واتجاهاتهم ةتوجيه الالبة شلى أوجه النشاا المناسب -

لكونهققا رققرورية جققدا  مالمعلمققين وغققرس مبادئهققا لققدى البققته ة العلميققة مققن تابعققة تاققور الثققور م  -
 ألحدا  الت يير والتقدم في مجاالتها المربواة

بتكققرار التقيقققيم علقققى فتقققرات منتظمققة خقققرل العقققام الدراسقققي، فيسققتايع المقققدرس تتبقققع البتقققه مقققن  -
 الناحية العلمية. 

لمتوخققققاة منهققققا. وأن حققققافظ علققققى تحقيقهققققا وللتقيققققيم خصققققائق شذا مققققا روعيققققت فإنهققققا تعاققققي النتيجققققة ا
المسقققمولون فقققإن عمليقققة التقيقققيم تكقققون فعالقققة وتسقققاعد علقققى اكتشقققا  الخلقققل ومعرفقققة نققققاا الرقققع  فقققي 

 العملية التربوية، ومن خصائق عملية التقييم ال عال: 

 أن تكون عملية مستمرة وشاملة. -

 (2004، والدرابيع ديأن تكون عملية تعاونية، أي يتعاون فيها اكثر من ار . )الصام -

 (.2002أن تكون وسلية وليس هدفا، وسيلة لتحقي  التحسين في المنهأ التربوي )ملحم،  -

(  أنققه مققن الرققروري أن تشققتمل خاققة المدرسققة علققى تقيققيم التقيققيم، ذلقق  أن 2020وأشققارت الحريققري )
لية التقيقيم، ويسقاعد معظم التقارير المقدمة عن التقييم الممسسي ال تترمن خاة تقييم مدى فاعلية عم

 تقييم التقييم في عملية التاوير المستقبلي.

ومققن المققققاييس الشقققائعة فقققي المقققدارس هقققي االختبقققارات والتققي تعمقققل علقققى قيقققاس مقققدى تحصقققيل الالبقققة 
األكاديمي والمعرفي. لذل  من المهم  أن تكون أهدا  تل  االختبارات هي ن سها أهدا  التدريس التي 



 

38 

 

فققي عملققه الصقق ي، شذ لققيس مققن المناقققي أن يققدرس المعلققم الالبققة أهققدافا  معينققة  حققاول المعلققم تحقيقهققا
 (.2998ويقيس الالبة في أهدا  أخرى )غانم، 

 (: 2998)غانم،  ى المور التاليةراعتوحتى يقيس االختبار قدرات الالبة الحقيقية يجر أن 

التالي تكون اإلجابة غيقر ل ة االختبار: شذا كانت فو  مستوى الاالر مما يعي  فهم السمال وب -
 صحيحة.

 سهولة األسئلة أو صعوبتها: وبالتالي ال تعاينا المقدرة الحقيقية للاالر. -

 التحق  من صياغة األسئلة. -

كلمققا كانققت األسققئلة تمثققل مققا تعلمققه الاالققر تكققون ف ،العرقققة بققين األسققئلة ومققا تعلمققه الاالققر -
 صادقة. 

القيققاس، وأن تراعققي الققنظم االمتحانيققة المتقدمققة أن تعتمققد نظققم االمتحانققات علققى جميققع وسققائل  -
 (.2000والمعتر  بصرحيتها في القياس )الخزرجي، 

ولكقي يكقون التقيقيم شقامر وفقاعر يقمدي فقي النهايقة شلقى رفقع الك قاءة اإلنتاجيقة الشقاملة مقن خقرل بنققاء 
 ،يم أن يكققون تقييمققا  مسققتمرا  الاالققر بنققاء متكققامر  ورفققدا  السققو  العمققل بإحتياجاتهققا المالوبققة ال بققد للتقيقق

 :(2020 ،وعلى مستوى األداء المالور منه وهذا يتالر ما يلي )الحريري

شيجققققاد وحققققدة شداريققققة بكققققل شدارة تعليميققققة مهمتهققققا التشققققخيق المسققققتمر المققققنظم للبيئققققة المدرسققققية  -
 .الداخلية والخارجية

  اقبة التحصيل الدراسي.التربوي ومر شيجاد وحدة شدارية متخصصة بكل شدارة تربوية لإلشرا   -

وجود ثقافة التقييم لدى العاملين في المدرسة، وهو من دون ش  بعد وجداني مهم ودافع للعمل  -
 على تابي  التقييم، بل القبول به وبنتائجه بصورة علمية موروعية. 

ات تشكيل فري  التقييم المدرسي: شن عملية التقيقيم للممسسقة المدرسقية متعقددة الجوانقر وال عاليق -
وال يمكققن عمليققا  للمسققمول األول عققن الممسسققة أو أحققد مسققاعديه اإلشققرا  عليهققا وحققده، وهققذا 
 يتالر تشكيل فري  لإلشرا  على التقييم الشامل وأن يعاى هذا ال ري  مساحة للعمل فيها.

وحتققى نواكققر العصققر التكنولققوجي، يتوجققر علققى القققائمين علققى الممسسققات التربويققة العمققل علققى شيجققاد 
تقانققققا  ومناسقققبة للحاجققققات ال رديقققة لكققققل تكنو  لوجيقققا التقيقققيم، فهققققي تجعقققل عمليققققات التقيقققيم أكثققققر مرونقققة وا 
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المتعلمين والعاملين. فهي تساعد على تزويقد الممسسقة بقأجهزة وأدوات حديثقة ت يقد كثيقرا  فقي التقيقيم كمقا 
يقققيم كقققل عناصقققر أنهقققا تتقققي  مجموعقققة متنوعقققة مقققن التصقققميمات التقييميقققة المختل قققة والتقققي تسقققاعد فقققي تق

 (.2002الممسسة المدرسية )يوس ، 

أسقلور محقدد بقإجراءات ورقوابا لجمقع معلومقات عقن من خصائق عملية التقييم االسقتمرارية. وهقو و 
بققإجراء تسققجيل المرحظققات والتقققديرات عققدد ا مققن المققرات خققرل ويترقق  مققن التعريقق  تحصققيل الاققرر 

ومققن  درجققة الاالققر عبققارة عققن معققدل تلقق  المققرات.ال صققل الدراسققي، بحيقق  تكققون المحصققلة النهائيققة ل
  (:www.alrassedu.gov.sa/.../592_1166736781.docأهدا  التقييم المستمر )

 تاوير شجراءات تقويم الاالر. -
 حد من سلبيات اختبارات نهاية ال صل الدراسي.ال -
 .تقدم ابنها ومشاركتها في التقويم تعري  األسرة لمستوى -
 متابعة المعلم لمستوى تقدم اربه. -
 . ورع تقدير ثابت نسبي ا لمستوى أداء الالبة -

( بقأن عمليقات التقيقيم المسقتمر ققد تكقون أدوات César et al, 2007ويمكقد سقيزار وزمقرمه )
ثباتات عن تحصيل الالبة، وق د تكون أيرا  مساعدات تربوية مناسبة من أجل الوصول لجمع بيانات وا 

( لكي يكقون الحكقم الصقادر مقن التقيقيم سقليما  فقر بقد أن 2002شلى التحصيل المالور. ويشير شو  )
وهققذا التوجققه يت قق  مققع مققا ينققادي بققه العققاملون بالتربيققة، حيقق  شن االسققتمرارية أسققاس مققن  .يكققون مسققتمرا  

يم الصققحي  والمورققوعي الققذي سققيكون مسققهر لعمليققة التقققويم وتحسققين األسققس التققي يقققوم عليهققا التقيقق
 األداء. 

 
 األدب التربوي: على تعليق

جدا. فهنال   موروع شائ من خرل قراءة األدر التربوي المتعل  بالمدرسة ال عالة، نجد بأننا أمام 
للمدرسة ال عالة وال  امشترك اعدة أمور مختل  عليها من ناحية التعري ات الل وية. فمثر، ال نجد تعري 

 نجد تعري ا  يت   عليه الكثيرون من التربويين. 

حا  والدراسات على هذا ن موروع المدرسة ال عالة قد ش ل التربويين منذ عقود اويلة. فتوالت األبش
 بالمدرسة ال عالة.  بير جدا من األدر التربوي المتعل صب  هنال  مخزون كالموروع وأ

يت   عليها الجميع. فمن خرل  ممشرات المدرسة ال عالة، ال يمكن حصرها بقائمة واحدةأما من ناحية 
در التربوي واألبحا  والدراسات المتعلقة بهذا الموروع نجد بأن ممشرات المدرسة ال عالة تتمايز األ

 بين باح  وآخر، وبين جمعية وأخرى. 

http://www.alrassedu.gov.sa/.../592_1166736781.doc
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 مدارس الفرير في الشرق .   2. 2

درا  والتقييم ر متميز في خل  نوع جديد من اإلرساليات أثالخيرية ومدارس اإل دارس الممسساتكان لم
مساهمة في نشر العلم والمعرفة في برد الشر . وكتر توفي  باشا الذي   خاصةال رير  وكان لمدارس

 ( يقول لهم : 3، ص حة 2118وملي )ققققش ل منصر رئيس وزراء مصر شلى معلميه، نقر عن الش

سعيد بأن القلور الايبة ية فترة مرت في حياتي وأني لأكثر من أاآلن بتابي  نصائحكم قوم أ"أني 
 العالية االخر  ال تزال تعمل هنا وهي تذكرني بعواا كم الجميلة وأفكاركم القيمة."والروح، 

هم الكنسي واسم خوة نسبة شلى لقبوهي كلمة فرنسية تعني اإل  "Frères"وتعنى كلمة "فرير" أو 
 Les Frères des Ecolesخوة المدارس المسيحية وتعر  بال رنسية شتهم الكنسية جماع

Chrétiennes 

تميزت مدارس ال رير بزرع كنوز المعرفة والحر في قلور ترميذها. ويذكر الشوملي مقاعا من 
 (  40 ق 2118الشوملي، )خاابات ح ل التخرب، كتر فيه:

الكآبة والحر.  ةان  تحية الوداع، نحيي  بقلر ملم نت وسكأ ها المعهد الزاهر الزاهي، نحيي يأ" أنت 
نهدي  سرما معارا بعاا ة الشكر واالمتنان. في  جمعنا كنوز المعار  الثمينة والخصال الحميدة، في  

 اقتبسنا العلوم التي هي مصباح ال رح وم تاح النجاح واساس التمدن والعمران."

 

 :)الفرير(خوة المدارس المسيحية إ .  3. 2.2

( الذي تأثر Rigault, 1926)   (4584) سسها يوحنا دالسال سنةأهي جمعية رهبانية كاثوليكية 
جتماعي في بلدته رينس في شمال فرنسا، وقام بتأسيس مدارس للقراء على الجهل بالواقع اال

عي  في ( وقام دالسال بتنظيم جماعات من الرجال لل 2144 ،ومساعدة العائرت ال قيرة )كسابري
وأخذت هذه الرهبنة االسم "شخوة المدارس المسيحية" وهذا االسم يرباهم بالرسالة أديرة إلدارة المدارس. 

بدال عن أي رعاية أو ارتباا، ويعلن أن جوهرهم األخوي والجماعي هو نما الحياة الذي يتسمون به 
(Botana, 2002.) 

عتبر دالسال من التربويين يالتي ال ترم كهنة و  ليكيةوتعتبر رهبنة ال رير أول رهبنة في الكنيسة الكاثو 
عندما قلده ذل   4361ن سنة تربية حتى استح  لقر ش يع المربيالذي عملوا جاهدين في حقل ال

همها شدارة أتر وكتر يوحنا دالسال عدة ك   (Catholic encyclopedia). اللقر البابا بيوس العاشر
، واعتبر هذا المخاوا مقام قانون 4015ا االول شلى العام ، يعود نق المخاو المدارس المسيحية

اارا  لعمل األخوة التربوي التعليمي )  (.Lauraire, 2004المدارس خرل ثرثة قرون وا 
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، وقد في افينون فرنسا ) موسوعة الكاثوليكية( 4021سنة  ة دالسالبعد وفا كتار شدارة المدارس ابع
مور ومن األ لى الرغبة المستديمة في تاوير النق الممسس. (  مرة وهذا برهان ع21أعيد ابعه )

 التي عمل عليها القديس دالسال واورها في التعليم وتعتبر من ابداعاته:

 .Simultaneous methodالمعّية في التعليم  أسلورتوظي  واستخدام  -

 الكاثوليكية(. توظي  الل ة العامية )ال رنسية في ذل  الوقت( في تعليم القراءة )الموسوعة -

حق  دالسال شهرة كبيرة في مجال شعداد المعلم، فإليه يرجع ال رل في شنشاء أول "مدرسة  -
 ( .2110نورمال" إلعداد المعلمين في العالم )مرسى، 

يعر  عن دالسال بأنه رجل األعين الم توحة، المنتبه للحياة، المستجير لكل نداء موجه شليه. وقلبه 
القدرة على تقبل الجراح هي التي ورعته على م تر  الار  لينتقل من الكاهن في  مت ت  كعينيه وهذه

 (.Botana, 2004كاتدرائية رانس شلى المربي أو باألحرى مربي المربين )

وقد تركز اهتمام مدارس "دى السال" على التعليم األولي، وكانت المدارس األولية مجانية خاصة 
 (. 2110بنين فقا، وكانت تعلم بالل ة الوانية )مرسى، بتعليم ال قراء وكانت خاصة بال

 

 :مدارس الفريرخصائص    .3.3. 2.2

مدارس ال رير صائق خ (Johnson,1997)كتر الرئيس العام ألخوة المدارس المسيحية  جونسون 
 والتي تعر  اليوم بالمدارس اللسالية، وتعنى مدارس ال رير نسبة شلى عائلة الممسس يوحنا دالسال،

 .Ecoles Lasalliennesوبال رنسية 

 وتلخق خصائق مدارس ال رير بالنقاا اآلتية: 

 عندما يكون فيها احترام عمي  لكل تلميذ كأنه شنسان فريد -4

 .عندما يكون فيها روح الجماعة -2

 .عندما يكون فيها " جودة في التعليم" -0

 .عندما تستح  فعر لقر مدرسة مسيحية -1

 .مع ال قراء وتساهم في نشر م اهيم العدل والسرم دا  تعارعندما ت ظهر  -6
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 .زم اإلداريون والمعلمون والموظ ون بمبادئ المدرسة اللساليةتلعندما ي -5

 ى المدرسة اللسالية على تاريخ الممسس القديس يوحنا دالسال وروحانيته. نبعندما ت -0

معار  وارائ  نشرها، تقود المدرسة شلى ( أن تاورات المجتمع والشبار وال2141كتر اندريه جا  )
ررورة تجدد مستمر. شنها لميزة أصيلة تل  التي تقتري السمال العملية التي تمنع المدرسة من الجمود 

 في عاداتها لكي تراعي بشكل أفرل االحتياجات التربوية الجديدة التي نتجت عن هذه التاورات. 

 

 :تاريخ مدارس الفرير في الشرق.   2.2.2

، ألنها كانت تعتبر 4036لقانون بعد الثورة ال رنسية عندما قمعت مدارس ال رير في فرنسا بموجر ا
بأن هذه المدارس هي جزءا من الكنيسة وقامت الثورة باارهاد الكنيسة وكل الجمعيات الرهبنية ومنها 

كيا، سوريا ومصر. وروبا وفي الشر : تر أالكاثوليكة( انتشرت المدارس في  )الموسوعة جمعية ال رير.
 ,Gonzalez) 4805سنة   Evagreومن مصر جاء االخوة شلى فلساين وعلى رأسهم األخ اي اغر 

رثاه المسيحي  4341 4 25( ويعر  األخ اي اغر بصاحر القلر الكبير وعند وفاته في 2008
 (.2118) الشوملي،    والمسلم واليهودي

  عديدة في فلساين. فكانت مدرسة ال رير في يافا سست مدراس لجمعية ال رير في منااأوبعد ذل  
قلت المدرسة تان  .Rigautl, 1951)) (4831)  سنة وبيت لحم (،4880)وحي ا سنة ( 4882)سنة 
وتر  المبنى القديم ليمسس فيه جامعة بيت لحم وهي تابعة أيرا ( 4306 ) المبنى الجديد سنة شلى 

ي فلساين ونتيجة ن الظرو  التي عص ت فأشال (. 4832)والناصرة سنةألخوة المدارس المسيحية، 
دت شلى تدميرها. أقنبلة عليها مما بسبر سقوا   (4318) غر  مدرسة حي ا سنةشالحرور أدت شلى 

. وافتتحت 4331غلقت مدرسة ال رير في الناصرة سنة أالعجز المالي وبسبر سوء اإلدارة وبسبر 
 ن المل  عبداهللإ(  ف16 ، ق2118الشوملي)   عنونقر (.4361) مدرسة ال رير في عمان سنة

 خاار األخوة عند قدومهم شليه لالر افتتاح المدرسة قال:  األول

ء شعبه دون تميز في بناأن المل  عبداهلل هو أر لجميع أعر  رموساء الاائ ة الكاثوليكية ريد ان يأ" 
اإلله، وأني  ة محبة،النهم يعبدون ن سن تكون العرقات بين المسلمين والمسيحيين عرقأالدين، ويجر 

ون اقامة نكم تريدأعلى ما كل ما فعلتموه. لقد علمت ني أقدم لكم التهنئة والشكر إسعيد بذل ، ولهذا ف
قدم لكم كل الدعم والموافقة الكاملة، واتمنى لكم النجاح، وستتمتعون أني أمدرسة هنا في عاصمتي، و 

ان تخبروا قداسته بعد عودتكم شلى روما، أن المل  عبداهلل يعمل بأكبر قدر ممكن من المساعدة. ارجو 
قوم بحماية ماكن المقدسة في مملكته وليس بحاجة شلى امم اخرى لكي تقوم بذل . اننا نماية األعلى ح
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عد العالم اجمع، أني ا  حد الخل اء الراشدين االوائل. و أيام الخلي ة عمر بن الخاار أماكن المقدسة منذ األ
 ستمر في القيام بهذه الحماية بالرراء الكامل للمسيحيين." أبأن 

،  بعد 2111 ستمرار في الرسالة توالت وافتتحت مدرسة حديثة في بيت حنينا سنة ن بشائر االأشال  
لم تعد  القدس -بار الجديد ن مدرسة ال رير في الألأن كانت في بناية غير ممهلة لتكون مدرسة، 

 .في فلساين ربع مدارس عاملة أيذ جدد. واآلن هنال  ستيعار ترمقادرة على ا

 

 :الي لمدارس الفرير في فلسطين واألردنالواقع الح        .1.2.2

في فلساين واألردن والمجالس سيعرض الباح  في ال قرات اآلتية الواقع الحالي لمدارس ال رير 
 المشرفة عليها.

 :األردنارس الفرير في فلسطين و المجامع والمجالس المشرفة على مد      3.1.2.2

قليميين.  األردنيشر  على مدارس ال رير في فلساين و   مجالس شدارية متعددة ورمساء محليين وا 

 :في الشرق األوسط خوةمجمع األأوال : 

ي المجمع االخوة من وراع الرهبنة ورسالتها. يشار  فيعقد هذا المجمع كل أربعة أعوام وذل  لدراسة أ
قااع تركيا، قااع لبنان، قااع وهي  ألوسا. هنال  أربعة قااعات في الشر  األوسادول الشر  ا

ن ثلثي أعراء هذا هبنة فإ، وقااع مصر والسودان. وحسر قانون الر األردنراري المقدسة و األ
 قليمي. وا منتخبين، والثل  األخير هم األخوة الذين في مجلس االخوة اإلالمجمع يجر أن يكون

 ،بعد مصادقة الرئيس العام عليها تصب  ملزمة للرهبنة في الشر  األوسا مجمع قراراتيصدر هذا الو 
والتي تسير حسر رمية الرهبنة ورسالتها وروحانيتها. يدرس هذا المجمع مقررات مجمع الرهبنة العالمي 

مكانياته.  وفي نها ية المجمع يرش  ويعمل على تابي  مقرراته وتن يذها حسر قدرات القااع وا 
رئيس عام اقليمي لمناقة الشر  ن يسماء للرئيس العام وهذا األخير يقوم بتعيالمشاركون ثرثة أ

 (.2142( )رئيس مناقة الشر  األوسا، آذار 2110األوسا ) قانون الرهبنة، 

 

 :الرئيس اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسطثانيا: 

ة على كل الصعد. ويعتبر الرئيس بنساسية متابعة شمون الرهيعينه الرئيس العام، ومن مهامه األ
ويشر  عليها.  األوساممسسات الرهبنة في مناقة الشر   األقليمي المسمول األول والمباشر عن
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يعود له الح  في تعيين المسمولين في المراكز المختل ة في الممسسات التابعة له. مركز شدارته في 
ممسسة من ممسسات الرهبنة في مناقته  قليمي  كل، و يزور الرئيس اإل4336نذ العام بيروت م

-2141)أعمال مجمع الرهبنة في الشر  األوسا،  مرتين كل عام من أجل تقييم وتحسين الرسالة
2144.) 

 :األوسطثالثا: مجمع الرسالة العام لمنطقة الشرق 

خوة المدراس التابعة لرهبنة ا مديروعوام. ويشتر  في أعماله ينعقد هذه المجلس مرة كل أربعة أ
، لبنان، السودان، مصر، األردن، تركيا، األوساالمدارس المسيحية المنتشرة في مناقة الشر  

يناق  هذا المجمع واقع المدارس و . ، باإلرافة شلى األخوة العاملين في مناقة الشر  األوسافلساين
يخية تجاه التربية ويعمل على شصدار قرارات عامة تنبع من رمية الرهبنة ومعتقداتها ومسموليتها التار 

يصدر هذا المجمع قرارات تكون ملزمة للجميع و . 4026حسر مناو  تأسيسها الصادر في العام 
قاارها. ألخرى على متابعتها وتابيقها في أحرق المجالس امل شدارات المدارس على تن يذها وتوتع

ه بأن قرارات هذا في القاهرة. ويجر التنوي 2141و  2110عقد هذا المجمع دورتين في االعوام 
ن يصاد  عليها مجمع االخوة في المناقة، ويح  لمجمع االخوة تعديل أو رفض المجمع يجر أ

 (.2144)أعمال مجمع الرسالة اللسالية، قررات ال بعض

 

 رابعا: مجلس الرسالة في القطاع:

لى هذا . ويشر  عاألوساربعة في الشر  أسس مجلس للرسالة في القااعات األت 2115منذ العام 
مهماته بدقة  2144المجلس منس  يعينه الرئيس االقليمي. حدد مجمع االخوة المنعقد في العام 

 متناهية وهي: 

 يتابع الممارسات التربوية في المدرسة: -

o .المشروع التربوي واألعمال التربوية 

o . منهأ تنظيم المدرسة شداريا  وماليا 

o  معرفة جمعية ال رير ومشروعها التربوي.تمكين المعلمين تربويا ومهنيا و"لساليا" أي 

o المدارس والمعلمين وكافة األار  مديريتمكين المعلمين الشبار والتمكين المستمر ل
 العاملة في المدرسة. 
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o .يتابع عمل اللجان العاملة بين المدارس 

o .يتابع التاور والتحسين في بنية المدرسة 

o .(.2144 اللسالية، الرسالة معمج أعمال) يتابع تاور المدرسة وتحسين مخرجاتها 

 خامسا : مدير المدرسة

يعتبر مدير المدرسة ممتمنا  على الرسالة التربوية في مدرسته، فهو القيم على مسارها والمسمول 
المباشر عنها. يعينه الرئيس العام لمناقة الشر  األوسا، ويعمل رمن شاار يحدده له الرئيس العام 

 ات، ومخول للتعاقد مع المعلمين الجدد، ومحاسبة األفراد.للمناقة، وعنده كامل الصرحي

يعين مدير لمدة معينة من الزمن بموجر عقد بينه وبين الرهبنة المتمثلة بالرئيس العام للمناقة. يعمل 
مدير المدرسة على تابي  مقررات مجلس الرسالة في قااعه وعلى تابي  مقررات مجمع الرسالة 

 ا. العام لمناقة الشر  األوس

بدأ  ( 4334) كان يش ل منصر المدير رهبان تابعون لرهبنة أخوة المدارس المسيحية ولكن منذ العام
وكان هذا التحول هو نتيجة اعمال ال اتيكان الثاني وان تاح الكنيسة  يش ل هذا المنصر علمانيون،

ومنذ ذل  ( 4334)م فمثر ش ل علماني كمدير لمدرسة ال رير في بيت لحم في العا على العلمانيين، 
الوقت وحتى اآلن ش ل هذا المنصر أربعة مديرين. أما مدرسة ال رير في القدس وبيت حنينا فقد 

 قانون) ( 2113)وعمان منذ العام(  2110)ويافا منذ العام  (2111) ش لها علماني منذ العام
 اللسالية، الةالرس مجمع أعمال) (2142 آذار األوسا، الشر  مناقة رئيس( )2110 الرهبنة،
2144.) 

 

  –هيكلية التنظيمية لرهبنة الفرير ) أخوة المدراس المسيحية( ال.  2. 1. 2.2
Organizational Structure 

الهيكقققققققققققققققل التنظيمقققققققققققققققي بأنقققققققققققققققه عبقققققققققققققققارة عقققققققققققققققن شاقققققققققققققققار "( 02ق  2113عرفقققققققققققققققت السقققققققققققققققحيمات ) 
لجميقققققققققققققع العقققققققققققققاملين، تظهقققققققققققققر فيقققققققققققققه خاقققققققققققققوا السقققققققققققققلاة والمسقققققققققققققمولية وناقققققققققققققا  اإلشقققققققققققققرا  مقققققققققققققن 

، فهقققققققققو البنقققققققققاء القققققققققذي يبقققققققققين ويصقققققققققور مقققققققققا تتكقققققققققون "ت العليقققققققققا شلقققققققققى المسقققققققققتويات القققققققققدنياالمسقققققققققتويا
 منه المنظمة من شدارات وأقسام وفروع وشعر.

ويشققققققققققبه تمامققققققققققا  الهيكققققققققققل العظمققققققققققي فققققققققققي جسققققققققققم اإلنسققققققققققان. ويوجققققققققققد الخرياققققققققققة التنظيميققققققققققة التققققققققققي  
هقققققققققي الصقققققققققورة الهيكليقققققققققة لوحقققققققققدات أي منظمقققققققققة شداريقققققققققة فهقققققققققي اإلاقققققققققار أو البنقققققققققاء القققققققققذي يصقققققققققور 
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(. ويبقققققققققققين 2116لققققققققققدوائر واألقسقققققققققققام المختل ققققققققققة التقققققققققققي تشققققققققققكل مجموعقققققققققققة التنظققققققققققيم. )جاكسقققققققققققون، ا
 .ير( الهيكل التنظيمي في جميعة ال ر 4.2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizational Structure -لجمعية أو رهبنة ال رير في العالم ةالتنظيمي الهيكلية  (:4.2) شكل

 (2142س اإلقليمي لمدارس ال رير في مناقة الشر  األوسا، آذار )الرئي    

 

 األردنمدارس الفرير في فلسطين و .         1. 2

في هذا الجزء من الدراسة االمشروع التربوي لمدارس ال رير في فلساين واألردن سيعرض الباح  
 وسيعرض وص ا  لمدراس ال رير في فلساين واألردن. 

 ع التربوي لمدارس الفرير في فلسطين واألردن .    المشرو 3. 1. 2

تستمد مدارس ال رير مشروعها التربوي من ممسسها القديس يوحنا دالسال الذي تر  شرثا  كبيرا  في 
التربية من كتر ومقاالت وتأمرت تربوية. ويمتاز المشروع التربوي لمدارس ال رير بكونه واقعيا  شذ 

 العالمي مجمع الرهبنة الرئيس العام

 االقليمي مجمع الرهبنة

 االقليميالرئيس 

 ريعرف باألخ الزائ 

 مجلس استشاري

 مجلس استشاري

 الرسالة االقليميمجمع 

 منسق المدارس في القطاع

 مجلس الرسالة في القطاع

 مجلس الرسالة في المنطقة

 مدير المدرسة
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مساعدته وفي خدمته. ويحترم المشروع التربوي التعددية الثقافية يخاار المجتمع المحلي ويرغر في 
 (.Comte, 2006واإلنسانية والدينية في المجتمعات التي يعمل فيها ) 

ويمتاز النظام التربوي لمدارس ال رير بالنظرة اإليمانية والتي تلهم جميع العاملين في حقل التربية بأن 
صهم من خرل توفير أشخاق يحبونهم وقلقين على مستقبلهم  اهلل قد دعاهم لهذه المهمة وينوي خر

(Botana,2004.) 

 ميزات  المشروع التربوي في مدارس الفرير

 قيم مدرسة الفرير:

تعمل مدارس ال رير أينما وجدت على بناء سلم القيم لدى اإلنسان لذا تعمل المدارس على بناء 
 قيم التالية في شخصية التلميذ:شخصية الاالر على كافة الصعد وتام  في بناء ال

 القيم الزمنية: االتزان ، العافية، الجمال. -

 القيم الخلقية: الرمير، االستقامة، الحرية، اإلخرق. -

 القيم األدبية: ال انة، العدل، القوة، القناعة. -

القيم االجتماعية: السرم، العدالة، الترامن، العمل، السلاة، الخدمة، المشاركة  -
 واالنرباا.

القيم الروحية: اإليمان، الرجاء، المحبة، الصرة، وقد نوجزها جميعها بكلمتين عقل وقلر.  -
 (2141)المشروع التربوي اللسالي، 

 

 خيارات مدارس الفرير

تلبية حاجات المجتمع: تعمل مدارس ال رير على تلبية حاجات المجتمع ويعمل المربون  -
بة. لذل  يتوجر على المعلم ان يكتش  على اكتشا  تل  الحاجات من أجل توفيرها للال

البيئة التي يعلم فيها وال بد أن يلتمس بن سه هذه الحاجات وال بد أن يكون له احتكا  
باألشخاق وصبر على اإلص اء، ويممن المشروع التربوي بأن التعليم  ركيزة أساسية في 

سيرة  بالنسبة للمشروع تحسين المجتمع ورفع مستواه ورفاهيته، واألداة األساسية لتقدم الم
 (. Botana, 2004التربوي هي قراءة الواقع النقدية )انظر، تقويم، عمل( )
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لى معرفة شخصية كل االر، ويعمل  - يسعى المشروع التربوي شلى اكتشا  الاالر وا 
 المشروع التربوي شلى اكتشا  المواهر وتنمية قدراتهم.

قة الشعبية، وتحسس نقمتها وسماع تعمل مدارس ال رير منذ تأسيها على مخاابة الاب -
 نداءاتها ومشاركتها همومها.

 

 نظرة المشروع التربوي لتنشئة التلميذ:

ينتاول المشروع التربوي اإلنسان برمته، فيتوخى شنماء قيمه ال كرية والمدنية والخلقية واالجتماعية 
ع التربوي على تقارر الثقافات والروحية وال نية. فجميع قدراته جديرة بالنمو والتوظي . ويعمل المشرو 

والحرارات واألديان لئر تت جر الصراعات العرقية والثقافية بين ال رقاء. لذل ، يتوخى المشروع 
التربوي ان تاح كل فرد لكنوز اآلخرين وتقديره لألخوة التي ال بد منها في بيئة تعددية، وهي تعمل على 

 ,Comteحكام المسبقة وجميع أصنا  الرياء وقصر النظر )تربية حريته وانماء ملكة النقد لمواجهة األ

2006) 

ويعمل المشروع التربوي في مدارس ال رير على شنماء حس الترميذ بالمسمولية وااللتزام االجتماعي 
 والسياسي والديني، في دو الاالر مواانا  واعيا  ال يحجم أمام البذل على أنواعه. 

ارس ال رير على رعاية البتها المنتمين شلى ديانة غير مسيحية، كما يعمل المشروع التربوي في مد
فتعمل على عي  الحوار رمن احترام حرية الشخق ومعتقده. وتعمل المدرسة على تابي  الحوار 
رمن احترام حرية الشخق لمعتقده. وتعمل على شيجاد مناخ األل ة والحرية وتدعو شلى الترامن 

 (.Lauraire, 2004التي تتوث  بينهما )والمسمولية المشتركة والصداقة 

ويتمركز الاالر في محور المشروع التربوي كونه موروع التربية واألسرة التربوية، يرع شخصه في 
سلم األولويات،  كما ينظر المشروع التربوي للتلميذ كونه شخصا  وليس مستودعا  للمعلومات 

(Botana, 2004.) 

التربوي هو مربي الص ، يتميز دوره برعاية ارر ص ه بشكل  ومن األمور التي يتمز بها المشروع
يا ، مشيرا ، مصلحا ، موجها ، متقبر  للنقد.  مركز، فهو يعمل على أن يكون مربيا ، مت هما ، ساهرا ، مص  
لذل  عند اختيار مربي الص ، تحتاب المدرسة شلى الكثير من الحكمة والتمييز شذ تقع عليه مسمولية 

 وية واألدبية. الص  الترب

 ويعمل المشروع التربوي في مدارس ال رير على ترسيخ المبادئ التالية:
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التاور: يست يد المربون من جميع االكتشافات والخبرات والارائ ، ويكون لهم من  -
عادة النظر في مواق هم التربوية  الشجاعة المعنوية ما يمهلهم لقبول المحاسبة، وا 

من التنشئة المستمرة، ال بل ياالبون بها إلنماء قيمهم البشرية  والممارسة، ويقبلون اإلفادة
 والروحية ومن أجل شنجازات تربوية أفرل.

الشخق الحر: يعمل المشروع التربوي على مساعدة الارر على بلوغ االستقرلية في  -
الت كير، وعلى ممارسة حريتهم في وجه األحكام المسبقة والر وا، وعلى توظي  ذكائهم 

ءاتهم في خدمة اآلخرين وعلى االص اء والت هم وعلى الوثو  والمحبة، وعلى التحلي وك ا
 (. 14بحس العدالة واالخوة واألمانة )اعرن اخوة المدارس المسيحية ال قرة 

شنماء الشخصية: من األهدا  التي يصبو شليها المشروع التربوي تنمية المسمولية لدى  -
عدادهم لبلوغ اإلنرباا  الذاتي واإلنجازات الجماعية المتنوعة من فنية وعلمية الشبار وا 

واجتماعية وريارية، وحملهم على االلتزام بالترامن واألوساا المحرومة وعلى االلتزام 
 ,Lauraire)بالحياة الروحية والرسولية، ولذا ت ت  لهم النوادي الريارية والثقافية وال نية 

2004.) 

تربوي على أن يحس جميع الارر بالعدالة والتعاون العدل والتعاون: يعمل المشروع ال -
 ال اعل مع الجميع.

 

  :.   مدارس الفرير في فلسطين2. 1. 2

 مدرسة الفرير في القدس

وعدد ترميذها في العام  ،مدرسة ال رير في القدس في مناقة البار الجديد في البلدة القديمةتقع 
 ،وتتبع المنهاب ال لسايني ،يدي شلى التوجيهيتلميذا من ص و  التمه( 581)حوالي  2144-2142

وقسم آخر يتحرر للشهادة البرياانية  (التوجيهي ال لسايني)وتحرر ترمذتها للشهادة الثانوية 
( يبين أعداد المعلمين واإلداريين خرل السنوات الخمس في 2.2والجدول رقم ). GCEالمعروفة بقق 

 المدرسة.
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في  المارية في مدرسة ال رير الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد بةالال عدد  (2.2)رقم  الجدول
 البار الجديد القدس  

 الطلبة عدد السنة
 

 دوام المعلمين عدد
 كامل
 

 المعلمين عدد
 جزئي دوام

 

 أفراد عدد
 اإلداري المجلس

 

2144-2142 560 12 42 0 
2141-2144 528 16 41 5 
2113-2141 512 11 41 5 
2118-2113 680 11 3 5 
2110-2118 658 08 8 5 

 

 ( عدد الالبة في الص  األخير ونسبة نجاحهم في السنوات األربع المارية.0.2ويبين الجدول رقم )

البار  -في مدرسة ال رير المارية سنوات ربعاأل في خيراأل الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد: (0.2) رقم الجدول
 الجديد

 النجاح نسبة التالميذ عدد السنة

 %81 40 الثاني عشر علمي 2144-2141
 %08 26 الثاني عشر أدبي

 GCE 48 411%الثاني عشر 
 %21 22 الثاني عشر علمي 2141-2113

 %99 21 الثاني عشر أدبي

 GCE 43 600%الثاني عشر 

 %99 40 الثاني عشر علمي 2118-2113
 %22 48 الثاني عشر أدبي

 GCE 20 600%ثاني عشر ال
 % 29 22 الثاني عشر علمي 2118-2110

 % 58 26 الثاني عشر أدبي

 GCE 21 600%الثاني عشر 

 % 48 43 الثاني عشر علمي 2110-2115

 % 58 22 الثاني عشر أدبي
 GCE 24 600%الثاني عشر 
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 القدس –الهيكلية التنظيمية في مدرسة الفرير 

( وهققو يمثققل الهيكليققة التنظيميققة فققي 2.2ي مققع مققدير المدرسققة، تققم رسققم الشققكل ) بعققد التواصققل الشخصقق
 (، اتصال شخصي2022في القدس )مدير مدرسة ال رير في القدس، شباا  -مدرسة ال رير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   البار الجديد الهيكلية التنظيمية في مدرسة ال رير في القدس (: 2.2)شكل

 

 

 بيت حنينا -مدرسة الفرير 

هو  2142-2144في العام  وعدد ترميذهاشمال القدس مناقة بيت حنينا  مدرسة ال رير في تقع
 تلميذا وهي مدرسة تتبع المنهاب ال لسايني وتبدأ من الص  التمهيدي شلى الثامن االساسي.  858

 .( أعداد المعلمين في السنوات الخمس األخيرة1.2يور  الجدول )

مسؤول المرحلة االبتدائية 

 من التمهيدى إلى الثامن

نائب 

المدير 

للمرحلة 

 الثانوية

 

نائب 

المدير 

للمرحلة 

الثانوية 

GCE  

الدائرة 

 المالية

 مكتب

لمحاسبة ا

audit 

مركزة 

التمهيدي 

 واألول

 معلمين

 معلمين

قسم 

 الصيانة

قسم 

 النظافة

 المدير

ومرشدين ونشاطات  معلمين

 عامة

 االرشاد
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 -في مدرسة ال رير المارية الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة عدد(: 1.2)رقم  الجدول
 بيت حنينا

 

 الطلبة عدد السنة
 

 دوام المعلمين عدد
 كامل
 

 المعلمين عدد
 جزئي دوام

 

 أفراد عدد
 اإلداري المجلس

 

2144-2142 858 66 6 0 
2141-2144 884 62 1 5 
2113-2141 061 16 0 5 
2118-2113 533 11 5 5 
2110-2118 504 08 1 5 

 

 ونسبة نجاحهم في الص  الثامن في السنوات األربع األخيرة. ( أعداد الالبة6.2ويور  الجدول )

في مدرسة ال رير   الماريةالسنوات  االربع في األخير الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد (: 6.2رقم ) الجدول
 حنينابيت 

 النجاح نسبة الطلبة عدد السنة

2144-2141 01 411% 
2141-2113 00 600% 

2118-2110 52 600% 

2110-2115 00 600% 

 

 بيت حنينا –الهيكلية التنظيمية في مدرسة الفرير 

( وهققو يمثققل الهيكليققة التنظيميققة فققي 3.2بعققد التواصققل الشخصققي مققع مققدير المدرسققة، تققم رسققم الشققكل )
 ، أتصال شخصي(2022في بيت حنينا. )مدير مدرسة ال رير في بيت حنينا، آذار  -يرمدرسة ال ر 
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 .بيت حنينا  التنظيمية في مدرسة ال رير ة يالهيكل (: 0.2) شكل

 

 

 مدرسة الفرير في بيت لحم 

 2142-2144في العام وعدد ترميذها  ،اصرمدرسة ال رير في بيت لحم في شارع جمال عبد الن تقع
( أعداد المعلمين خرل 5.2. ويبين الجدول )تلميذا من ص  التمهيدي شلى التوجيهي 848هو 

 السنوات الخمس المارية.

 

مسؤول المرحلة  التمهيدي 

 واالول

 

نائب المدير للمرحلة 

األساسية )مسؤول مباشر 

عن صفوف السادس 

 والسابع والثامن

الدائرة 

 المالية

 المدير

 معلمين

دائرة التطوير 

والكمبوتر 

والموقع 

 ونيااللكتر

قسم 

 النظافة

مساعد إداري 

لصفوف 

الثاني 

 والثالث

 االرشاد

المركز 

 التربوي

مساعد إداري 

لصفوف 

الرابع 

 والخامس

قسم 

 الصيانة

 المعلمين المعلمين
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 -في مدرسة ال رير المارية الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة عدد (: 5.2رقم ) الجدول
 بيت لحم.

 الطلبة عدد السنة
 

 دوام المعلمين عدد
 كامل
 

 المعلمين عدد
 جزئي دوام

 

 أفراد عدد
 اإلداري المجلس

 

2144-2142 848 18 1 8 
2141-2144 811 18 1 8 
2113-2141 081 10 6 8 
2118-2113 003 15 6 0 
2110-2118 534 15 6 0 

 

 األخير في السنوات األربع المارية. ونسبة نجاحهم في الص  ( أعداد الالبة0.2يور  الجدول )و 

بيت  -في مدرسة ال رير الماريةسنوات  ربعاأل في خيراأل الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد(:  0.2)رقم  الجدول
 لحم

 النجاح نسبة الطلبة عدد السنة

 %411 25 الثاني عشر علمي 2144-2141
 %411 45 الثاني عشر أدبي

 %411 20 ميالثاني عشر عل 2141-2113

 %411 26 الثاني عشر أدبي

 %411 24 الثاني عشر علمي 2118-2113
 %411 28 الثاني عشر أدبي

 %411 23 الثاني عشر علمي 2118-2110

 %411 20 الثاني عشر أدبي

 %91 26 الثاني عشر علمي 2110-2115

 %411 21 الثاني عشر أدبي
 

 في بيت لحمالهيكلية التنظيمية في مدرسة الفرير 

( وهققو يمثققل الهيكليققة التنظيميققة فققي 4. 2بعققد التواصققل الشخصققي مققع مققدير المدرسققة، تققم رسققم شققكل )
 (، اتصال شخصي2022مدرسة ال رير في بيت لحم. )مدير مدرسة ال رير في بيت لحم، شباا 
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 بيت لحم.  ل رير مدرسة ا(: الهيكلية التنظيمية في 1.2شكل )

 

 مدرسة الفرير في يافا

وهي مدرسة  تلميذا  ( 021) وعدد ترميذها ،بالقرر من يافا القديمة والبحر ،مدرسة ال رير في يافا تقع
. بلغ عدد معلميها للعام Bac Françaisوتحرر الترميذ لشهادة البا  ال رنسية  ،تتبع النظام ال رنسي

 ( شداريين في المدرسة. 6ل  )وهنا معلما   ( 64)  2144-2142

 

وأعداد المعلمين خرل السنوات الخمس المارية في مدرسة ال رير  ( أعداد الالبة8.2يبين الجدول )و 
 في يافا.

 

 

مسؤول المرحلة 

 الروضة والتمهيدي

 

مسؤول 

 صف االول
الدائرة 

 المالية

 معلمين

مسؤول العمال 

 والموظفين 

مسؤول 

الثاني إلى 

 الخامس

 االرشاد

مسؤول 

السادس 

لى إ

 التاسع

مسؤول 

 الثانوي

عمال 

النظافة 

والصيا

 نة 

 المدير

 معلمين

 معلمين

 معلمين

عمال 

 الصيانة 

 معلمين
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 يافا  المارية في مدرسة ال رير  الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة دادعأ(: 8.2) الجدول

 الطلبة عدد السنة
 

 دوام المعلمين ددع
 كامل
 

 المعلمين عدد
 جزئي دوام

 

 أفراد عدد
 اإلداري المجلس

 

2144-2142 021 08 40 6 
2141-2144 585 08 42 6 
2113-2141 503 01 41 6 
2118-2113 562 06 40 6 
2110-2118 562 05 46 6 

 

نسبة  تكان 2144-2141، فمثر في العام الماري (3.2فيورحها الجدول )أما نتائأ المدرسة 
 %. 03سبقه % وفي العام الذي 32% بينما كانت في العام الذي سبقه 80النجاح 

 

 يافا.   المارية في مدرسة ال رير االربع السنوات  في األخير الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد: ( 3.2) الجدول

 النجاح نسبة الطلبة عدد السنة

2141-2144 42 83 % 

2141-2113 40 92 % 
2118-2113 43 79 % 

2110-2118 21 71 % 
  

 

 التنظيم الهيكلي في المدرسة 

( الذي يمثل الهيكلية 6.2بعد التواصل الشخصي مع مدير مدرسة ال رير في يافا، تم رسم هذا الشكل )
ربعة مسمولين عن ن خمسة أشخاق وهم مدير المدرسة وأيتأل  المجلس اإلداري مالتنظيمية فيها. 

مور كافة. جتمعون مرة في األسبوع ويقررون معا  األ  ويعرفون بالم تشين أحيانا أو مسمولين. يالص و 
ة ويدرسون المشاكل والصعوبات يمور المدرسة ونشاااتها ويتابعون المسيرة التعليميتدارسون أ
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 يبين الشكلو . ، اتصال شخصي( 2142)مدير مدرسة ال رير في يافا، شباا ويرعون الحلول لها 
 التالي الهيكلية التنظيمية في مدرسة ال رير في يافا ( 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال رير   يافا. الهيكلية التنظيمية في المدرسة  :(6.2شكل )

 

 :عمان–مدرسة الفرير في األردن   

 . العاصمة عمانمدينة يوجد مدرسة واحدة لجمعية ال رير وتقع في  األردنفي 

ي وفيها األردنوهي مدرسة تتبع المناهأ  االبا   4152تقع في مناقة جبل الحسين وعدد ترميذها 
 .GCEامتحانات الشهادة البرياانية 

 والمعلمين خرل السنوات الخمس المارية. أعداد الالبة( 41.2ويبين الجدول )

 المدير

مركز قسم 

الروضة 

 التمهيدي و

مركز 

قسم 

األول 

 الثاني و

مركز قسم 

 وف الثالثصف

 إلى الثامن

مركز 

 قسم

 الثانوي

الدائرة 

  المالية

 مكتب

المحاسبة 

audit 

 معلمين

 معلمين

 معلمين

 معلمين

قسم 

 الصيانة

قسم 

 نظافةال

 مركز تربوي

 نسق الموادم منسق المواد

 مركز النشاطات االجتماعية والرحالت والفعاليات الخارجية
النادي اللسالي 

 واالجتماعي
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  في مدرسة ال رير المارية الخمس السنوات خرل ناإلداريي وعدد المعلمين وعدد الالبة عدد:  (41.2) الجدول
 عمان. 

 الطلبة عدد السنة
 

 دوام المعلمين عدد
 كامل
 

 المعلمين عدد
 جزئي دوام

 

 أفراد عدد
 اإلداري المجلس

 

2144-2142 4152 81 0 8 
2141-2144 4162 08 3 8 
2113-2141 350 01 0 0 
2118-2113 351 01 5 0 
2110-2118 381 01 5 0 

 

 ونسبة نجاحهم في السنة األخيرة. أعداد الالبة (44.2ويور  الجدول )

فقققي مدرسقققة ال ريقققر  المارقققية السقققنوات ربقققعاأل فقققي األخيقققر الصققق  فقققي نجقققاحهم ونسقققبة الالبقققة عقققدد: ( 44.2) الجقققدول
 عمان.  

 النجاح نسبة الطلبة عدد السنة

 %36 41 الثاني عشر علمي 2144-2141
 %36 40 الثاني عشر أدبي

 GCE 08 411%الثاني عشر 
 % 29 20 الثاني عشر علمي 2141-2113

 % 58 43 الثاني عشر أدبي

 % GCE 08 088الثاني عشر 

 % 088 43 الثاني عشر علمي 2118-2113
 % 088 40 الثاني عشر أدبي

 % GCE 18 088الثاني عشر 
 % 088 46 الثاني عشر علمي 2118-2110

 % 088 48 بيالثاني عشر أد

 % GCE 10 088الثاني عشر 

 % 088 45 الثاني عشر علمي 2110-2115

 % 088 42 الثاني عشر أدبي
 % GCE 61 088الثاني عشر 

 المدير



 

28 

 

 الهيكلية التنظيمية في مدرسة الفرير في عمان 

مثل الذي ي ( 5.2رقم ) بعد التواصل الشخصي مع مدير مدرسة ال رير في عمان، تم رسم هذا الشكل
، اتصال 2142)مدير مدرسة ال رير في عمان، آذار الهيكلية التنظيمية في مدرسة ال رير في عمان. 

 (شخصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمان   الهيكلية التنظيمية في مدرسة ال رير (: 5.2)شكل 

 

 
 

 المدير

 االكاديمي المديرنائب 

 المديرنائب 

للعالقات 

 العامة

 المحاسبة  الموظفين

مدير  صفوف  الروضة المدير

االول إلى 

 الثالث

مدير صفوف 

الرابع والخامس 

 والسادس

مدير صفوف 

السابع 

والثامن 

 والتاسع

مدير صفوف 

العاشر 

والحادي عشر 

 والثاني عشر

 معلمين معلمين معلمين معلمين معلمين

لجنة 

 التطوير

لجنة 

 الرياضية

اللجنة 

 االجتماعية

لجنة  

 التعاون
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 سابقة ال.   الدراسات 1. 2

بويققة، ر أسققاس العمليققة الت د لمجتمعققات، وتاققور هققذه المجتمعققات هققسققية فققي اتعتبققر المدرسققة ركيققزة أسا
هقتم البقاحثون بالمدرسقة وققاموا بالعديقد مقن الدراسقات التقي تهقد  شلقى تحسقين المدرسقة القذل  مقن الققدم 

. ة حازت على نسبة أبحا  كثيرةسن فعالية المدر ا  األسالير اإلدارية والتنظيمية. و تحديد أنجع محاولة و 
وسقيعرض  ،الدراسات السابقة المرتباقة بالمدرسقة ال عالقةبعض ستعراض االباح  ب قام  صلهذا الوفي 

 جنبية. سات العربية أوال ثم الدراسات األالباح  الدرا

 :السابقة .   الدراسات العربية3. 1. 2

مدرسققة ( شلققى تقيققيم المدرسققة االبتدائيققة وتحديققد العوامققل التققي تميققز بققين ال4334سققعت دراسققة صققبحا )
( مدرسقققة مقققن المقققدارس الحكوميقققة التقققي تشقققمل 04ال عالقققة وغيقققر ال عالقققة. تكقققون مجتمقققع الدراسقققة مقققن )

سققة فكانققت المققدارس التققي تزيققد بمقققدار ا  عمققان ال ربيققة، وأمققا عينققة الدراالصقق و  االبتدائيققة فققي منققا
رس ال عالقققة انحققرا  معيقققاري واحققد عقققن المتوسقققا العققام والبقققالغ عقققددها سققت مقققدارس والتقققي مثلققت المقققدا

والمدارس التي تقل متوسااتها عن المتوسا العام بمقدار انحرا  معياري واحد وهي فئة المدارس غير 
ال عالة وعددها ست مدارس أيرا. استخدمت الباحثة أداتين للدراسة، حي  قامقت الباحثقة ببنقاء اختبقار 

ة ، كمقا قامقت ببنقاء اسقتبانالسادس األساسيتحصيلي في موروعات الرياريات والل ة العربية للص  
لتحديققد العوامققل واألمققور العامققة. وقققد أشققارت نتققائأ الدراسققة شلققى أن أهققم مققا يميققز المققدارس ال عالققة عققن 

 غيرها هي:

 بعد المعلمين : انتماء المعلم شلى المدرسة وت اعله مع أولياء أمور الالبة. .4

ال عالة علقى األمقور اإلداريقة بينمقا تركيقزه فقي . بعد اإلدارة المدرسية: تركيز المدير في المدارس غير 2
بالمشققاركة  المقدارس ال عالقة علقى متابعقة التققدريس وت اعقل اإلدارة مقع أوليقاء أمققور الالبقة، والسقماح لهقم

 ارع اإلدارة على أمور المدرسة.في اتخاذ القرارات. وا

 اعققل أوليققاء أمققور الالبققة مققع . بعققد الالبققة: اهتمققام الالبققة بققالتعليم، وانرققبااهم داخققل المدرسققة، وت0
 المدرسة، باإلرافة شلى الت اعل مع المجتمع المحلي.
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. بعققد األجهققزة المدرسققية: أظهققرت النتققائأ أنققه لققم يكققن عققامر هامققا فققي التمييققز بققين المققدارس ال عالققة 1
 وغير ال عالة.

 

 وجهقة مقن األردن فقي ال عالقة المدرسقة خصقائقأهميقة  لقىا التعقر  ( 4330دراسقة شقعبان ) هقدفت
 تمثلقت فقيف الدراسة عينة أما التحليلي، الوص ي المنهأ الباح  واعتمد الثانوية، المدارس نظر مديري

 اشقتملت علقى فقي اسقتبانة فتمثلقت الدراسقة أداة أمقا ، ثانويقة مدرسقة مقديرة107)  و) مقديرا    (113)
 مع الت اعل معلم فعال، ، والمراف  البناء وعادلة، قوية مدرسية قيادةة: التالي المجاالت ترم فقرة (65)
 .التربوي الاالر ررا ، المحلي المجتمع

 المتعلققة هقي عقام بشقكل المدرسقة ال عالقة الخصقائق أهقم نأ: التاليقة النتقائأ الدارسقة أظهقرتو 
 وعادلقة، قويقة مدرسقية وقيقادة ، فعقال معلقم ووجقود ،الصقحية والمرافق  المدرسقية البنقاء بمجقاالت

 ن تقاحواال المجتمققع مقع المدرسقة ت اعققل بمجقاالت فهقي المتعلقققة أهميققة الخصقائق أققل أمقا
 مقديري تققديرات بقين لقةاوجقود فقرو  د عقدمكمقا أظهقرت النتقائأ  ي.التربقو  الاالقر وررقا ،عليقه

 سقنوات أو للممهقل تعقزي عقام  بشقكل ال عالقة المدرسقة خصقائق أهميقة ىلمقد الثانويقة المقدارس
 أهميقة لدرجقة ىأعلق تققديرا   أعايقت المقديرات حيق  ، لجقنسل ىتعقز  فقرو  وجقدت بينمقا ، الخبقرة

 المدرسقة خصقائق أهميقة ومقديراتها يقدعمون المقدارس مقديري شن ال عالقة، المدرسقة خصقائق
هققي : القيققادة   مدارسققهم فققي ا  تحققققمدارسققهم فعالققة. والخصققائق األكثققر  أن ويققرون ال عالققة

 بققين لققةاد فققرو  وجققود ي. وأظهققرت النتققائأ ال عالققة، والمعلققم ال عققال، والمنققاخ المدرسققي اإليجققاب
 للخبقرة تعقزي فقي مدارسقهم ال عالقة المدرسقة خصقائق تقوافر لدرجقة والمقديرات المقديرين تققديرات
 ذوي مقن ىتققديرا  أعلق سقنوات (7 ) مقن األكثقر لخبقرةو اذو  المقديرون ىأعاق حيق  ،التربويقة
 .  سنوات (7 ) ىشل (4 ) بين تتراوح التي الخبرة

 
فقي  الحكوميقة األكاديميقة الثانويقة المدرسقة فاعليقة ىمسقتو  ىلقا التعقر  (4330انقا  ) راسقةد هقدفتو 

 . ال اعليقة هقذه تققدير فقي المدرسقة وجقود ومكقان والجقنس والخبقرة العمقل ابيعقة وأثقر ربقدش محافظقة
ومقديرات يرين مقد جميقع مقن فتكونقت الدراسقة عينقة أمقا التحليلقي، الوصق ي المقنهأ الباحق  اسقتخدم

 أفقراد عينقة عقدد بلقغ و . ومقديرة مقديرا   ( 62 ) عقددهم والبقالغ الحكوميقة األكاديميقة الثانويقة دارسالمق
 المقدارس الثانويقة جميقع مقن اختيقارهم تقم ومعلمقة معلمقا   ( 220 ) والمعلمقات المعلمقين مقن الدراسقة
 مجقاالت ت خمسقةترقمن والتقي المدرسقة فاعليقة قيقاس اسقتبانة فهقي الدراسقة أداة أمقا عشوائية، باريقة
 واإلشرا  ، المعلمين الالبة، وسلوكات سلوكات : وهي الثانوية للمدرسة الداخلية ال اعلية لقياس رئيسة
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 من عددا   الخمسة المجاالت من مجال كل ورم.  الارر ،وتحصيل المدرسي والمناخ ، التعليم علي
 . ال قرات
 شذ ،بشقكل عقام ول  مقبق ربقدش محافظقة فقي الثانوية المدرسة فاعلية ىمستو  أن شلى الدراسة نتائأ وأشارت
 سقلو  حقق  مجقال وبينمقا ، المدرسقية ال اعليقة تققدير فقي ىمسقتو ى أعلق المعلمقين سقلو  مجقال حقق 

 فقي داللقة  شحصقائية ذات فروققا   هنقا  أن كقذل  وأظهقرت المدرسقية ال اعليقة تققدير فقي ىأدنق الترميقذ
 مقدراس تققديرات فاعليقة فقإن وكقذل ، والخبقرة العمقل ابيعقة شلقى ىتعقز  الثانويقة المدرسقة فاعليقة تققدير
 في الموجودة فاعلية المدارس تقديرات من ىأعل المدن في الموجودة المدارس فاعلية وتقديرات ،اإلنا 
 . القرى
 بمسقتوى فاعليقة االرتققاء خرلهقا مقن يقتم التقي السقبل دراسة ررورة ب الدراسة أوصت النتائأ روء في

جقراءو اإلنقا ،   مقدراس فاعليقة ىعلق تقمثر التقي العوامقل دراسقةو ، الققرى فقي نويقةالثا المدرسة  دراسقات ا 
 األساسقية المدرسقة والتعلقيم ل اعليقة التربيقة ىعلق والققائمين والمشقرفين األمقور أوليقاء تصقورات لمعرفقة

 ىعل التربوية همممارست وأثر والمشرفين والمديرين للمعلمين المدرسية ال اعلية م هوم توري و  والثانوية،
 . ال اعلية هذه
 
ردنيققة المققدارس األساسققية األ يرينمعرفققة تصققورات مققد ( 4336الجققرادات ) لدراسققة كققان الهققد  الققرئيسو 

ان أثقققر مقققمهرت يقققالقققة ومقققدى توافرهقققا فقققي مدارسقققهم، وبحقققول أهميقققة خصقققائق المدرسقققة األساسقققية ال ع
رل أسقئلة الدراسقة وذلق  مقن خق .هميقةوسنوات خبرتهم وجنسهم علقى تصقوراتهم لخصقائق األ المديرين

 :اليةالت
 المدارس األساسية في األردن؟  يريننظر مد ةالمدرسة ال عالة من وجهما أهمية خصائق  -
المقدارس االساسقية  يرينناقر مقد ةمن وجهق ال عالة لمدارس األساسيةما مدى توافر خصائق ا -

 ردنية؟األ
هم ساسية في محافظات شقمال األردن وبلقغ مجمقوعالمدارس األ تكون مجتمع الدراسة من جميع مديرين

تيقار عينقة ، وتقم اخ( مقديرا  636حصائيات وزارة التربيقة والتعلقيم )شحسر  4336-4331للعام الدراسي 
ربققد شالمققدارس األساسققية الحكوميققة التابعققة لمققديرات التربيققة والتعلققيم لمناقققة  الدراسققة مققن جميققع مققديرين

( 636غقوار الشقمالية، الرمثقا، جقر ، عجلقون. وكقان عقدد أفقراد العينقة )االولى والثانية، بنقى كنانقة، األ
 %( من مجتمع الدراسة. 411مثل  ما نسبته )

( مجقققاالت هقققي: القيقققادة اإلداريقققة 6( فققققرات موزعقققة علقققى )410مكونقققة مقققن ) ةاسقققتخدم الباحققق  اسقققتبانو 
والت اعققل مققع  يرت المدرسققية،المدرسققية، المعلققم ال عققال، والمنققاخ التنظيمققي المدرسققي اإليجققابي، والتسققه

وللتحقققق  مقققن صقققد  األداة تقققم عررققها علقققى مجموعقققة مقققن المحكمقققين بلقققغ عقققددهم  المجتمققع المحلقققي. 
 ( محكما. 44)
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 وبعد جمع البيانات، استخدم الباح  التحليرت اإلحصائية المناسبة وكانت النتائأ كما يلي:
مققن وجهققة  ،ليققة جققدا  هميققة عاأاألساسققية ال عالققة بشققكل عققام علققى  حصققلت خصققائق المدرسققة -

علققم مردنيققة، حيقق  حصققلت المجققاالت )القيققادة المدرسققية والساسققية األنظققر مققديرين المققدارس األ
، وحصققققل مجققققاال المنققققاخ التنظيمققققي ال عققققال، والتسققققهيرت المدرسققققية( علققققى أهميققققة عاليققققة جققققدا  

 همية عالية. أوالت اعل مع مجتمع المحلي على  ،يالمدرسي اإليجاب
فققققي  كثقققر المجققققاالت تحقققققا  أان مدارسقققهم عاليققققة ال عاليقققة وان  ساسقققيةالمققققدارس األيقققرى مقققديرو  -

مدارسققهم هققي القيققادة المدرسققية، والمعلققم ال عققال، والمنققاخ التنظيمققي المدرسققي اإليجققابي، بينمققا 
 قل الخصائق تحققا هي الت اعل مع المجتمع المحلي والتسهيرت المدرسية. أانت ك
مدرسقة األساسقية ال عالقة، مقدارس األساسقية ومقديراتها يقدعمون خصقائق الال يرين مقدأباحق  الاستنتأ 
 ،وعلققى رققوء النتققائأ .ن هققذه الخصققائق تحتققل أهميققة أعلققى مققن مققدى تحققهققا فققي مدارسققهمأويققرون بقق
شلققى االن تققاح  وصقى أائق كمحكقات للعمققل والدراسقة، كمققا برقرورة اعتمققاد هقذه الخصقق الباحقق  أوصقى

ن تمد وزارة التربية والتعليم أتحول دون تحقي  هذا االن تاح. و  لعوائ  التيمع المجتمع المحلي ودراسة ا
جقراء المزيقد مقن الدراسقات ا  و  ، هتمقام بالبنقاء المدرسقي الحقديوزيقادة اال ،س بالتسهيرت المدرسقيةالمدار 

دراسقققة العوامقققل التقققي تحقققول دون تحقيققق  ل ،خقققرى مقققن المشقققرفين والمعلمقققين والخبقققراء التربقققويينألعينقققات 
 ال عالية المدرسية. 

 

خقرل المنقاخ المدرسقي  مقنلقى خصقائق المدرسقة ال عالقة اعر  الت ( 2114ال رماوي ) دراسةوحاولت 
أداة واسقتخدم الباحق  اسقتبانة  . وتحصيل الترميقذ ،استبدادي( ومستوى ر ا المعلمين –) ديمقرااي 
عداديققة مدرسققة مققن المققدارس اإل (46مققن أصققل )ومعلمققة  ( معلمققا  481بل ققت عينققه الدراسققة )و للدراسققة. 

 في محافظتي المنوفية وال ربية في مصر.

وتوصققلت الدراسققة شلققى النتققائأ التاليققة: هنققا  عرقققة بققين نمققا المنققاخ المدرسققي والرقق ا المهنققي لققدى 
ااي ن المنقاخ المدرسقي القديمقر وأا المعلمين ينخ ض لصال  المقدراس الديمقراايقة، وأن ر  ،المعلمين

مما يساعد على  ،النما الديمقرااين المدرسة ال عالة هي التي تنتأ شأي  ،لدى الارريزيد التحصيل 
 نتماء للمدرسة والمهنة. الالمودة بين المعلمين والشعور بان يسود الترابا واألل ة و أ

لقققى ماهيقققة المدرسقققة ال عالقققة مقققن وجهقققة نظقققر معلمقققي االتعقققر  ( شلقققى 2114وسقققعت دراسقققة جعنينقققي )
نقة مقن وتكونقت العي ، يفي محافظة مادبقا فقي األردن. اسقتخدم الباحق  المقنهأ الوصقالمدارس الرسمية 
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التقي بلقغ عقددهم  ،( من المجموع الكلي للمعلمين والمعلمقات25.6ومعلمة بنسبة مئوية ) ا  ( معلم111)
 ومعلمة.  ( معلما  4643في محافظة مادبا )

الت وهقققي: القيقققادة التربويقققة ال عالقققة، ( فققققرة ترقققم سقققبعة مجقققا02اسقققتخدم الباحققق  اسقققتبانة مكونقققة مقققن )
المنهقققاب الدراسقققي التربقققوي المناسقققر، الهيئقققة التدريسقققية ال عالقققة، التجهيقققزات المدرسقققية المرئمقققة، تعقققاون 

 والتحصيل الدراسي العالي.  ،المدرسة مع المجتمع المحلي، النشااات التربوية الرص ية الموجهة

ن والمعلمقات لماهيقة المدرسقة ال عالقة كمقا هقي محقددة فقي ن وجهقة نظقر المعلمقيألدراسة شلقى توصلت او 
وهقذا يشقير شلقى  ،%(86.6قد بل ت من حي  األهمية على الدرجة الكلية ما نسقبته ) ،مجاالت الدراسة

 مدى تقدير واهتمام أفراد العينة بهذه المجاالت. 

المدرسية في أداء مديري لى مدى تأثير تاوير برنامأ اإلدارة االتعر  (  2112وهدفت دراسة عمايرة )
المدارس ومديراتها في محافظة أربد من وجهة نظر المشرفين المنسقين للبرنامأ المذكور فقي مقديرياتهم 
والمققديرين الققذين تخرجققوا منققه. ومعرفققة االخققتر  بققين تقققديرات المشققرفين المنسقققين وتقققديرات المققديرين 

رتققه فققي شدارة المدرسققة فققي تقققديره لمققدة تققأثير لمققدى هققذا التققأثير ومعرفققة أثققر كققل مققن جققنس المققدير وخب
البرنقققامأ علقققى أدائقققه. تكقققون مجتمقققع الدراسقققة مقققن جميقققع مقققديري ومقققديرات المقققدارس األساسقققية والثانويقققة 

%( مقن مجتمقع 31.5( فردا  ما نسبته )208والحكومية في محافظة أربد، وتكونت العينة الدارسة من )
( منسققققا  ومنسققققة مقققوزعين علقققى سقققت منقققاا  تعليميقققة فقققي 21( مقققديرا  ومقققديرة و)261الدراسقققة، مقققنهم )
 محافظة شربد. 

( فققرة تمثقل كقل فققرة منهقا ك ايقة 50تم جمع البيانات باستخدام استبانة من شعداد الباح ، تكونت من )
مققن الك ايققات التققي تققم التققدرير عليهققا فققي برنققامأ تاققوير اإلدارة المدرسققية، موزعققة علققى سققتة مجققاالت. 

 سة شلى النتائأ التالية:توصلت الدرا

شن لبرنققامأ تاققوير اإلدارة المدرسققية تققأثيرا بدرجققة كبيققرة مققن أداء المققديرين فققي جميققع مجققاالت  -
 الدراسة وعليها مجتمعة.

شنه ال توجد فرو  ذات دالة شحصائية بقين تققديرات المشقرفين المنسققين وتققديرات المقديرين، وال  -
الجقنس لقدى المقديرين، أو شلقى مت يقر الممهقل علقى  توجد فرو  دالة شحصائيا تعزى شلى مت ير
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بعض مجاالت الدراسة، وال توجد فرو  دالة شحصائيا أيرا لدى المديرين تعقزى لمت يقر الخبقرة 
 في اإلدارة المدرسية في مجال البح  اإلجرائي.

وجققدت فققرو  دالققة شحصققائيا فققي مجققال شدارة الوقققت تعققزى شلققى مت يققر الممهققل العلمققي، شذ كققان  -
ر  لصال  حملة الشهادات العليا )ماجستير فأكثر( ووجدت فقرو  ذات دالقة شحصقائيا أيرقا ال 

( سققققنوات فققققي بعققققض 41-5تعققققزى لمت يققققر الخبققققرة فققققي اإلدارة المدرسققققية لصققققال  ال ئققققة مققققن )
 ( في مجاالت أخرى. 6-4المجاالت، ولصال  ال ئة من )

ال عالة من وجهقة نظقر كقل  بتدائيةلى خصائق المدرسة اإلشلتعر  ل (2110وجاءت دراسة الماجدي )
في   لى ال رو شلسعودية. وكذل  التعر  ومعلمي محافظة ح ر الباان في المملكة العربية ا من مديرين

تكققون مجتمققع و لمققمهلهم العلمققي وسققنوات خبققرتهم.  لققة وفقققا  خصققائق المدرسققة ال عا حققولوجهققة نظققرهم 
اسققة مققن بينمققا تكونققت عينققة الدر  ،فققي المحافظققة ومعلمققي المققدراس االبتدائيققة الدراسققة مققن جميققع مققديرين

تققم  ( معلمققا  081، أمققا عينققة المعلمققين فكانققت )( مققديرا  82والبققالغ عققددهم ) فققراد مجتمققع المققديرينأجميققع 
وكققان عققدد المسققتجيبين مقققن  ،( معلمقققا  4161اختيققارهم عشققوائيا مققن مجتمقققع المعلمققين والبققالغ عققددهم )

. لتحقيق  هقد  الدراسقة فققد تقم ( معلمقا  010ستجابوا مقن المعلمقين )، وعدد الذين ا( مديرا  00) المديرين
 ال عالة.  خصائق المدرسةشلى لتعر  لتاوير شستبنانة خاصة ترمنت سبعة مجاالت 

 أظهرت الدراسة النتائأ التالية:و 

توسققاة مققن وجهققة نظققر كققل مققن بتدائيققة بشققكل عققام كانققت بدرجققة مشن خصققائق المدرسققة اإل -4
 . والمعلمين المديرين

اات الحسقققققابية ( بقققققين المتوسققققق=1.16وجقققققود فقققققرو  ذات داللقققققة شحصقققققائية عنقققققد مسقققققتوى )  -2
والمعلمققين فققي خصققائق المدرسققة االبتدائيققة ال عالققة، وذلقق  فققي مجققال  لوجهققات نظققر المققديرين

شقرا  علقى ل فعاليقات القيقادة التعليميقة واإلسلوكيات المعلمين، ومجقال المنقاخ الدراسقي، ومجقا
تسققهيرت المدرسققية. بينمققا لققم تكققن ال ققرو  ذات داللققة شحصققائية فققي مجققال التعلققيم، ومجققال ال

 سلوكيات الالبة، ومجال تحصيل الالبة، ومجال عرقة المدرسة مع المجتمع المحلي. 

اات الحسققققابية ( بققققين المتوسقققق=1.16ال توجققققد فققققرو  ذات داللققققة شحصققققائية عنققققد مسققققتوى ) -0
بتدائيقققة المدرسقققة اإل قلعلمقققي فقققي خصقققائممهقققل اوالمعلمقققين تعقققزى لل لوجهقققات نظقققر المقققديرين



 

84 

 

مجقال ال عالة بشكل عام، وكذل  في جميع مجاالت خصائق المدرسة االبتدائية ال عالة، عقدا 
لمدرسققة مققع المجتمققع المحلققي عرقققة ا مجققال . ولمققديرينوكانققت لصققال  االتسققهيرت المدرسققية 

 لمعلمين. وكانت لصال  ا

( بقققققين المتوسقققققاات الحسقققققابية = 1.16) وجقققققود فقققققرو  ذات داللقققققة شحصقققققائية عنقققققد مسقققققتوى -1
لسققنوات خبققرتهم فققي خصققائق المدرسققة االبتدائيققة ال عالققة بشققكل  لوجهققات نظققر المققديرين وفقققا  

عقققام، وفقققي المجقققاالت التاليقققة: فعاليقققات القيقققادة التعليميقققة، واإلشقققرا  علقققى التعلقققيم، وتحصقققيل 
سققلوكيات و يات الالبققة، الالبققة، والتسققهيرت المدرسققية، وعققدم وجققود فققرو  فققي مجققاالت سققلوك

 عرقة المدرسة مع المجتمع المحلي. و المناخ المدرسي، و المعلمين، 

( بقققققين المتوسقققققاات الحسقققققابية = 1.16وجقققققود فقققققرو  ذات داللقققققة شحصقققققائية عنقققققد مسقققققتوى ) -6
لسقنوات خبققرتهم فقي المجقاالت: تحصقيل الالبقة، عرققة المدرسققة  لوجهقات نظقر المعلمقين وفققا  

وعققدم وجققود فققرو  فققي مجققاالت: سققلوكيات الالبققة،  ،هيرت المدرسققيةبققالمجتمع المحلققي، التسقق
 فعاليات القيادة التعليمية واإلشرا  على التعليم. و المناخ المدرسي، و سلوكيات المعلمين، و 

مققع المحلققي وتوظيقق  المجت علققىالباحقق  برققرورة ان تققاح المدرسققة  وفققي رققوء النتققائأ فقققد أوصققى
 ا في تحقي  خصائق المدرسة ال عالة.وذل  لرست ادة منه خبرات المجتمع

لققى مققدى تققوافر عناصققر المدرسققة ال عالققة فققي مققدارس شققمال االتعققر   ( 2116غرايبققة ) دراسققةهققدفت و 
ن. وبيقان أثقر الوظي قة علقى ياء والمعلمقين، والمشقرفين التربقوياألردن كما يتصورها أعراء مجقالس اآلبق

جميقققع المقققدارس الحكوميقققة فقققي شقلقققيم الشقققمال تكقققون مجتمقققع الدراسقققة مقققن و مقققدى تقققوافر هقققذه العناصقققر. 
( عرققو 281وتققم اختيققار عينققة تمثققل ) 2112-2114( مدرسققة للعققام الدراسققي 040بقاالردن وعققددها )

القيقققادة : ( مجقققاالت وهقققي 5. اسقققتخدمت االسقققتبانة كقققأداة وزعقققت علقققى )تربويقققا   ( مشقققرفا  10مجلقققس و )
المنقاخ التنظيمقي المدرسقي اإليجقابي، و تمقع المحلقي، الت اعقل مقع المجو المعلقم ال عقال، و اإلدارية ال عالة، 

 والتقويم. ،والتسهيرت المدرسية

 ظهرت نتائأ هذه الدراسة ما يلي: أ

درجققة تققوافر كبيققرة وحصققلت  حصققلت المجققاالت )القيققادة اإلداريققة ال عالققة، والمعلققم ال عققال( علققى -4
المدرسقققي اإليجقققابي،  ت األخقققرى: )الت اعقققل مقققع المجتمقققع المحلقققي، والمنقققاخ التنظيمقققيالمجقققاال
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والتسققهيرت المدرسققية، والتقققويم( علققى درجققة تققوافر متوسققاة مققن وجهققة نظققر أعرققاء مجققالس 
عناصر المدرسة ال عالة على درجة توافر متوسقاة مقن وجهقة نظقر جميع اآلباء. كما حصلت 
 المشرفين التربويين. 

تقوافر عناصقر المدرسقة  ( فقي درجقة1.16دالة شحصقائيا عنقد مسقتوى الداللقة ) نال  فروقا  شن ه -2
  الت واألداة ككقققلال عالقققة بقققين أعرقققاء المجقققالس، وبقققين المشقققر  التربقققوي علقققى جميقققع المجقققا

 لصال  أعراء المجالس، لحصولهم على متوساات حسابية أعلى من المشرفين التربويين. 

دارس بدرجقة استنتأ الباح  أن مجالي القيادة اإلدارية ال عالقة والمعلقم ال عقال موجقودان فقي المق -0
 ة بدرجة متوساة. دفهي موجو خرى، ت األأما المجاال ، كبيرة

لى فاعلية المدرسة األساسية الحكومية في سلانة عمقان مقن ا( التعر  2116عمي )وسعت دراسة البر 
وتكونقققت عينقققة الدراسقققة مقققن عينقققة عشقققوائية مكونقققة مقققن  وجهقققة نظقققر المشقققرفين والمقققديرين والمعلمقققين.

ا  ومعلمقققا ، تمثقققل جميققع المنقققاا  التعليميقققة فقققي سققلانة عمقققان. ولتحقيققق  أهقققدا  ( مشققرفا  ومقققدير 4214)
وققد تقم اسقتخدام مقيقاس ليكقرت الخماسقي لقيقاس  ،الدراسة اورت الباحثة استبانة مكونقة سقبعة مجقاالت
 مستوى ال اعلية، توصلت الدراسة شلى النتائأ التالية:

عاليقة، شرفين والمديرين والمعلمين كانت شن درجة فاعلية المدرسة األساسية من وجهة نظر الم -
جاالت، عدا مجالي عرقة المدرسة بالمجتمع المحلي، ومجال المناخ المدرسي، الملوفي جميع 

 شذ كانت فعاليتها متوساة من وجهة نظر المشرفين.

( لجميقققع المجقققاالت تعقققزى α=1.16وجقققدت فقققرو  ذات دالقققة شحصقققائيا عنقققد مسقققتوى الداللقققة ) -
لصققال   ،لمت يققر الجققنسو  ،عمققل، وكانققت ال ققرو  لصققال  المققديرين والمعلمققينلمت يققر ابيعققة ال

 اإلنا .

( لجميع مجاالت الدراسقة، عقدا α=1.16)وجدت فرو  ذات دالة شحصائيا عند مستوى الداللة  -
مجال سلو  اإلشرا  على العملية التربوية في المدرسة، تعزى لمت ير الممهل العلمي، وكانقت 

تعزى لمت ير سنوات الخبرة، وكانت و ل من البكالوريوس وفئة بكالوريوس، ال رو  لصال  فئة أق
 ( سنوات. 41( سنوات، وأيرا فئة أكثر من )41-5ال رو  لصال  فئة )
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 ،لققى مسققتوى فعاليققة ممسسققات التربيققة الخاصققة فققي فلسققايناالتعققر   ( 2110الع ي ققي ) دراسققة هققدفتو 
وليققاء أة للمشققرفين والمققديرين والمعلمققين والمعققاقين و مختل ققة موجهقق ولتحقيقق  ذلقق  تققم بنققاء سققت اسققتبانات

ستبانات المجاالت التالية : مدير الممسسقة، معلقم التربيقة الخاصقة، تعلقم مور والخريجين. وشملت االاأل
ومبنى الممسسة وتجهيزاته. ابقت االستبانة على عينة  ،المعاقين، المنهأ وتواصل الممسسة مع األسر

( 451%( مقن أفقراد مجتمقع الدراسقة البقالغ )65( ممسسقة تمثقل )84راهقا مقن )عشوائية ابقيقة تقم اختيا
. وتققم ( معلمققا  62و) ( مققديرا  20ممسسققة فققي فلسققاين. وتققم تصققميم باققاقتين لمرحظققة مسققتوى فعاليققة )

وذل  بهد  تحديد المشكرت التي تحد من تحقي  ،  ( فردا  11شجراء مقابرت شخصية مع عينة تبلغ )
 والحلول المقترحة لها.  فعالية الممسسات

 أظهرت الدراسة النتائأ التالية:

كمقا يقراه أفقراد عينقة الدراسقة بل ت نسبة مستوى فعاليقة ممسسقات التربيقة الخاصقة فقي فلسقاين  -4
ققققل مقققن القققوزن النسقققبي القققذي حقققدد فقققي الدراسقققة لتحقيققق  المسقققتوى أوهقققي ن %( 66.5) نحقققو 

 %( فما فو .56اإليجابي من ال عالية وهو )

فققرو  ذات داللققة شحصققائية فققي مسققتوى فعاليققة ممسسققات التربيققة الخاصققة تعققزى لمت يققر  وجققود -2
جود فرو  ذات ، وو نوع اإلعاقة التي تخدمها الممسسة وذل  لصال  الممسسة العقلية والسمعية

، تعققزى لمت يققر الموقققع الج رافققي  داللققة شحصققائية فققي مسققتوى فعاليققة ممسسققات التربيققة الخاصققة
جقققود فقققرو  ذات داللقققة شحصقققائية فقققي ، وو ال ربيقققة ل  ممسسقققات الرققق ةلممسسقققة وذلققق  لصقققال

مسققتوى فعاليققة ممسسققات التربيققة الخاصققة تعققزى لمت يققر الجهققة المشققرفة علققى الممسسققة وذلقق  
وجود فرو  ذات داللة شحصائية في مستوى فعالية ممسسقات التربيقة ، و جنبيةلصال  الجهة األ

 ،سة وذل  لصال  المشر  والمدير والمعلمالخاصة تعزى لمت ير ابيعة عمل عينة الدرا

من المجموع الكلي للمشكرت البالغ عقددها  ة( مشكلة ذات مستوى عال من الحد14وجود )و   -0
 ( مشكلة تحد من تحقي  فعالية ممسسات التربية الخاصة في فلساين.83)

وية الحكومية فقي لى السلو  القيادي الممارس في المدارس الثانالتعر  ل( 2110أحمد )دراسة وجاءت 
 رممارسققة المققدير المبتققدئ والمققدير الخبيقق واقققعلققى شيققرة كمققا يققراه المعلمققون، والتعققر  محافظققة رام اهلل والب

  فققي ممارسققة أبعققاد القيققادة ال عالققة لققدى و لققى ال ققر ش. والتعققر  ألبعققاد القيققادة ال عالققة فققي هققذه المققدارس
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المققنهأ الوصقق ي فققي هققذه  ةالباحثقق ت. اسققتخدماسققةتبعققا  لمت يققرات الدر  المققدير المبتققدئ والمققدير الخبيققر
(  12الدراسققة. اختقققارت الباحثقققة عينقققة الدراسقققة بالاريققققة العشققوائية حيققق  بلقققغ عقققدد المقققدارس المختقققارة )

بلققققغ عققققدد المعلمققققين و  ( مدرسققققة مققققديرها خبيققققر 22بتققققدئ و)( مدرسققققة مققققديرها م21) :حكوميققققة مدرسققققة
ت نق.  بمعلمقا   (431لمقا وفقي مقدارس المقدير الخبيقر )( مع460والمعلمات في مدارس المدير المبتدئ )

تقققم تحديقققد المجقققاالت التقققي تكقققون القيقققادة ال عالقققة وهقققي: االتصقققال و  ،( فققققرة68الباحثقققة اسقققتبانة شقققملت )
لتققدير درجقة الممارسقة وفق  سقلم  ا  والتواصل، التمكين، اتخاذ القرارات وحل المشكرت. وترمنت مقياس

 ليكرت الخماسي. 

 سة عن النتائأ التالية:وكش ت الدرا

كش ت الدراسة عن وجود فرو  ذات دالة شحصائيا لصال  المدير الخبيقر بخصقوق الممارسقة  -
 القيادية في المدرسة والقيادة ال عالة.

كشققق ت الدراسقققة عقققن عقققدم وجقققود فقققرو  ذات داللقققة شحصقققائية فقققي متوسقققا شجابقققات المعلمقققين  -
د فرو  ذات داللة شحصائية للجنس فيمقا بخصوق المدير المبتدئ تعزى للممهل العلمي، وجو 

يتعلقق  بممارسققة المققدير المبتققدئ ألبعققاد القيققادة ال عالققة لصققال  اإلنققا ، ولسققنوات الخبققرة للمققدير 
كش ت الدراسة عن عقدم وجقود و ( سنة فأعلى، 46( سنوات و)6-4المبتدئ لصال  ال ترة من )

لمقققدير الخبيقققر تعقققزى للممهقققل فققرو  ذات داللقققة شحصقققائية فقققي متوسقققا شجابقققات المعلمققين عنقققد ا
العلمققي، وجققود فققرو  ذات داللققة شحصققائية تعققزى للجققنس فيمققا يتعلقق  بممارسققة المققدير الخبيققر 
ألبعققاد القيققادة ال عالققة، لصققال  اإلنققا  مققع عققدم وجققود فققرو  ذات داللققة شحصققائية فققي متوسققا 

ائية لقققدى شجابقققات المعلمقققين عنقققد المقققدير الخبيقققر تعقققزى للخبقققرة، توجقققد فقققرو  ذات داللقققة شحصققق
المعلمين الذين يعملون لدى المدير المبتقدئ والمقدير الخبيقر، ويعقزى هقذا ال قر  لصقال  المقدير 

 الخبير. 

لى فعالية أداء المدرسة باستخدام معايير الجودة الشاملة في االتعر   ( 2110) هدفت دراسة العسيليو 
 ومعلمقا   مقديرا   (265)ت العينة من مدينة الخليل في فلساين. استخدمت الباحثة المنهأ الوص ي وتكون

 وتوصلت الدراسة شلى النتائأ التالية:  . من المدارس الثانوية في الخليل
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ن متوسققا تقققدير درجققة فعاليققة أداء المدرسققة باسققتخدام معققايير الجققودة الشققاملة فققي مدينققة الخليققل مققن ش
ة فققي مجققال التخاققيا وكانققت مرت عقق ،ومعلمققي المققدراس كانققت متوسققاة بشققكل عققام مققديرينوجهققة نظققر 
لمجتمقع المحلقي.  وبينقت الدراسقة بينما كانت منخ رة فقي مجقال العرققة بقين المدرسقة وا ،االستراتيجي

 عاليققققة أداء لومعلمققققي المققققدارس   مقققديرينحصقققائية فققققي درجققققة تقققققدير شوجققققد فققققرو  ذات داللققققة تنقققه ال أب
  فئقة المسقتجير والجقنس وسقنوات خترابقالمدرسة باستخدام معقايير الجقودة الشقاملة فقي مدينقة الخليقل 

 الخبرة. 

لى شسهام مدير المدرسة في االرتقاء بمهنة التعليم فقي مقدارس االتعر   ( 2118أمين ) دراسةهدفت  و 
لققى شوالتعققر  والمعلمققين،  االسققرائيلية مققن وجهققة نظققر المققديرينالقققدس الشققرقية التابعققة لققوزارة المعققار  
 ،ء بمهنقققة التعلقققيم وتقيقققيم المعلمقققين لهقققم. تقققم اختيقققار عينقققة الدراسقققةتقيقققيم المقققديرين ألن سقققهم نحقققو االرتققققا

المققدارس  حيقق  بلققغ عققدد 2118-2110بالاريقققة العشققوائية مققن المققدارس االبتدائيققة فققي القققدس للعققام 
( 15نقا  ومقن )مقن اإل( 41ذكور و )من الق( 42منهم ) ( مديرا  22) وبلغ عدد المديرين مدرسة، (22)

%( من حجم مجتمع الدراسة. ولتحق  أهدا  الدراسة 05( معلمة بنسبة )61)%( و 01بنسبة ) معلما  
تققم تحديققد المجققاالت األربعققة التققي تسققهم فققي االرتقققاء و ( فقققرة 52قامققت الباحثققة بإعققداد اسققتبانة شققملت )

ه ودوره في تاوير البيئة التعليمية والتعلمية ودور  ،بمهنة التعليم وهي: المدير القائد، ودوره كمشر  مقيم
ستبانة مقياسا لتقدير درجة اإلسهام وف  سلم ليكرت الخماسي. يم العملية التعليمية. وترمنت االفي تقي

 أظهرت النتائأ ما يلي: 

مهنقققة رتققققاء بمقققين فقققي درجقققة شسقققهام المقققدير نحقققو االوالمعل وجقققود اخقققتر  بقققين المقققديرين -4
المعلمقون أن درجقة  يسقهمون بدرجقة كبيقرة جقدا بينمقا وجقد حي  وجد أن المديرين ،التعليم

 شسهامهم قليلة. 

نحقو  استجابة المعلمين لتقيقيم المقديرينعدم وجود فرو  ذات دالله شحصائية في متوسا  -2
 االرتقاء بمهنة التعليم تعزى شلى جنس المعلم أو خبرته أو ممهله العلمي.

رين والمعلمققين لدرجقة تقيققيم المققدي اللقة شحصققائية فققي اسقتجابة المققديرينوجقود فققرو  ذات د -0
 مألن سقققهم ودرجقققة تقيقققيم المعلمقققين لهقققم نحقققو االرتققققاء بمهنقققة التعلقققيم. فيقققرى المقققديرون أنهققق

عدة توصيات منهقا: يسهمون بدور كبير على عكس ما يرى المعلمون. وأوصت الباحثة ب
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ال يكون االهتمام بأحداهما أداري والتربوي بشكل متوازن، على بدورهم اإل اهتمام المديرين
. وتققوفير بيئققة عمققل مناسققبة للمعلمققين تزيققد مققن دافعيققتهم وفققاعليتهم علققى حسققار اآلخققر

 للعمل. 

 في ال اعلة المدرسية اإلدارة مقومات توافر درجة لىا لتعر ل (2118ابو خاار ) دراسةوجاءت 
 المنهأ الباح  اعتمد. بها االرتقاء وسبل المديرين نظر وجهة من غزة بمحافظات المدارس الحكومية

 والبالغ غزة بمحافظات الحكومية المدارس مديرين جميع من وعينتها الدراسة مجتمع كونوت ،  الوص ي
 الباح  أعد الدراسة ألهدا  تحقيقا  .  و 2118-2110الدراسي  للعام ومديرة مديرا   ( 370 ) عددهم
  على االستبانة اشتملت حي  غزة، محافظات في الحكومية المدارس مديرين جميع شلى موجهة استبانة

 أعراءو  المدرسي، المناخو  التربوية، القيادة :وهي السبع االستبانة مجاالت على موزعة فقرة ( 75 )
والعرقة   التربوية الرص ية، األنشاةو  الدراسي، التحصيلو   المدرسية، التجهيزاتو  التدريسية، الهيئة
 مديرا   ( 340 ) عددهم لغوالبا والمديرات المديرين جميع على العينة اشتملتو  .المحلي لمجتمعمع ا
 وتم العينة أفراد جميع على األداة تابي  تم حي  ، االستارعية أفراد العينة استبعاد بعد ومديرة

 .جميعا   استردادها
حيق   ،ن مقومات اإلدارة المدرسية ال اعلة فقي المقدراس الحكوميقة متقوفرة بدرجقة كبيقرةأأظهرت النتائأ ب

%( واعرقاء الهيئقة 81.4%( والمنقاخ المدرسقي )88.8)القيقادة التربويقة )درجقة الكليقة لتوافرهقا الكانت 
نشقاة التربويقة %( واأل80.6%( والتحصقيل الدراسقي )86.0%( والتجهيزات المدرسية )85التدريسية )
 %(.81.1%( والعرقة مع المجتمع المحلي )81.6الرص ية )

 
 فاعليقة زيقادة فقي سقتراتيجياال التخاقيا دور لقىا التعقر  فققد هقدفت( 2118نقور القدين )  دراسقة امقا

 دور مقا : وهقو للدراسقة القرئيس السمال عن اإلجابة خرل من وذل  ، غزة المدرسية بمحافظات اإلدارة
 بمحافظات األساسية العليا الحكومة مدارس في المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في ستراتيجيالتخايا اإل

 ،منقه المنبثققة ال رعيقة األسقئلة مقن مجموعقة عقن باإلجابقة الباحق  ققام السمال هذا عن ولإلجابة  ؟غزة
 سقتراتيجيةاألهقدا  اإلو  للمدرسقة المسقتقبلية الرميقةو  ،المدرسقة رسقالة صقياغة حقول والتقي تمحقورت

 الدراسقة عينقة تقأثر شجابقات ومقدى للمدرسقة الخارجيقة البيئقة، و للمدرسقة الداخليقة البيئقة وتحليل للمدرسة
 سقتراتيجياإل التخاقيا خرل ممارسقة من المدرسية اإلدارة فاعلية تزيد التي والعوامل المت يرات ببعض

 . غزة بمحافظات العليا األساسية الحكومة مدارس في
 جميقع مقن الدراسقة مجتمقع تكقون وققد . الوصق ي المقنهأ الباحق  اسقتخدم الدراسقة أسقئلة عقن ولإلجابقة
( مقديرا ، وققد بل قت عينقة 454م )عقدده بلقغ وققد ، 2008لسقنة الحكوميقة المقدارس ومقديرات مقديرين

 وهقي للدراسقة واحقدة أداة بتصقميم الباحق  قام ( مديرا ومديرة. ولتحقي  أهدا  الدراسة، 422الدراسة )
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 مجقاالت (5) علقى وزعقت ، فققرة (60) مقن االسقتبانة تكونقت وققد ، الدراسقة عينقة شلى موجهة استبانة
 . األسئلة ال رعية بمحتوى تتعل 

 :التالية للنتائأ الباح  صلتو 
 فاعليقة زيقادة فقي االسقتراتيجي التخاقيا لقدور الدراسقة عينقة تأييقد درجة لمتوسا النسبي الوزن بلغ - 4

 .جد ا عالية التأييد درجة أن على يدل ،وهذا( 84.47 %) غزة بمحافظات المدرسية اإلدارة
 أقروا بأهمية المستجيبين أن النتائأ أظهرت فقد : للمدرسة االستراتيجية األهدا  لصياغة بالنسبة  -2

 %) .ققدره نسقبي بقوزن  المدرسقية اإلدارة فاعليقة زيقادة فقي للمدرسة ستراتيجيةاإل األهدا  صياغة دور
86.36)  

 صقياغة دور  بأهميقة أققروا المسقتجيبين أن النتقائأ أظهقرت فقد : المدرسة رسالة لصياغة بالنسبة -1
   (85.06 %) قدره نسبي بوزن المدرسية اإلدارة عليةفا زيادة في المدرسة رسالة

 دور أقروا بأهمية المستجيبين أن النتائأ أظهرت فقد : للمدرسة المستقبلية الرمية لصياغة بالنسبة 4-
 %(.81.06قدره ) نسبي بوزن المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في للمدرسة المستقبلية الرمية صياغة

 
 بأهميقة دور أقروا المستجيبين أن النتائأ أظهرت فقد : للمدرسة الخارجية البيئة لتحليل بالنسبة 5-   
 %(.81.1) قدره نسبي بوزن المدرسية اإلدارة فاعلية زيادة في للمدرسة الخارجية البيئة تحليل

 

فر عناصققر المدرسققة ال عالقة فققي مققدارس شققبكة الققى مققدى تقو االتعقر   ( 2113) هقدفت دراسققة اسققا انو 
لقققى االتجاهقققات المسقققتقبلية نحقققو شوالتعقققر   ،افظقققة بيقققت لحقققم فقققي فلسقققاينلنموذجيقققة فقققي محالمقققدارس ا

ودرسقت  ،ين فقي خمقس مقدارسيمعلمقين وققادة تربقو المور و األولياء أالتاوير. تكون مجتمع الدراسة من 
دارة المققوارد المدرسققية ،والعرقققات المدرسققية ،التخاققيا المدرسققي :سققبعة مجققاالت هققي وجققودة التعلققيم  ،وا 
واسقققتخدام التكنولوجيقققا.  ،دواتقققه المسقققتخدمةأو سقققالير التققققويم أو  ،والبيئقققة المدرسقققية ،والقققتعلم فقققي المدرسقققة

متوسقاة أن تقوافر عناصقر المدرسقة ال عالقة فقي هقذه المقدارس كانقت بدرجقة  نتقائأ هقذه الدراسقة أظهرت
التربقويين حققول وعقدم وجقود فقرو  ذات داللقة احصققائية فقي وجهقات نظقر المعلمقين والققادة  ،بشقكل عقام

وكانقت ال قرو  لصقال  مقن يمتلكقون خبقرة أققل مقن  ، توفر عناصر المدرسة ال عالة تعزى لمت ير الخبرة
تجاهقات المسقتقبلية االشارت النتائأ شلى عدم وجود فرو  ذات داللة شحصائية فقي أخمس سنوات. كما 

 نحو التاوير من وجه نظر المعلمين وجاءت النتائأ مرت عة. 
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( بهقد  التعقر  القى درجقة فاعليقة المدرسقة الثانويقة فقي مديريقة 2113اسة مخامرة وأبوسمرة)وجاءت در 
( فققرة موزعقة 18ا، وققد اقور الباحثقان اسقتبانة مكونقة مقن )مقديريهتربية جنور الخليل من وجهقة نظقر 

وعرقققة علققى مجققاالت: الالبققة، المعلمققين، القيققادة التعليميققة واالشققرا  علققى التعلققيم، المنققاخ المدرسققي، 
( 10المدرسققة بققالمجتمع المحلققي. وتكققون مجتمققع الدراسققة وعينتهققا مققن جميققع المققديرين والبققالغ عققددهم )

المقدارس الثانويقة فقي مديريقة تربيقة جنقور الخليقل كانقت  ةمديرا . وأظهرت نتائأ الدراسقة أن درجقة فاعليق
الثانويقة  رجقة فاعليقة المدرسقةوانه لم تظهر فرو  بين تققديرات افقراد مجتمقع الدراسقة لد بدرجة متوساة،

 في حين ظهرت فرو  تبعا  لمت ير الممهل العلمي. عا  لمت يري الجنس وسنوات الخبرة،تب

 تربية مديرية في مديري المدارس أداء فاعلية درجة الى تعر ال ( 2141العمرات ) دراسة هدفتو 
 فقرة ( 50 ) من مكونة أداة يرتاو  تم الدراسة ولتحقي  هد   .اهفي مينلالمع نظر وجهة من البتراء
 عينة عشوائية على األداة وابقت وثباتها، األداة صد  من التأكد تم كما ستة مجاالت، على موزعة
 بينت وقد ، البتراء تربية مديرية الحكومية في المدارس معلمي من ومعلمة معلما   ( 236 ) من مكونة
 كما عام، بوجه عالية كانت المعلمين جهة نظرو  من المدارس مديري أداء فاعلية درجة أن النتائأ
كانت  والتخايا المدرسي، والمناخ التكنولوجيا، توظي  ت:مجاال درجة فاعلية أن شلى النتائأ أشارت
 والقيادة، الدراسي، المدرسية، والتحصيل االختبارات مجاالت في األداء فاعلية درجة أن حين في كبيرة،
 على المستقلةتعزى للمت يرات  شحصائية داللة ذات وجود فرو  عدم النتائأ وأظهرت متوساة، كانت
 لصال  ال رو  وجاءت المدرسية، مجال االختبارات على الخبرة مت ير عدا الدراسة، مجاالت جميع
 سنوات. 5) )من أقل الخبرة ذوي

و للكش  عن تصورات المعلمين نحقو مدارسقهم كمنظمقات متعلمقة ونحق ( 2144جبران ) دراسةوسعت 
فهققي اسقققتبانة أمققا األداة  . ( معلمقققا  103مققديريهم كقققادة تعليميقققين فققي األردن. وقققد شقققار  فققي الدراسققة )

( فقققرة موزعققة علققى أربعققة مجققاالت للمدرسققة كمنظمققة 01ين: األول عبققارة عققن )مكونققة مققن جققزأين رئيسقق
ظهققرت أ. وقققد ( فقققرة موزعققة علققى سققتة مجققاالت للمققدير كقائققد تعليمققي02متعلمققة . والثققاني عبققارة عققن )

(. وقد حظي مجال المناخ بقأعلى 0.41لوص  المدرسة كمنظمة متعلمة ) نسبيا   متوساا   النتائأ تقديرا  
كقققققادة  علققققى التققققوالي. وبالنسققققبة للمققققديرين( 0.48و  0.25يليققققه مجققققال النمققققو المهنققققي ) ،المتوسققققاات

ومققن الرفققت أن مجققال   (.0.15تعليميققين فقققد أورد المشققاركون درجققة متوسققاة للمققدير كقائققد تعليمققي )
مقارنققة مققع متوسققاات  علققى التققوالي( 0.66و  0.50) مرت عققا   بنققاء العرقققات والتشققاركية سققجر معققدال  

 ستجيبين  ذات داللة شحصائية بين الموجود فرو  األخرى. وقد أظهرت النتائأ كذل  معتدلة للمجاالت 
 لصال  الذكور. 
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مققان فققي قققويم شدارة مققدارس التعلققيم األساسققي بسققلانة ع  دفت شلققى ت( فقققد هقق2144أمققا دراسققة المقبققالي )
روء معايير المدرسة ال عالة. وهدفت شلى الكشق  عقن مقدى تابيق  شدارة مقدارس التعلقيم األساسقي فقي 

تقار الباحق  عينقة عشقوائية مقن السلانة لمعايير المدرسة ال عالة. استخدم الباح  المنهأ الوصق ي. واخ
ومناققة الباانقة  ،األساسي في ثر  مناا  وهي مناقة الباانة شقمال ومديرات مدارس التعليم يريمد

فقققرق  :امنهقققشقققملت مجموعقققة مقققن المجقققاالت ومحافظقققة البريمقققي.  واسقققتخدم الباحققق  اسقققتبانة  ،جنقققور
مشاركة العاملين في القرارات، العمل الجماعي، والتعاون المثمر، وفرق مشقاركة المجتمقع المحلقي فقي 

تققويم شن  وهقي  صقت الدراسقة شلقى مجموعقة مقن النتقائأخلات المقدير. وققد صرحيو ت المدرسة، نشااا
جقاءت بدرجقة متوسقاة،   مان في روء معايير المدرسقة ال عالقةشدارة مدارس التعليم األساسي بسلانة ع  

 مققدى تابيقق  شدارة مققدارس التعلققيم األساسققي فققي السققلانة لمعققايير المدرسققة ال عالققةت الدراسققة أن كشقق و 
توسقققاة فقققي بعقققض المجقققاالت، خصوصقققا فقققي مجقققال صقققرحية المقققدير ومجقققال العمقققل كانقققت أيرقققا م

 الجماعي. 

 

 :السابقةالدراسات االجنبية   .2. 1. 2

وأي نظققام  ؟المققدارس ال عالققة ومققدير مققاذا ي عققل  للتعققر  الققى (Scott, 1994)سققكوت  دراسققة جققاءت
خقرل عملهقم فقي  مقديرينة ثرثقة اختار الباح  أداة المرحظة. فقتم مرحظق ؟اعتقادي يمثر في افعالهم

 أيام متتالية. ةبيئتهم خرل ثرث

فقققي مناققققة اقتصقققادية متوارقققعة فقققي مناققققة انتقققاريو،  االبقققا   (201) ول: يقققدير مدرسقققة مقققنالمقققدير األ
 تمقن الالبقة يقأتون مقن عققائر ( %81شلقى  51)مقن البتهقا غيقر مسقتقرين، ونسقبة مقا بقين ( % 11)

 هل وبالعائلة. اكل كثيرة متعلقة باألالمدرسة مشفي من صلة. ويوجد 

. المقققديرة أنثقققى ولهقققا نائبقققان معلمقققا  (  31)و  ا  االبققق (4011) المقققدير الثقققاني: يقققدير مدرسقققة كبيقققرة العقققدد
". نسققبة كبيققرة مققن Manitoba –أحققدهما أنثققى أيرققا. تقققع المدرسققة فققي داخققل المدينققة الكبيققرة "مانيتوبققا 

 الالبة من المهاجرين وغير األصليين.
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وهقي مدرسقة  Columbia، في مناقة كولومبيا االبا   (201) لمدير الثال : يدير مدرسة ص يرة العددا
من أبناء أعراء الهيئة التعليمية  كبيرا   المدرسة عددا   من شلى الص  الثاني عشر. ترممن الص  الثا

 بناء خريجيها. أفي الجامعة القريبة من المدرسة ومن 

لققى الممارسققات التققي يقققوم بهققا المققدير خققرل عملققه. تققم اختيققار هققمالء ش  التعققر  شلققى المرحظققة وهققدفت 
 حسر المعايير التالية: المديرين

 قل قبل ثر  سنوات.ن يكون ابتدأ في العمل على األأ -
 .فعاال   ا  ن يكون هذا المدير في أعين اآلخرين مدير أ -
 . ن تكون المدرسة قد عاصرت ت ييرات شيجابية خرل شدارة هذا المديرأ -
 مرحظة على النقاا التالية:الركزت 

 .نوع التواصل مع اآلخرين -
 .نوع الحد  الذي يتعامل معه المدير -
 .محتوى الت اعل -

تم شعااء الباح  مكانا في مكتر المدير وراف  الباح  المديرين خرل عملهم. وبعد كتابة 
 :محاور وهي ةالمرحظات وتدوين البيانات، تم تصني  البيانات شلى ثرث

 العملية اإلدارية. -

 ية.فالعملية اإلشرا -

 الوظي ة والمهمة العادية. -

 أظهرت عملية المرحظة البيانات اآلتية في المستويات:

 ( عمر . 08و  22المستوى األول:  األعمال المكتبية، تراوحت ما بين ) 

 ( رسالة.46شلى  6المسنوى الثاني: الرسائل، تراوحت عدد الرسائل المرسلة ما بين ) 

 ( رسالة.42شلى  0والرسائل القادمة ما بين )  

 ( 46شلى  6المستوى الثال : االجتماعات: المبرمجة ما بين )



 

84 

 

 (38شلى  61غير المبرمجة ما بين )         

 المستوى الرابع: المكالمات الهات ية

 (40شلى 0القادمة ما بين )   

 (20شلى  40المرسلة ما بين )   

 (00شلى  8مس: التجول في المدرسة ما بين )المستوى الخا

( نشققااا . وبل ققت عققدد 205و 450عقدد األنشققاة التققي سققجلت فققي المسققتويات الخمسققة كانققت مققا بققين )
( نشقققااا ، والمقققدير 205( نشقققااا ، المقققدير الثقققاني )450األنشقققاة لكقققل مقققدير كمقققا يلقققي: المقققدير األول )

 ( نشااا .435الثال  )

وهدفت المقابلة  ( Semi-structured interview) مقابلة المديرينريت مع وبعد شجراء المرحظة، أج
 .شلى اتخاذ مواق  معينة خرل عمله ار التي دعتهلى معتقدات المدير واألسبشالتعر  

م المعتقققد. نمقاا شداريقة علققى علقم بنظقاأن اإلجققراءات المتبعقة متشقعبة فققي أظهقرت نتقائأ هققذه الدراسقة بقأ
النظقققام المعتققققد يظهقققر فقققي محقققاور متعقققددة  وهقققي " توجقققه العققققل"، التواصقققل  اذوبينقققت الدراسقققة بقققأن هققق

 دارة. إلوالمخاار والحدس كأدوات ل

توصقققل الباحققق  شلقققى أن المقققدير ال عقققال لديقققه فهقققم وارققق  للعرققققة بقققين المعتققققد والعمقققل. وأن البقققاحثين 
 ومعلمي اإلدارة عليهم فهم ذل  لمعرفة كي  تتحق  ال عالية في المدرسة. 

لقى تقأثير ت قامل االتعقر  شلقى    (Harris and Willower, 1997) ولقويردراسقة هقاريس و  هقدفتو 
 التالية:  درست الدراسة ال رريات الموجهة حي اإلداريين على سير المدرسة. 

دراكهم ل عالية المدرسة.شولى: هنا  عرقة شيجابية بين ال ررية األ  درا  المعلمين لت امل المدير وا 

درا  المعلمين ل عالية المدرسة.ال ررية ا  لثانية: هنا  عرقة شيجابية بين ت امل المدير وا 

درا  المعلمين لت امل المقدير وادراكهقم شال ررية الثالثة: هنا  عرقة  يجابية بين انسجام ت امل المدير وا 
 ل عالية المدرسة.
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درا  المدير ل عالية المدرسة.شوال ررية الرابعة : هنال  عرقة   يجابية بين ت امل المدير وا 

 ودرست الدراسة ال رريات الص رية التالية: 

درا  المعلمين لت امل ا  اللة احصائية بين ت امل المدير و ولى: ال يوجد فرو  ذات دال ررية الص رية األ
 المدير.

درا  ال ررية الص رية الثانية: ال يوجد فرو  ذات داللة شحصائية ب ين شدار  المدير ل عاليقة المدرسقة وا 
 المعلمين ل عالية المدرسة.

 Levy)ل حققق هققذه ال ررققيات الصقق رية والموجهققة اسققتخدم الباحقق  مقيقققاس للت ققامل وهققو مقيققاس  
Optimism- Pessimism Scale 1995)  ( فققرة. ولقيقاس فعاليققة المدرسقة قققام 45المملق  مققن )

 ( المعدل. Mott 1972الباح  باستخدام مقياس موت )

مدرسة من مدارس الثانوية التابعة للدولة في مقااعة اتلنتيكا في  ( مدير421أما عينة الدراسة فكانت )
( مققديرا فققا الققذين انابقققت علقيهم مواصقق ات العينققة وهقي ان يكونققوا فققي الخدمققة 50الواليقات المتحققدة. )

ليكونقوا فققي هقذه المقدارس  مقن سقة ومعلقممدر  ( مقدير61)تقم اختيقار ألكثقر مقن عقام واحقد. وفقي النهايقة 
 ين. جابوا على المقياسأعينة الدراسة والذين 

 النتائأ التالية:  دراسةظهرت  هذه الأ

دراكهقم شيجابيقة بقين اإل العرققة ولقى والتقي تقنق علقى :" ررية األن الش درا  المعلمقين لت قامل المقدير وا 
 ل عالية المدرسة." كانت صحيحة. 

درا  المعلمقين ل عاليقة ما ال ررية الثأ انية والتي تنق على :" هنا  عرقة شيجابية بين ت امل المقدير وا 
 المدرسة". قد رفرت. 

درا  يجابيقققة بقققين انسقققجام ت قققامل المقققدير شهنقققا  عرققققة وقبلقققت ال ررقققية الثالثقققة والتقققي تقققنق علقققى :"  وا 
 دراكهم ل عالية المدرسة.ا  المعلمين لت امل المدير و 

درا  المقدير ل عاليقة أبعة فقد رفرت ألنه لم يكن هنال  أما ال ررية الرا ي عرقة  بين ت قامل المقدير وا 
 المدرسة. 
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ولى أظهقرت فروققات ذات داللقة شحصقائية والثانيقة لقم تظهقر أي ن فقاألين الصق ريتيبالنسبة شلى ال رريت
 شيء. 

 School) قلةين المدرسقققة المسقققتبقققققرقة عققققلامعرفقققة  (Gaziel, 1998)هقققد  دراسقققة غازيقققل كقققان 
automony)  ( مدرسقة ابتدائيقة حكوميقة 14وفعاليقة المدرسقة.  اسقتخدم الباحق  عينقة عشقوائية مقن )

%( من عدد المدارس فيها. ومن بين هذه المدارس تقم 5وهي عبارة عن ) ،في مناقة تل ابير التربوية
 عشوائيا . ن كل مدرسة( معلمين م41عشوائيا )تم اختيار و ( مدرسة تعتبر شدارة مستقلة. 43اختيار)

ولقى عالجقت مورقوع المدرسقة المسقتقلة مقن وجهقة نظقر ين األتة الدراسة فكانت عبارة عن اسقتبانأما أدا
والثانية فعالية المدرسة مقن وجهقة نظقر المعلمقين  (Friedman, 1985المعلمين مأخوذة من فريدمان )

 . اورها الباح  التي

التوجققه التربققوي  شلققىة هققاسققتقرلية المدرسققة تتجققه لتكققون موج ن الميققل نحققوأبينققت نتققائأ هققذه الدراسققة بقق
وسع في اتخاذ القرارات التي كانقت فقي المارقي مقن مهمقة أ عايت مجاال  أن المدارس التي وا   . الحدي

 الت ويض الكامل لذل .  هيئة المدرسة بأنها مدرسة لم تعاوزراة التربية، تراها 

ر مقن ن المدرسة المستقلة هي مدرسة فعالة أكثأنه الحدي  عن من الساب  ألواوأشارت النتائأ شلى أنه 
ن نتقائأ هقذه الدراسقة لقم تمكقد هقذه ال ررقية. لقذل  علقى البقاحثيين متابعقة وا  المدارس األخرى التقليديقة. 
 البح  في هذا الموروع. 

. تهقاالينظيمقي للمدرسقة علقى فعشلى معرفة تأثير القنما الت (Griffith, 2003)دراسة غري ي  وجاءت  
 . مناخ المدرسةاإلداري وعرقته ب نماالوهدفت شلى معرفة العرقة بين 

العمليقققات المجقققاالت التاليقققة:  ترقققماسقققتبانة و  ،اسقققتخدم الباحققق  المقققنهأ الوصققق ي لدراسقققة هقققذه الظقققاهرة
 ومخرجات المدرسة.  ،نماا التنظيميةاألو  ،المدرسية

في مناقة شيكاغو  ( مدرسة ابتدائية440) في مهتكون مجتمع الدراسة من البة الص  الثامن ومعلمي
  في الواليات المتحدة.

نية فيهققا، بأنققه يوجققد عرقققة بققين المنققاخ التنظيمققي فققي المدرسققة والعرقققات اإلنسققاأظهققرت نتققائأ الدراسققة 
 ال بأس به في فعالية المدرسة.  ن المناخ التنظيمي يمثر تأثيرا  أوأظهرت  أيرا ب
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 شلى معرفة تأثير النما اإلداري على ال عالية اإلدارية.   (Mason, 2005ماسون )  دراسةوسعت 

ومعلمقي مقدارس متوسقاة فقي  يأما مجتمع الدراسة فتكون مقن مقدير ،  استخدم الباح  المنهأ الوص ي
( 26أصقققل افريققققي و ) مقققن( معلمقققا  15كقققان المجتمقققع مكونقققا مقققن ) ،مدينقققة أوغسقققتا فقققي واليقققة جورجيقققا

( معلقم متعقدد األعقرا . وكانقت نسقبة المعلمقين القذين لقديهم خبقرة 4باني و)سقشصل أ( من 4مريكي و )أ
 %( من نسبة المجتمع كامر. 61من سنة شلى عشرة سنوات )

 ن سبقتا الدراسة. يمل في المدرسة خرل السنتين اللتمن عم ( معلما  01أما عينة الدراسة فتكونت من )

(. وهققي مكونققة مقققن Patirck) 4336عققام  هققا باتريقق اسققتخدم الباحقق  اسققبتانة تقيققيم المعلققم التققي اور 
 ،وتاقققوير القيقققادة التعليميقققة ،وفعاليقققة القائقققد ،والتعقققاون ،( فققققرة ترقققم المجقققاالت التاليقققة: الت قققويض01)
التواصل.  أظهرت نتائأ هذه الدراسة بأن تأثير النما اإلداري وار  على الت قويض والتعقاون والقيقادة و 

 والتواصل وسلوكيات القيادية.  اإلدارية والقيادة التربوية

لت العينقققة لمدرسقققة ال عالقققة. شقققمالقققى خصقققائق االتعقققر   (Gopala, 2009جوبقققاال ) هقققدفت دراسقققةو 
ماليزيققا مققن  ( مدرسققة حكوميققة فققي كوااللمبققور عاصققمة11، ومعلمققين مققن )مققن المققديرين ا  ( مجيبقق421)

 مدرسة عاملة في تل  المناقة. ( 36)مجموع 

 في دراسته: ينتاستخدم الباح  أدا

األداة االولقققى : االسقققتبانة والتقققي شقققملت أسقققئلة م لققققة بهقققد  تحديقققد الكلمقققات الم تاحيقققة التقققي تعقققر   
 المدرسة ال عالة، وأسئلة م توحة لتحديد خصائق المدرسة ال عالة.

  .ا المقابرتماألداة الثانية : المقابلة: تم اختيار مدرستين لكي تجري فيه

النظقام و مهقارات المقدير القياديقة، و التعليم ال عال، اسة المدرسة ال عالة وهي: اختيرت خمسة مجاالت لدر 
 ن سهم. أالمدير والمعلمين وبين المعلمين والتعاون بين  ،سلو  الترميذو الذاتي للترميذ، 

التعققاون و التعلققيم ال عققال، و الهققاد ، والمنخققرا. و ظهققرت الدراسققة النتققائأ التاليققة وهققي: المققدير الحققازم، أ
 انخراا االهل ومشاركتهمو معلمين، التكامل بين المدير والو لكبير بين المدير والمعلمين وبين المعلمين، ا

 هي من خصائق المدرسة ال عالة.
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 ن غالبية مدارس كوااللمبور الثانوية هي مدارس فعالة. أوبينت النتائأ ب

داللققة شحصققائية بققين ذات شلققى معرفققة شذا كققان هنالقق  عرقققة  (Lovell, 2009لوفققال ) دراسققةوسققعت 
( 080للمققدير تجققاه معتقققدات ال عاليققة وممشققرات المدرسققة ال عالققة.  تكونققت العينققة مققن ) الشققعور الققرئيس

مجتمققع أفققراد مققن شداري المققدارس فققي واليققة جورجيققا مققن مققدارس ابتدائيققة ووسققاى وثانويققة.  وكققان عققدد 
 . شداريا   (2221) الدراسة

 عرقة بين اعتقادات المدير لل عالية وبين فعالية المدرسة. ود شلى عدم وجالدراسة نتائأ أظهرت 

فقي المنقاا  الري يقة  عرفقة الممارسقات القياديقة للمقديرينشلقى م (Forner, 2010فقورنر )دراسقة وجاءت 
التعققر   شلققى  كققاديمي للترميققذ بصققورة مميققزة. وهققدفت الدراسققةلققذين عملققوا علققى تحسققين التحصققيل األوا
علقى فعاليقة  ا  والتقي تعاقى ممشقر (Marzano and Waters) *  السقت زووتقر  ولقى ممشقرات مقارزانش
 مدير، والتي ابقت في سبع من مدارس ميتش ن حي  كان تحصيل الترميذ في ازدياد. ال

لقققى مورقققوعات القياديقققة شاختقققار الباحققق  منهجيقققة اختيقققار المعقققايير للممارسقققات القياديقققة وذلققق  للتعقققر  
المققدارس السققبعة ومققع مجققالس األمنققاء فيهققا وبعققض  مققديريمقابلققة مققع  (20) ومنققااقهم. أجققرى الباحقق 

 ممارساته، وفلس ة المدرسة. و المعلمين. استخدم الباح  التقنية الكمية للتعر  على أولويات المدير، 

قياديقة. وااللويقات هقي:  ة( ممارسق60ولويات للمديرين، وست فلسق ات قياديقة و)أأظهرت الدراسة ثر  
 .كاديمييستايعون وسو  يحققون النجاح األ رميذكل الت  -4  

 مستوى مرت ع من ك اءة المعلم داخل الص . -2  

 شيجاد موارد. -0  

 هي: وال لس ات الست

 .الش افية -4
 
الست هي : عملية شعداد األهدا ، وأهدا  غير قابلة للت اوض بهد  تحقي  األهدا   زووتر  ممشرات مارزانو*  

اسمة، والتناغم مع أهدا  المناقة التربوية ودعمها، ومراقبة تحقي  األهدا  والتوجيهات،  المرسومة وتوجيهات ح
 (Marzano and Waters, 2006استخدام الموارد لدعم تحقي  األهدا  والتوجيهات، ومستوى التصر  الذاتي. )
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 .التقرر من اآلخرين -2
 حكم ذاتي. -0
 مواجهات بناءة. -1
 شصدار قرارات صعبة. -6
مققع ممشققرات مققارزانو السققت للممارسققات القياديققة  ا  تاابققق أظهققرت الدراسققة -5

 ال عالة. 
( كدراسققة مقاعيققة بعنققوان فعاليققة المعلققم قبققل الخدمققة Woodcock 2011وجققاءت دراسققة ودكققو   )

وأثناء سنوات التدرير. وهدفت شلى معرفة مستوى اختر  فعالية المعلمين قبل الخدمة وأثنقاء التقدرير. 
 ( من المعلمين المبتدئين والسنة النهائية قبل نهاية احت االت.150) اختار الباح  عينة من

التدرير ليصبحوا معلمين في المدرسة اإلبتدائيقة أو فقي المدرسقة الثانويقة. كقان نسقبة القذكور فقي العينقة 
% وهققي نسققبة متقاربققة جققدا لنسققبة الققذكور واإلنققات العققاملين فققي 00%( ونسققبة اإلنققا  فققي العينققة 20)

 (.2111ية في استراليا في العام )حقل الترب

 Hoyالتقي اورهقا الباحثقان و ( Teacher Efficacy Scaleوهقي  TESاسقتخدم الباحق  اسقتبانة )
and Woolflok's  ساسيين وهما فعاليقة المعلقم بشقكل عقامأوالتي تترمن مجالين  4330العام  في، 

 وفعالية المعلم الشخصية. 

اعتقاد المعلمين بقدرتهم على تح يز الترميذ وققدرتهم علقى النهقوض  نش :ظهرت الدراسة النتائأ التاليةأ
لقه علقى فعاليقة ن التقدرير ال أثقر أظهقرت النتقائأ بقأهاما في التأثير علقى الترميقذ. و  بالتعليم تلعر دورا  

ثانويقققة ققققد تحسقققنت فعقققاليتهم. لقققذل  المدرسقققة ال ن معلمقققيأظهقققرت بقققأبينمقققا  ، بتدائيقققةمعلمقققي المدرسقققة اإل
 بحا  حول برنامأ التدرير ومحتواه. أراء جإالباح  بوصى أ

يقة جريقت هقذه الدراسقة فقي والفققد أ ((Person and Harding,  2011  هاردنق دراسقة بارسقون و أمقا 
. كققان البحقق  2144-2115بتجميققع مققادة البحقق  فققي السققنوات مققا بققين  ونالبرتققا فققي كنققدا. قققام البققاحث

فقي خمقس مقدارس تعتبقر فعالقة فقي البرتقا. وكانقت أداة الدراسقة  ول عبارة عن دراسة حالة عن القيقادةاأل
 ن وهما:ين وكان على قائمة المقابلة سماالمقابلة مع العاملين في المدرسة من مدير ومعلمين وموظ 

 للتعليم والتعلم؟ ا  جيد ا  ما الذي يجعل هذه المدرسة مكان -
 ماذا ي عل اإلداريون للمساعدة في ذل ؟ -
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 اار النظري واألدر التربوي حول انخراا الترميذ في الحياة المدرسية. اإلدراسة  والبح  الثاني كان

ومققابرت  البح  الثال  كان عبارة عن مشقروع مققابرت لخمسقين االبقا مقن المقدارس مقن واليقة البرتقاو 
والققذي احتقوى علققى  2113القذي صققدر فقي العقام  "Little bits of goodness"كتققار  مقع مقمل ي

سققنوات مققن مناقققة البرتققا وكققان محتققوى القصققق عبققارة عققن قصققق  خققرل فتققرة عشققرقصققق مققمثرة 
 نجاحات هذه المدارس. 

س فقي معبارة عن دراسة اوليقة. كقان مجتمقع الدراسقة ترميقذ فقي الصق و  الرابقع والخقا والبح  الرابع 
شلى فتقرة خمقس  امتدت الدراسة ن سهم في خار عدم تكملة دراستهم.أالمدرسة الثانوية، والذين يعتبرون 

 تدد.  وكانقستخدم الباح  المقابلة لمعرفة اناباع الترميقذ عنقد وصقولهم للمدرسقة كترميقذ جقاسنوات. 
 سمال واحد وهو:  المقابلة تحتوى على 

 مكانهم ت يير المدرسة؟ إماذا لم ينخراوا بالتعليم وكي  بل -
 مور هامة وهي: أاستنتأ الباح  ثرثة 

 .مستقبر   يساعدهم في حياتهمس في المدرسة يتعلمونه يمكن لما  الترميذ معرفة كي يريد -
 .ويهتمون بمستقبلهم همبن يكترثون ين المدرسة والمعلمأب يتأكدوان أالترميذ  يريد -
 . في حياتهم هد    ديهمن يكون لأ في غبونرميذ بمستقبلهم وير التيهتم  -

وهقققي : انخقققراا الترميقققذ فقققي الحيقققاة عاليقققة فقققي بنقققاء المدرسقققة ال سقققبع كلمقققات م تاحيقققة  ظهقققرت النتقققائأأو 
سقلور أالتركيقز علقى و بنقاء مسقاحة للقتعلم، و بنقاء عرققات جيقدة، و عمال المعلمين، أتشجيع و المدرسية، 

 قيادة تشاركية. و مور، األولياء أاشرا  و التعلم وليس على ماذا نعلم، 

صقرح فقي مقدارس امأ اإلبقر معرفقة  (Young, et al, 2011)يونقغ وآخقرون  دراسقةكقان الهقد  مقن و 
ذا كانت الالواليات المتحدة  ن تتققدم هقذه أوكقان مقن الممكقن  النموذجيقة جقزءا منقه.معقايير التعليميقة ، وا 

والقذي يركقز علقى معقايير  .High schools That Workالمقدراس شذا اعتمقدت برنقامأ المعقرو  بققق 
لكققل الترميققذ. شققار  فققي البحقق  اكثققر  محقددة وهققي توقعققات عاليققة مققن الترميققذ، وبرنققامأ تعليمقي دقيقق 

 مدرسة في ثرثين والية. ( 4111)من 

وشقمل علقى العديقد مقن الدراسقات التقي  4380فقي العقام   High schools that workمشقروع  أبتقدا
المورققوعات التققي شققملتها هقققذه و عالجققت مورققوع المدرسققة ال عالققة والمدرسققة التققي تسقققير بشققكل جيققد، 
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 ةشقققار  فقققي الدراسقققبحيققق  اسقققتخدم البقققاحثون أدوات عديقققدة فقققي دراسقققاتهم.  ،ا الدراسققات متعقققددة االهقققد
العديققد مققن الترميققذ وأوليققاء األمققور والمعلمققين واإلداريققين.  وقققد أظهققرت النتققائأ أهميققة التوقعققات العاليققة 

ر خآلى في التوقعات من عام ش ا  المدرسة. وبينت الدراسة اخترف  درسة من المعلمين نحو ترميذفي الم
تحسققين مسققتوى المققدارس التققي كانققت فققي الدراسققة بعققد شجققراء التققدخرت المناسققبة نحققو  علققىممققا سققاعد 
 بالشعور أكثر بتشجيع معلميهم لهم وتقديرهم.  او م نسبة كبيرة من الترميذ قد بد ظهرت بأنأو  ،المعلمين

بققوة لمقابلقة توقعقات يعملقون  او م الترميقذ بقد نأكشق ها هقي  على ةساعدت هذه الدراسمور التي ومن األ
 معلميهم بعرمات عالية. 

 

الهققد  مقن هققذه  كقانو  ،فقي مقااعقة كيبقق  الكنديقة (Castonguay, 2011)كاسققتونأ دراسقة جريقت وأ
ققد حصقلوا علقى المهقارات الرزمقة  المعاهقد مقن خرجقونيت القذين كقان المعلمقونشذا التعر  فيما الدراسة 
 م فعقال. اسقتخدم الباحق  أداة تحليقل المحتقوى. حلقل الباحق  عقددا  تم االستعداد لتقديم تعليأعلى  ليكونوا
مقققن نتقققائأ الدراسقققات المتعلققققة بقققالتعليم ال عقققال واسقققتخراب الممارسقققات التربويقققة التقققي تنقققتأ التعلقققيم  كبيقققرا  

 ال عال. 

ن أبققلمعلمققين. ونصققحت الباحثققة ان عناصققر فعاليققة التعلققيم لققم تكققن فققي برنققامأ تعلققيم أبققأظهققرت النتققائأ 
بحقا  التربويقة مثقل تعزيقز تعلقيم األالعناصقر المالوبقة للتعلقيم ال عقال فقي  برامأ تنشقئة المعلمقين اكرو ت

 سالير تعليمية حديثة.  أالتلميذ كي  يتعلم، وار  تربوية و 

مقققين المقققدارس والمعل مقققديريلقققى تققققدير االتعقققر     (Alobiedat, 2011دراسقققة الوبيقققدات )هقققدفت و 
فعالية أداء المدرسة من خرل مت يرات متعددة في مناقة البتراء في االردن  ومسمولي الداوئر التربوية 

المدارس الحكومية في مناقة البتراء وكان  مديري. تكون مجتمع الدراسة من  2113-2118في العام 
 %( من المجتمع. 01( معلما ومعلمة. واختار الباح  عينة نسبتها )240( مديرا)13عددهم )

( مجققققققاالت خاصققققققة بمورققققققوع الدراسققققققة. 5وفيهققققققا ) ،( فقققققققرة60نة مكونققققققة مققققققن )بنققققققى الباحقققققق  اسققققققتبا
التقنيققققققققة ، و التعلققققققققيم فققققققققي المدرسققققققققة، و قيققققققققادة المدرسققققققققة، و سققققققققتراتيجيالتخاققققققققيا اال والمجققققققققاالت هققققققققي:

 ختبارات.متحانات واإلاإل، و المناخ التعليمي، و التربوية
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 أظهرت الدراسة النتائأ التالية:

 تتقنيققققققة التربويققققققة كانقققققققالالمنققققققاخ التعليمقققققققي و و ات ، فققققققي مجققققققاالت االمتحانقققققققات واالختبققققققار  -
القيقققققادة المدرسقققققية والتعلقققققيم فقققققي و سقققققتراتيجي، جقققققة عاليقققققة. أمقققققا مجقققققاالت التخاقققققيا اإلالنتي

 كانت النتيجة متوساة.فالمدرسة 
قققققققققل أسققققققققتراتيجي أعلققققققققى النسققققققققر والتخاققققققققيا اال علققققققققى  التربويققققققققةحققققققققاز مجققققققققال التقنيققققققققة  -

 النسر.
حصقققققققائية تبعقققققققا لمت يقققققققر الجقققققققنس فقققققققي كقققققققل شة لقققققققم يجقققققققد الباحققققققق  أي فقققققققرو  ذات داللققققققق -

شال فقققققققي مجقققققققال التعلقققققققيم المدرسقققققققي والمنقققققققاخ المدرسقققققققي فققققققققد كانقققققققت لصقققققققال   ،المجقققققققاالت
 الذكور.

 أوصى الباح  بعدة توصيات وأهمها:

المقققققدارس وجعقققققل التخاقققققيا جقققققزءا مقققققن  مقققققديريتنميقققققة روح التخاقققققيا االسقققققتراتيجي لقققققدى  -
 التخايا والتنظيم.  ن ينتقل المدير من الع وية شلى مرحلةأمهمتهم و 

 

معرفقققة العرقققققة  هقققاكقققان الهققققد  منف   (Parveen et al, 2011) وآخققققرون دراسقققة بقققارفيينأمقققا 
 مققققققققديريلمت يققققققققرات الدراسققققققققة بحسققققققققر وجهققققققققة نظققققققققر  بققققققققين فعاليققققققققة المدرسققققققققة  وأداء المدرسققققققققة تبعققققققققا  

( 21مققققققققور. تكققققققققون مجتمققققققققع الدراسققققققققة مققققققققن مققققققققدراس )وليققققققققاء األأين والاققققققققرر و مققققققققالممسسققققققققات والمعل
( مقااعقققققات عشقققققوائيا للدراسقققققة. ومقققققن كقققققل 8ختيقققققرت )ا. اعقققققة فقققققي مناققققققة كقققققايبير فقققققي الباكسقققققتانمقا

( 41( مققققققدارس ثانويققققققة عشققققققوائيا للدراسققققققة. ومققققققن كققققققل مدرسققققققة تققققققم اخيتققققققار )8مقااعققققققة تققققققم اختيققققققار )
 ربققققققعأمققققققع بيانققققققات الدراسققققققة، تققققققم بنققققققاء ( مققققققن أوليققققققاء األمققققققور. ولج41( اققققققرر و )41معلمققققققين و )

مققققققور. الثققققققة للالبققققققة والرابعققققققة ألوليققققققاء األوالثانيققققققة للمعلمققققققين والث مققققققديرينلل اسققققققتبانات مختل ققققققة واحققققققدة
اقققققققار اإلو نظقققققققام رعايقققققققة الالبقققققققة، و البيئقققققققة، و ، رقققققققمت االسقققققققتبانة المجقققققققاالت التاليقققققققة: فلسققققققق ة التعلقققققققيمت

 مور. ولياء األأوانخراا  ،التقديرو المناهأ، و التنظيمي، 

كاديميقققققققة وك قققققققاءة المعلمقققققققين، مدرسقققققققة األرققققققققة بقققققققين فعاليقققققققة أداء العوجقققققققد ت هنقققققققأأظهقققققققرت الدراسقققققققة ب
التققققققدير وانخقققققراا األهقققققل حسقققققر وجهقققققة نظقققققر و بيئقققققة المدرسقققققة، و ثقافقققققة المدرسقققققة، و فلسققققق ة المدرسقققققة، و 

كققققققققاديمي بققققققققين أداء المدرسققققققققة األيوجققققققققد عرقققققققققة نققققققققه أأظهققققققققرت الدراسققققققققة ب بينمققققققققا المققققققققدارس.  مققققققققديري
نظقققققام و بيئقققققة المدرسقققققة، و رسقققققة، فلسققققق ة المدو ن، يالمعلمقققققو وعوامقققققل المدرسقققققة ال عالقققققة :مقققققدير المدرسقققققة، 
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مقققققور بحسقققققر وجهقققققة وليقققققاء األأالمنقققققاهأ والتققققققدير وانخقققققراا و درسقققققة، الم والنظقققققام فقققققيرعايقققققة الترميقققققذ، 
أداء المدرسقققققققة االكقققققققاديمي وعوامقققققققل  أي عرققققققققة  بقققققققين بينمقققققققا لقققققققم تظهقققققققر الدراسقققققققة  نظقققققققر الترميقققققققذ.

 ة والمناهأ. المدرسة ال عالة شال في مجالين فقا هما المناخ التنظيمي في المدرس

 

 تعليق على الدراسات السابقة

تبقققققققين بقققققققأن م هقققققققوم المدرسقققققققة ال عالقققققققة جنيبقققققققة، علقققققققى الدرسقققققققات السقققققققابقة العربيقققققققة واألبعقققققققد اإلاقققققققرع 
هققققذه حاولققققت و . وحظققققي بدراسققققات عديققققدة، سققققواء بالعربيققققة او األجنبيققققةمتعققققار  عليققققه وشققققائع وواسققققع 

 عالقققققققة، بحيققققققق  شقققققققكلت كقققققققل الدراسقققققققات الوققققققققو  علقققققققى عوامقققققققل وخصقققققققائق وممشقققققققرات المدرسقققققققة ال
 شاارا معينا لبناء المدرسة ال عالة. دراسة

(، 2110بيققققققققة )(، غرا2114(، جعنينققققققققي )4336(، الجققققققققرادات )4330تناولققققققققت دراسققققققققات شققققققققعبان )
( مجققققققال القيققققققادة المدرسققققققة وعملققققققت هققققققذه 2113( اسققققققا ان )2110حمققققققد )أ(، 2116عبققققققد ال  ققققققور )

  عالة.الدراسات على شظهار اهميته في بناء المدرسة ال

هنالقققققق  بعققققققض الدراسققققققات العربيققققققة التققققققي تناولققققققت مورققققققوع سققققققلوكيات الهيئققققققة التعليميققققققة وسققققققلوكيات 
  .(2110( )الماجدي، 4330)انا ،  ة ودرست عرقتها ب عالية المدرسةالالب

العرققققققة مقققققع المجتمقققققع المحلقققققي وت اعقققققل المدرسقققققة مقققققع محياهقققققا كقققققان مجقققققاال متكقققققررا فقققققي الدراسقققققات و 
( الماجقققققققققققدي 2114( جعنينقققققققققققي )4330تقققققققققققه الدراسقققققققققققات اآلتيقققققققققققة شقققققققققققعبان )السقققققققققققابقة العربيقققققققققققة تناول

  .(2118( ابو خاار )2110( غرايبة )2110)

( ودراسقققققققة واحقققققققدة اهتمقققققققت 2116هتمقققققققت بقققققققه دراسقققققققة عبقققققققد ال  قققققققور )امقققققققور كقققققققان مجقققققققاال وليقققققققاء األأ
 (. 2110بمجال االتصال والتواصل. )احمد، 

ال فققققي الدراسققققات العربيققققة. وهققققذا يسققققتدعي ن مجققققال التوقعققققات العاليققققة للالبققققة لققققم يكققققن مجققققاأنجققققد بققققو 
البحقققق  والتنقيققققر لمعرفققققة السققققبر الققققذي تققققم تجاهققققل هققققذا المجققققال فققققي الدراسققققات العربيققققة، لهققققذا السققققبر 

هميتقققققققه فقققققققي جعقققققققل ألمعرفقققققققة  ،حقققققققدى مجقققققققاالت الدراسقققققققةشن يكقققققققون هقققققققذا المجقققققققال أختقققققققار الباحققققققق  ا
 المدرسة فعالة. 
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ال عالققققة والتققققي عررققققت فققققي جققققزء الدراسققققات  جنبيققققة التققققي درسققققت مورققققوع المدرسققققةأمققققا الدراسققققات األ
فقققققد بحثققققت مجققققاالت متعققققددة وكانققققت متشققققابهة للمجققققاالت التققققي درسققققتها ،االجنبيققققة فققققي هققققذه الدراسققققة 

فققققققي غايققققققة األهميققققققة للمدرسققققققة.  رققققققوعاتوسققققققع فقققققققد عالجققققققت مو الدراسققققققات العربيققققققة ولكنهققققققا أشققققققمل وأ
معرفققققة تققققأثير  ( حاولققققتHarris and Willower, 1997ر )ويكمققققا أن دراسققققة هققققاريس وولقققق

 ة فقققققد عالجتققققه دراسققققة يونققققغ وآخققققرونت ققققامل المققققدير علققققى سققققير المدرسققققة. امققققا مجققققال التوقعققققات العاليقققق
(Young et al, 2011) . 

  .( ,2144Woodcockودكو  )دراسة برامأ تمكين المعلمين وتنشئتهم كانت مجاالت في 

مسقققققققتخدم بالدراسقققققققة وهقققققققو المقققققققنهأ المقققققققع حاليقققققققة مقققققققع معظقققققققم الدراسقققققققات السقققققققابقة ات ققققققققت  الدراسقققققققة ال
سققققققتبانة. هنالقققققق  بعققققققض الدراسققققققات مققققققع غالبيتهققققققا فققققققي أداة الدراسققققققة: اإلالمققققققنهأ الوصقققققق ي، وات قققققققت 

اسققققتخدمت أداة المرحظققققة  (Scott, 1994) التققققي كانققققت أداة الدراسققققة م ققققايرة.  دراسققققة سققققكوت 
ة، فقققققققد اسققققققتخدمت المقابلققققققة كققققققأداة للدراسقققققق (Gopala, 2009فققققققي دراسققققققتها، ودراسققققققة جوابققققققاال )

 فقد استخدمت المقابلة أيرا كأداة للدراسة.  (Person et al, 2011)ودراسة بارسون 

ة التققققققي تناولققققققت مورققققققوع المدرسققققققة ال عالققققققة توصققققققلت بيققققققجنة العربيققققققة واألن نتققققققائأ الدراسققققققات السققققققابقش
 شلى نتائأ من أهمها:

لمحلققققي، وتققققوفير  ن تققققاح علققققى المجتمققققع اكافققققة العققققاملين فققققي المدرسققققة، واالتورققققي  م هققققوم ال عاليققققة ل 
بيئققققة عمققققل مناسققققبة للمعلمققققين تزيققققد مققققن دافعيققققتهم وفققققاعليتهم، العمققققل علققققى تحسققققين المنققققاخ المدرسققققي 

 والبيئة التعليمية المح زة للالبة. 
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 الثالث الفصل .3

 

 

جراءاتها الدراسة منهج  وا 

جراءاتهقا، الدراسقة لمقنهأ وصق ا   ال صقل هقذا ترقمن  وأداتهقا الدراسقة لمجتمقع عقرض علقى شقتملا كمقا وا 
جقراءات الدراسة، ومت يرات وتاويرها تصميمها واريقة  شجقراءات كقذل . والثبقات الصقد  مقن التحقق  وا 
 .النتائأ واستخرق البيانات تحليل في استخدمت التي اإلحصائية والمعالجات الدراسة، تابي 

 

 الدراسة منهج  1.3

 .الحالية الدراسة لنوعية لمناسبته وذل  ،الدراسة لهذه الوص ي المنهأ استخدام تم

 

 :الدراسة مجتمع 2.3

 وققد. فيهقا اإلداريقة والاقواقم واألردن فلسقاين فقي ال رير مدارس معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون
( فقردا  مقن 300مقنهم ) ،فقردا   (332، )( 2022-2022) العام في الرسمية المعايات وف  ،عددهم بلغ

 ( من الاواقم اإلدارية.32المعلمين، و)

 العققام فققي مجتمققع الدراسققة مققدارس فققي اإلداريققة والاققواقم المعلمققين أعققداد ( 2.0) رقققم الجققدول ويورقق 
 (.2022-2022)الدراسي
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  الدراسة مجتمع أفراد أعداد :(1.3) رقم جدول         

 المجموع اإلداري الااقم المعلمين المدرسة

 57 5 52 (الجديد البار)القدس   ال رير

 61 6 55 حنينا بيت   ال رير

 55 7 52 لحم بيت   رال ري

 55 6 53 يافا  ال رير

 56 8 88 عمان رال ري

 332 32 333 المجموع

 

 أخذ أنه بمعنى الشامل، المس  أسلور الباح  استخدم حي  كامر ، الدراسة مجتمعهذه الدراسة شملت 
ردة، والصقققالحة لرسقققتبانات المسققت النهققائي العقققدد أن شال داة،األ توزيققع عنقققد الدراسققة مجتمقققع أفققراد جميققع

.  %( مققققققن مجتمققققققع الدراسققققققة98.8وهققققققذا العققققققدد يمثققققققل ) ( اسققققققتبانة،298) كققققققان للتحليققققققل االحصققققققائي
 .الديموغرافية مع الدراسةأفراد مجت خصائقيور   (2.3)جدولوال
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 الديموغرافية مجتمعال خصائص(: 2.3جدول رقم)

 النسبة المئوية العدد المتغير
   الوظيفي: المسمى

 %44.8 02 ي. شدار 4
 %88.2 266 . معلم ة2

 

   موقع المدرسة:
 %21.2 68 . بيت حنينا4
 %40.4 13 . القدس )البار الجديد(2
 %41.2 14 . يافا0
 %48.2 62 . بيت لحم1
 %01.0 80 . عمان6

 

   المؤهل العلمي:
 %13.2 414 . بكالوريوس فأقل4
 %00.1 35 . بكالوريوس ودبلوم2
 %40.1 61 فأعلى. ماجستير 0

 

   سنوات الخبرة:
 %26.4 02 سنوات 6. أقل من 4
 %20.0 50 سنوات 41شلى  6. من 2
 %64.5 418 سنوات 41. أكثر من 0

 

   الجنس:
 %01.6 33 . ذكر4
 %56.6 488 . أنثى2

 

   المرحلة التعليمية:
 %01.1 212 . أساسي4
 %23.5 86 . ثانوي2
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 أداة الدراسة  3.3
 حي  أسئلتها، عن واإلجابةها أغرار لتحقي  وذل  ،الدراسة لهذه رئيسة كأداة ةاالستبان استخدام مت

 لجمع وذل  اإلدارية، واواقمها ردنواأل فلساين في ال رير مدارس معلمي على االستبانات وزعت
 النتائأ لىش والوصول العينة أفراد استجابات تحليل على العمل ثم ومن العينة أفراد من البيانات
 . النهائية
 :األداة بناء.  5.3.3

 وذلق  ،ال رير فقي فلسقاين واألردن رسامد فعالية لقياس االستبانة، وهي الدراسة، أداة ببناء الباح  قام
 ودراسقة( 2992) صقبحا كدراسقة المجقال، هقذا فقي السقابقة والدراسقات التربوي األدر على ارعاال بعد

)ملحق   فققرة( 28) األوليقة صقورتها في االستبانة وترمنت ،(2009) اسا ان ودراسة( 2004) خرر
 واالتصققققال الترميققققذ، مققققن عاليققققة وتوقعققققات الحكيمقققة، اإلدارة: هققققي مجققققاالت( 8) علققققى موزعققققة (3رققققم 

 .الدائم والتقييم ومنظم، آمن ومناخ ورميتها، المدرسة ورسالة ال عال،

 :األداة صدق.   3.3.3

 واالختصقاق الخبقرة ذوي مقن محكمقا   عشقر سقتة علقى بعررقها وذلق  ةالدراسق أداة صقد  من التأكد تم
 وجامعقة لحقم، بيت وجامعة القدس، جامعة في العاملين من التدريس وأسالير التربوية اإلدارة مجال في

 للحكققم ،(2)  رققم ملحق  الدوليقة، ال ققو  ووكالقة أريحقا فقي االسققتقرل وجامعقة بيرزيقت وجامعقة الخليقل،
 األخققذ تققم وقققد. التربويققة صققياغتها وكققذل  ومورققوعها، لمجاالتهققا ومرءمتهققا لدراسققةا أداة فقققرات علققى

 المحكمقققين مقققن%( 82) عليهقققا  ققق ات التقققي ال ققققرات الباحققق  اعتمقققد حيققق  بيقققنهم، المشقققتركة بالتوصقققيات
رقافة وحقذ  الصقياغة، حيق  مقن ال ققرات بعقض تعقديل جقرى وعليقه فأكثر، فمقثر تقم  .أخقرى فققرات وا 

مقين صقبحت تلبقي اإلدارة حاجقات المعلآلخقر حاجقات المعلمقين المهنيقة" وأ "تحدد من وققتتعديل ال قرة 
ال قققرة التاسققعة فققي مجققال توقعققات عاليققة مققن الترميققذ وهققي  ترققي ت كانققالمهنيققة". ومققن ال قققرات التققي أ

إلدارة . وققد تقم حقذ  فققرة فقي المجقال األول وهي"تتقبقل ا""تث  شدارة المدرسة بقدرة الالبة علقى اإلنجقاز
 :جزئين من النهائية صورتها في االستبانة وتكونت  آراء واقتراحات المعلمين".

 والخبققققرة، الققققوظي ي، والمسققققمى الجققققنس،: للدراسققققة المسققققتقلة المت يققققرات وتمثققققل عامققققة، معلومققققات: األول
 . التعليمية والمرحلة ،المدرسة وموقع العلمي، والممهل
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 ( فققرة،22تحقوي ) مجقاالت( 8)ترمنيو  المدرسة، فعالية على لةالدا االستبانة وفقرات مجاالت: الثاني
 :كالتالي

 ،(9) فقراته وعدد الحكيمة، دارةإلا: األول المجال

 ،(9) فقراته وعدد الترميذ من العالية التوقعات: الثاني المجال

 ،(9) فقراته وعدد ال عال االتصال: الثال  المجال

 ،(9) فقراته وعدد اورميته المدرسة رسالة: الرابع المجال

 ،(9) فقراته وعدد ومنظم آمن مناخ: الخامس المجال

 .(20) فقراته وعدد دائم تقييم: السادس المجال

( 2) جققدا كبيققرة عبققارة الباحقق  أعاققى شذ الخماسققي، ليكققرت مقيققاس وفقق  المسققتجير اسققتجابة تققدريأ وتققم
 ويورق . (واحدة درجة) جدا قليلةو  ،(درجتين) قليلة درجات،( 3) متوساة درجات،( 4) كبيرة درجات،
 . النهائية صورتها في االستبانة(  3) رقم الملح 

 معامقلحسقار  خقرل مقن األداة، ل ققرات القداخلي االتسقا  بحسقار األداة صقد  مقن الباح  تحق  كما
( ل قققرات االسققتبانة مققع الدرجققة الكليققة لققألداة،  وذلقق  كمققا Pearson-Correlationبيرسققون ) رتبققاااال
حي  يرحقظ أن ققيم معقامرت  ،اإلحصائية والداللة رتباااإل معامرت( 2) رقم الملح في  ور مهو 

( أن جميققققع قققققيم 2( كمققققا يبققققين الملحقققق  رقققققم )0.822-0.209القققققيم ) بققققينارتبققققاا بيرسققققون محصققققورة 
وجقود مص وفة ارتباا فقرات أداة الدراسة مع الدرجقة الكليقة لقألداة كانقت دالقة شحصقائيا ، ممقا يشقير شلقى 

 واألردنمدى فعاليقة مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين  اتسا  داخلي ل قرات األداة وأنها تشتر  معا  في قياس
 . المعلمين واإلداريينمن وجه نظر 

 :األداة ثبات.  3.3.3

  أل ققققققا كرونبققققققاخ معادلققققققة وفقققققق  الققققققداخلي االتسققققققا  معامققققققل باسققققققتخراب الدراسققققققة أداة ثبققققققات حسققققققار تققققققم
(Cronbach Alfa)، ويبقين ،مرت عقة قيمقة تعتبقرو  ،(0.98) الدراسقة ألداة الثبقات معامقل قيمقة وبل قت 
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 تتمتقع الدراسقة أداة ان القى الققيم هقذه وتشير. الدراسة أداة لمجاالت الثبات معامرت قيم (2.2) الجدول
 .العلمي البح  ألغراض وتصل  ، مرت عة ثبات بدرجة

 .الدراسة أداة مجاالت اتلثب ألفا كرونباخ  الثبات معامل :(3.3) جدول    

 عدد الفقرات معامل الثبات المجال
 2 0.90 اإلدارة الحكيمة

 2 0.91 توقعات عالية من التالميذ
 2 0.89 االتصال الفعال

 2 0.93 رسالة المدرسة ورؤيتها
 2 0.94 مناخ آمن ومنظم
 31 0.93 التقييم الدائم

 55 0.97 ثبات األداة كاملة
 

 الدراسة إجراءات    4.3

 : كالتالي وهي الدارسة شجراءات رمن محددة بخاوات الباح  قام الدراسة هذه لتن يذ

 بعنقوان دراسقة بقإجراء الموافققة علقى والحصقول المختصة اللجنة على الدراسة موروع عرض  "
 ". اإلدارية واواقمها معلميها نظر وجهة من ردنواأل فلساين في ال رير مدارس فعالية مدى

 االوسققا، الشققر  فققي ال ريققر مققدارس رئاسققة مققن  الدراسققة إلجققراء الموافقققة كتققار علققى الحصققول 
 فققي ال ريققر لمققدارس العققام الققرئيس قبققل مققن الموافقققةكتققار  علققى يحتققوى الققذي ،( 2) رقققم ملحقق 
 . االوسا الشر 

 ةالدارس مجتمععدد أفراد  حصر. 

 وثباتها صدقها من والتأكد االستبانة وهي سة،االدر  أداة بناء.  

 مالعققا مققن الثققاني ال صققل مققن وآذار شققباا شققهري خققرل الدارسققة مجتمققع علققى االسققتبانة توزيققع 
 . 2022-2022 الدارسي

 للتحليل منها الصال  وتحديد المعبأة االستبانات جمع. 
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 رقمية استجابات شلى الل ظية ستجاباتاال تحويل . 

 خراعها اإلجابات وت ريغ للحاسور البيانات شدخال  باسقتخدام المناسقبة اإلحصقائية للمعالجة وا 
 SPSS (Statistical Package for Social Sciences) برنامأ

 

 الدراسة متغيرات   5.3

 :المستقلة المتغيرات.   1.5.3

داري ،معلم:  وهما مستويان وله ،الوظي ي المسمى -2  . وا 

 :وهي مستويات خمسة وله ،المدرسة موقع -2

 الجديد.  البار  القدس في ال رير مدرسة 

 حنينا بيتالقدس    في ال رير مدرسة. 

 لحم بيت في ال رير مدرسة. 

 يافا في ال رير مدرسة. 

 عمان في ال رير مدرسة. 

 :وهي مستويات ثرثة وله ،الخبرة -3

 سنوات خمس من أقل. 

 سنوات عشر شلى سنوات خمس من. 

 سنوات عشر من أكثر. 

 :وهما مستويان وله ،التعليمية المرحلة -4

 األساسية لةالمرح. 
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 الثانوية المرحلة. 

 :وهي مستويات ثرثة وله ،العلمي الممهل -2

 فأقل بكالوريوس. 

 ودبلوم بكالوريوس. 

 فأعلى بكالوريوس. 

  الجنس مت ير -8

 :التابع المتغير .   2.5.3

 لمققدى اإلداريقة واواقمهقا واألردن فلسقاين فققي ال ريقر مقدارس معلمقي مققن الدراسقة مجتمقع أفقراد تققديرات
 .مدارسهم فعالية

 اإلحصائية المعالجة  6.3

 فققققرات علقققى الدارسقققة مجتمقققع أفقققراد السقققتجابات المعياريقققة واالنحرافقققات الحسقققابية المتوسقققاات شيجقققاد تقققم
 األداة، فقققرات صققد  ل حققق االرتبققاا معامققل اسققتخدام تققم كققذل  الكليققة، والدرجققة ومجاالتهققا االسققتبانة
 برنققامأ باسققتخدام اإلحصققائية المعالجققات هققذه تمققت حيقق  ،.األداة ثبققات ل حققق أل ققا كرونبققاخ ومعامققل
SPSS (Statistical Package for Social Sciences ) برنقامأ االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم

(SPSS 16.0). 

 بحسققر التققالي، الققوزني المقيققاس اعتمققد واألردن، فلسققاين فققي ال ريققر مققدارس فعاليققة درجققة علققى وللحكققم
 :بيةالحسا المتوساات

 (.2.33) أقل من أو يساوي الحسابي المتوسا كان شذا :قليلة درجةفعالية ب 

 (.3.88 - 2.34)بين ا  محصور  الحسابي المتوسا كان شذا :متوسطة درجةفعالية ب 

 (.3.88)أعلى من الحسابي المتوسا كان شذا: كبيرة درجةفعالية ب 

الدالة على المتوسا الحسابي. النسبة المئوية بحسار ولتسهيل قراءة النتائأ قام الباح 



 

 

 

 الفصل الرابع

 

 

 

 نتائج الدراسة

 

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول  3.3

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني    2.3
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 .   الفصل الرابع3

 

 نتائج الدراسة 

يمققا يلققي وف ، مققن خققرل اإلجابققة عققن أسققئلتهاترققمن هققذا ال صققل  النتققائأ التققي توصققلت شليهققا الدراسققة
 .وف  تسلسل أسئلتها لتل  النتائأ عرض  

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول   3. 3

 نظر أفراد مجتمع الدراسة؟ هةردن من وجواأل ما مدى فعالية مدارس الفرير في فلسطين 

لإلجابة عن هذا السمال تم حسار المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع 
جقققدول  ، كمقققا يشقققير ال ريقققر فقققي فلسقققاين واألردن مقققدارس ةقققققققققققققققققققققققققققيفعالمقققدى لدراسقققة لمعرفقققة تققققديراتهم لا
(4.1 )  
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تقــديرات أفــراد مجتمــع الدراســة لمــدى فعاليــة المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ل :(3. 3جــدول )
 أداة الدراسةمجاالت مدارس الفرير في فلسطين واألردن حسب 

 

 رير في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لمدى فاعلية مدارس ال ( بأن 4. 1ن من الجدول رقم ) يتبي
(، ويشير الى نسبة مئوية 0.53وبمتوسا حسابي قدره) ،كبيرةفلساين واألردن جاءت بدرجة 

مجال المناخ (. أما على مستوى المجاالت، فقد جاء 1.56%(، وانحرا  معياري قدره)00.8مقدارها)
، (0.31، وقدره)حصل على أعلى المتوساات الحسابية حي  في المرتبة األولى، اآلمن والمنظم

  (، وبدرجة كبيرة،1.00وانحرا  معياري )
(، وبدرجة 0.68، وقدره )أما مجال اإلدارة الحكيمة فقد حصل على أدنى المتوساات الحسابية

متوساة. ويرحظ أن ثرثة مجاالت جاءت بدرجة كبيرة، وهي: المناخ اآلمن والمنظم، وتوقعات عالية 
اءت المجاالت الثرثة األخرى بدرجة متوساة، وهي: من الترميذ، ورسالة المدرسة ورميتها،  كما ج

اإلدارة الحكيمة، واالتصال ال عال، والتقييم الدائم. كما يرحظ أن قيم النسر المئوية للمجاالت 
 (.08.1 – 04.5انحصرت بين)

المتوسط  الترتيب العدد المجال
 الحسابي

 درجة مدى  النسبة المئوية االنحراف المعياري

 الفاعلية

 كبيرة %1..1 1.11 1.21 3 287 مناخ آمن ومنظم

 كبيرة %15.1 1.11 1.15 2 287 توقعات عالية من التالميذ

 كبيرة %13.2 1.15 1.13 1 287 رسالة المدرسة ورؤيتها

 متوسطة %..12 1.11 3..1 3 287 ييم الدائمالتق

 متوسطة %..12 1.11 1..1 5 287 االتصال الفعال

 متوسطة %..13 0.78 3.58 . 287 اإلدارة الحكيمة

 كبيرة %..11 5..1 2..1  287 الدرجة الكلية
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أما بخصوق تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لمدى فاعلية مدارس ال رير في فلساين واألردن حسر 
داة الدراسة وفقراتها، فقد تم حسار المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجاالت أ

 أفراد المجتمع ل قرات كل مجال على حدة، وتبينها الجداول الرحقة:
 

 أوال : مجال اإلدارة الحكيمة
 جـال اإلدارة لميـة والنسـب المئويـة ودرجـة الفعاليـة المعيار  واالنحرافـاتالمتوسـطات الحسـابية  :(2. 3جدول )

 مجتمع الدارسة. أفرادنظر الحكيمة من وجهة 

 

 المجال االول: اإلدارة الحكيمة

المتوسط  العدد  ال قرات                                         
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

تعطي اإلدارة حرية للمعلمين عند ممارسة أنشطتهم  3
 المختلفة

 كبيرة %...1 ...1 1..1 2.1

 متوسطة %.5 3.35 1..2 2.1 تشرك المعلمين في صنع القرارات المدرسية 2

 متوسطة %..13 1.23 .1.5 2.1 تلبي اإلدارة  حاجات المعلمين المهنية 1

 متوسطة %12 2..1 1..1 2.1 توجه المعلمين لحل مشكالتهم بطرق علمية 3

تتحمل مسؤولية القرارات التي تخدم مصلحة  5
 المدرسة

 كبيرة 12.2% 2..1 .1.2 2.1

 كبيرة %2..1 1.23 1.23 2.1 تدعم اإلدارة العاملين عند الشدائد .

 متوسطة %2. 3.12 1.31 2.1 يز العاملينتضع نظاما  واضحا  لتحف 1

 متوسطة %..11 1.23 1.53 2.1 تتفهم مواقف العاملين وقضاياهم .

 كبيرة %..15 3.11 .1.1 2.1 تعزز العالقات اإلنسانية مع العاملين 2

 متوسطة %..13 .1.1 .1.5 2.1 الدرجة الكلية
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ة السادسة بين مجاالت فعالية مدارس ال رير في فلساين واألردن مجال اإلدارة الحكيمة المرتباحتل 
ير في فلساين أن المتوساات الحسابية لمدى فعالية مدارس ال ر ( 2. 1الجدول )وتظهر النتائأ في 

( وأن المتوسا الحسابي لجميع 2.8و  0.35انحصرت بين المتوساات ) في هذا المجال واألردن
يدل على ان فعالية مدارس ال رير في فلساين واألردن متوساة  ا( مم0.68فقرات هذا المجال هو ) 

 في هذا المجال. 
 فراد مجتمع الدراسةأالحكيمة كان تقدير فقرات من فقرات مجال اإلدارة أربع بأن ( 2.1ويبين الجدول ) 
 "،تتحمل مسؤولية القرارات التي تخدم مصلحة المدرسة" خامسةال قرة ال وحصلتكبيرة. بدرجة  لها

(، وبنسبة مئوية 0.35، وبمتوسا حسابي قدره)ير األول بين فقرات مجال اإلدارة الحكيمةتعلى التر 
 لخمس فقرات من فقرات هذا المجال التسعة بدرجةتمع فراد المجأتقدير  في حين جاء. %(03.2قدرها)
وحصلت ال قرة الثانية والمتعلقة  رات الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة،ال ق نوه ة،متوسا

في هذا المجال  قل المتوساات الحسابيةأبمشاركة المعلمين في صنع القرارات المدرسية  على 
 . %(65ها)(، ونسبة مئوية مقدار 2.81وهو)
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 ثانيا : مجال توقعات عالية من التالميذ

مجـال التوقعـات العاليـة لالفعالية   مدىت المعيارية والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافا :(1. 3جدول )
 من التالميذ من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة

 من التالميذ عالية المجال الثاني: توقعات

المتوسط  العدد الفقرات                   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

تـــوفر إدارة المدرســـة بيئـــة تعليميـــة محفـــزة علـــى  3
 إبداع الطلبة

 متوسطة 12.2% 3..1 3..1 2.1

 كبيرة %..13 .1.1 1.11 2.1 تضع المدرسة أهدافا  متميزة ألنشطتها التعليمية 2 

الطلبة مهارات اسـتخدام التقنيـات التربويـة  تكسب 1
 الحديثة

 متوسطة 12% 1.21 1..1 2.1

 متوسطة %11.3 1.21 1..1 2.1 تشجع إدارة المدرسة التنافس بين الطلبة 3

 كبيرة %...1 2..1 1..1 2.1 تلبي احتياجات الطلبة التعليمية 5

 كبيرة %...1 1..1 1.21 2.1 تعمل على بناء عالقات ايجابية بين الطلبة .

تتـــابع إدارة المدرســـة مســـتوى التحصـــيل العلمـــي  1
 للطلبة

 كبيرة %..3. ...1 .3.1 2.1

 متوسطة %.... 1.22 1.33 2.1 تعمل على إعداد الطلبة للحياة المهنية .

 كبيرة %..11 1.12 ...1 2.1 تثق إدارة المدرسة بقدرة الطلبة على اإلنجاز 2

 كبيرة %15 1.11 1.15 2.1 الدرجة الكلية 
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احتققل مجققال توقعققات عاليققة مققن الترميققذ علققى المرتبققة الثانيققة بققين مجققاالت فعاليققة مققدارس ال ريققر فققي 
أن المتوسقققاات الحسقققابية لمقققدى فعاليقققة مقققدارس ( 0. 1الجقققدول )فلسقققاين واألردن وتظهقققر النتقققائأ فقققي 

( وأن المتوسا 1.18و  0.11انحصرت بين المتوساات ) في هذا المجال ال رير في فلساين واألردن
يقدل علقى ان فعاليقة مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين  ا( ممق0.06الحسابي لجميع فقرات هقذا المجقال هقو ) 

 واألردن كبيرة في هذا المجال.  

 ات عاليققة مققن الترميققذ قققد ( بققأن خمققس فقققرات مققن فقققرات المجققال الثققاني وهققو توقعقق0.1يبققين الجققدول )
" تتـابع إدارة المدرسـة فراد مجتمع الدراسقة. وحصقلت ال ققرة السقابعة حصلت على تقدير كبير من قبل أ
( وانحققرا  1.18ا ))" علققى أعلققى تقققدير وبلققغ المتوسققا الحسققابي لهققمســتوى التحصــيل العلمــي للطلبــة

%( وبدرجققة كبيققرة.  وحصققلت أربققع فقققرات فققي هققذا المجققال 84.5( ونسققبة مئويققة )1.85معيققاري قققدرة )
" تعمـل المدرسـة علـى إعـداد أفقراد مجتمقع الدراسقة. وكانقت ال ققرة الثامنقة  على  تقدير متوسا مقن قبقل

( 1.32( وبققانحرا  معيققاري قققدرة )0.11" علققى أقققل تقققدير، بمتوسققا  حسققابي )الطلبــة للحيــاة المهنيــة
 %(. 58.8وبنسبة مئوية قدرها )
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 ثالثا  :  مجال اإلتصال الفعال

ال الفعـال االتصـ  لمجـال الفعالية  مدىت المعيارية والنسب المئوية و واالنحرافاالمتوسطات الحسابية  :(3. 3جدول )
 الدراسة.  مجتمعمن وجهة نظر أفراد 

 

 المجال الثالث: االتصال الفعال

المتوسط  العدد الفقــــــــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

مات تزود إدارة المدرسة العاملين بالمعلو  1
 الخاصة بالمدرسة

 متوسطة 1.2%. 3.11 .1.1 2.1

 متوسطة %..13 1.23 .1.5 2.1 تنظم وسائل اتصال بين العاملين واإلدارة 2

توفر إدارة المدرسة معلومات عن نشاطاتها  3
 للعاملين فيها

 متوسطة 11.2% 1.23 1.53 2.1

 متوسطة %.... 3.33 1.13 2.1 توفر تقارير عن االجتماعات المختلفة للعاملين 4

تستخدم إدارة المدرسة قنوات االتصال المناسبة  5
 مع العاملين

 متوسطة %..11 1.25 1.53 2.1

ُتعلم المدرسة العاملين فيها بالمتوقع منهم قبل  6
 فترة زمنية مناسبة

 متوسطة %..13 1.23 .1.5 2.1

يعرف العاملون في المدرسة طرق االتصال مع  7
 اإلدارة

 كبيرة 3%..1 1..1 2..1 2.1

تراعي إدارة المدرسة خصوصية العاملين فيها  8
 حين االتصال معهم

 كبيرة 3%..1 1..1 1.22 2.1

تسمح إدارة المدرسة باالتصال الصاعد ضمن  5
 قنوات االتصال

 كبيرة 13.2% 3..1 1.13 2.1

 متوسطة %..12 1.11 1..1 2.1 الدرجة الكلية 
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المرتبقة الخامسقة بقين مجقاالت فعاليقة مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين واألردن احتل مجال اإلتصقال ال عقال 
أن المتوسقاات الحسقابية لمقدى فعاليقة مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين ( 1. 1الجقدول )وتظهر النتقائأ فقي 

(  وأن المتوسقا الحسقابي لجميقع 0.32و  0.05واألردن في هقذا المجقال انحصقرت بقين المتوسقاات )
( مما يدل على ان فعاليقة مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين واألردن متوسقاة 0.50)  فقرات هذا المجال هو

 في هذا المجال.  

( بققأن ثققر  فقققرات مققن فقققرات المجققال التسققعة قققد حصققلت علققى درجققة  تقققدير 1.1يتبققين مققن الجققدول )
" علقى متراعي إدارة المدرسة خصوصية العاملين فيها حين اإلتصال معهكبيرة. وكانت ال قرة الثامنة " 

%(. 08.1( وبنسققققبة مئويققققة )1.80( وبققققانحرا  معيققققاري قققققدرة )0.32أعلققققى متوسققققا حسققققابي وقققققدره )
" توفر اإلدارة تقـارير عـن اإلجتماعـات وحصلت ست فقرات على درجة متوساة  وكانت ال قرة الرابعقة 

ققققدرة ) ( وبقققانحرا  معيقققاري 0.01علقققى أققققل تققققدير، وبلقققغ المتوسقققا  الحسقققابي )  المختلفـــة للعـــاملين"
%(. ويرحققظ بققأن المتوسققاات الحسققابية لل قققرات  ذات التقققدير المتوسققا  55.8( وبنسققبة مئويققة )4.44

 (. 0.68( و 0.01تراوحت بين )
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 رابعا  : مجال رسالة المدرسة ورؤيتها

ال رسـالة المدرسـة مجـلالفعاليـة   مـدىت المعيارية والنسب المئويـة و المتوسطات الحسابية واالنحرافا :(5. 3جدول )
 ورؤيتها من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة. 

 المجال الرابع: رسالة المدرسة ورؤيتها

المتوسط  العدد الفقـــــــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

تعـــرد إدارة المدرســـة رســـالتها ورؤيتهـــا للعـــاملين  3
 بأسلوب مفهوم

 يرةكب 11.2% ...1 ...1 2.1

 متوسطة %2.3. 1.21 1.31 2.1 تشرك العاملين في تحديد رسالتها ورؤيتها 2

تـــوفر المدرســـة بيئـــة مالئمـــة لطـــرح آراء العـــاملين  1
 حول رسالتها

 متوسطة 3%... 1.21 1.32 2.1

ـــق  3 ـــتهج إدارة  المدرســـة الطـــرق المناســـبة لتحقي تن
 الرسالة والرؤية

 متوسطة %..12 1..1 3..1 2.1

إدارة المدرســـة رســالتها للعـــاملين مــع بدايـــة تطــرح  5
 العام الدراسي

 كبيرة %..11 ...1 2..1 2.1

تفـــتح قنـــوات اتصـــال مـــع العـــاملين لفهـــم رســـالتها  .
 ورؤيتها.

 ةمتوسط %..13 2..1 1.52 2.1

تطــور إدارة المدرســة رســـالتها ورؤيتهــا فــي ضـــوء  1
 المستجدات التربوية

 كبيرة %..15 3..1 1.12 2.1

رص علــى نشــر ثقافــة مؤسســاتية منســجمة مــع تحــ .
 رسالتها ورؤيتها

 كبيرة 11.3% 1..1 1..1 2.1

 كبيرة %13 ...1 1.11 2.1 تحرص إدارة المدرسة على تقييم رسالتها ورؤيتها  2

 كبيرة %13.2 1.15 1.13 2.1 الدرجة الكلية 
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اليققة مققدارس ال ريققر فققي فلسقققاين احتققل مجققال رسققالة المدرسققة ورميتهققا المرتبققة الثالثققة بققين مجققاالت فع
أن المتوسققاات الحسققابية لمققدى فعاليققة مققدارس ال ريققر فققي ( 6. 1الجققدول )واألردن وتظهققر النتققائأ فققي 

وأن المتوسا الحسابي  ( 0.83و  0.12فلساين واألردن في هذا المجال انحصرت بين المتوساات )
ال ريققر فققي فلسققاين واألردن  مققدارس يققدل علققى ان فعاليققة ا( ممقق0.04لجميققع فقققرات هققذا المجققال هققو )

 في هذا المجال.   كبيرة 

( بققأن خمققس فقققرات مققن فقققرات المجققال التسققعة قققد حصققلت علققى درجققة تقققدير  6.1يتبققين مققن الجققدول )
"  قققد تطــرح إدارة المدرســة رســالتها للعــاملين مــع بدايــة العــام الدراســيكبيققرة. وكانققت ال قققرة الخامسققة " 
%( 00.8( ونبسقبة مئويقة )1.88( وبانحرا  معيقاري ققدره )0.83ره )حصلت على متوسا حسابي قد

تــوفر المدرســة بيئــة وبدرجققة كبيققرة. وحصققلت أربققع فقققرات علققى تقققدير متوسققا، وكانققت ال قققرة الثالثققة " 
( وبققانحرا  معيققاري 0.12علققى أقققل متوسققا  حسققابي ) مالئمــة لطــرح آراء العــاملين حــول رســالتها" 

 %(.58.1( وبنسبة مئوية )1.30)
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 خامسا :  مجال المناخ اآلمن والمنظم

مجــال المنــاخ اآلمــن لالفعاليــة   مــدىت المعياريــة والنســب المئويــة و المتوســطات الحســابية واالنحرافــا :(3..جــدول )
 والمنظم من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة. 

 المجال الخامس: مناخ آمن ومنظم

المتوسط  العدد الفقــــــرات
 سابيالح

االنحرافات 
 المعيارية

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

توفر إدارة المدرسـة مناخـا  يعـزز انتمـاء العـاملين  3
 لمدرستهم

 كبيرة 13% 1.22 1.11 2.1

تــــوفر مناخـــــا  تعليميــــا  يحفـــــز الطلبــــة ويســـــتثير  2
 دافعيتهم

 متوسطة 11.3% 3..1 1..1 2.1

 كبيرة %1.2. 1..1 3.13 2.1 ة توفر إدارة المدرسة بيئة تعليمية آمنة للطلب 1

 كبيرة %2.2. 1.11 3.33 2.1 تحترم إدارة المدرسة حقوق الطلبة وخصوصيتهم  3

علـــى المحافظـــة  تشـــجع  إدارة المدرســـة الطلبـــة  5
 مقتنيات المدرسة ومرافقها

 كبيرة %..12 5..1 .1.2 2.1

تحــرص إدارة المدرســة علــى تــوفير بيئــة نفســية   .
 للطلبة

 كبيرة %.1 3..1 1.21 2.1

تنفذ المدرسـة برامجهـا التعليميـة بأسـاليب محببـة  1
 للطلبة

 متوسطة %..12 1..1 1..1 2.1

ـــــي  . ـــــرم إدارة المدرســـــة إنســـــانية اإلنســـــان ف تحت
 تعامالتها

 كبيرة %..1. 1..1 3.11 2.1

 كبيرة %..11 5..1 2..1 2.1 توفر المدرسة بيئة مدرسية صديقة للطالب 2

 كبيرة %.1 1.11 1.21 2.1 ةالدرجة الكلي 

 

 



 

208 

 

احتقققل مجقققال المنقققاخ اآلمقققن والمقققنظم المرتبقققة االولقققى بقققين مجقققاالت فعاليقققة مقققدارس ال ريقققر فقققي فلسقققاين 
أن المتوسققاات الحسققابية لمققدى فعاليققة مققدارس ال ريققر فققي  (5. 1الجققدول )واألردن وتظهققر النتققائأ فققي 

( وأن المتوسقا الحسقابي 1.44و  0.50فلساين واألردن في هذا المجال انحصقرت بقين المتوسقاات )
( ممققا يققدل علققى ان فعاليققة مققدارس ال ريققر فققي فلسققاين واألردن 0.31لجميققع فقققرات هققذا المجققال هققو ) 

 كبيرة في هذا المجال.  

سققبع فقققرات مققن فقققرات مجققال المنققاخ اآلمققن والمققنظم قققد حصققلت علققى ( بققأن 5.1يتبققين مققن الجققدول )
علققى  "تحتــرم إدارة المدرســة حقــوق الطلبــة وخصوصــيتهم الرابعققة "  وكانققت ال قققرة. ةتقققدير كبيققر درجققة 

%(. وحصقلت 82.2( وبنسقبة مئويقة )1.00( وبقانحرا  معيقاري )1.44أعلى متوسا حسقابي وققدره )
تنفــذ المدرسـة برامجهــا التعليميــة فقرتقان فقي هققذا المجقال علقى تقققدير متوسقا، وكانقت ال قققرة السقابعة " 

( 1.80( وبققانحرا  معيققاري قققدره )0.50ى أقققل تقققدير بمتوسققا حسققابي )علققبأســاليب محببــة للطلبــة" 
 %(.02.5وبنسبة مئوية )
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 سادسا  : مجال التقييم الدائم

مجـال التقيـيم الـدائم مـن لالفعالية  مدىت المعيارية والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية واالنحرافا :(1. 3جدول )
 .وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة

 المجال السادس: التقييم الدائم

المتوسط  العدد الفقــــرات
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

تستخدم إدارة المدرسـة أسـاليب متنوعـة لتقيـيم  3
 األهداف

 متوسطة %..11 2..1 1.51 2.1

تطبـــق إدارة المدرســـة إجـــراءات محـــددة لتقيـــيم  2
 الطلبة ومتابعتهم

 كبيرة 13% 3..1 1.11 2.1

نجـازاتهم لتقـدير مـا  1 يتم توثيق أداء العـاملين وا 
 هو متميز منها

 متوسطة %.... 1.22 1.33 2.1

نجــــازاتهم ضــــمن  3 ــــيم أداء العــــاملين وا  ــــتم تقي ي
 أسس مهنية

 متوسطة %..2. 1.21 .1.3 2.1

 كبيرة %.1 2..1 1..1 2.1 تتحمل المدرسة المسؤولية  تجاه نتائج الطلبة 5

تعتمد إدارة المدرسة على نتائج التقيـيم لتعـديل  .
 األداء وتحسينه

 كبيرة 13.2% ...1 1.13 2.1

تعلـــن المدرســـة نتـــائج التقيـــيم لكافـــة األطـــراف   1
 المعنية

 متوسطة 13% 3.11 1.55 2.1

يوظــف التقيــيم لمعالجــة مــواطن الضــعف لــدى  .
 الطلبة 

 متوسطة %..12 1.21 3..1 2.1

 متوسطة %2.2. 1.23 .1.3 2.1 نية الحديثة في إجراءات التقييمتستخدم التق 2

تراعــــي إدارة المدرســــة الفــــروق الفرديــــة عنــــد  31
 التقييم

 متوسطة %..12 ...1 3..1 2.1

 متوسطة %..12 1.11 3..1 2.1 الدرجة الكلية 
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لساين واألردن وتظهقر احتل مجال التقييم الدائم المرتبة الرابعة بين مجاالت فعالية مدارس ال رير في ف
أن المتوسقاات الحسقابية لمقدى فعاليقة مقدارس ال ريقر فقي فلسقاين واألردن ( 0. 1الجقدول )النتائأ في 

(  وأن المتوسققا الحسققابي لجميققع فقققرات 0.81و  0.11فققي هققذا المجققال انحصققرت بققين المتوسققاات )
ين واألردن متوساة في هذا ( مما يدل على ان فعالية مدارس ال رير في فلسا0.51هذا المجال هو ) 

 المجال.  

 ةتقدير كبيقر  درجة فقرات من فقرات المجال العشرة قد حصلت على ثر ( بان 0.1يتبين من الجدول )
وكانـت الفقـرة "تتحمـل المدرسـة المسـؤولية تجـاه نتـائج الطلبـة" من وجهة نظر أفقراد مجتمقع الدراسقة. 

( وبنسقققبة مئويقققة 1.82بقققانحرا  معيقققاري ققققدره )( و 0.81علقققى أعلقققى تققققدير، بمتوسقققا حسقققابي ققققدره )
يـتم %(. وحصلت ست فقرات من فقرات هذا المجقال علقى تققدير متوسقا. وحصقلت ال ققرة الثالثقة "05)

نجازاتهم لتقدير ما هو متميز منها" ( 0.11على أقل تقدير بمتوسقا حسقابي )  توثيق أداء العاملين وا 
ال قققرات التققي حصققلت علققى تقققدير متوسققا مققا بققين  (. وتراوحققت نسققر1.32وبققانحرا  معيققاري قققدره )

 %(.02.8% و 58.8)
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 الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال    2. 3

الدراســة فــي مــدراس الفريــر فــي فلســطين واألردن فــي مـــدى  مجتمــعهــل تختلــف وجهــات نظــر أفــراد 
يــة، والجــنس، والمؤهــل فعاليــة مدارســهم بــاختالف: ســنوات الخبــرة، ومكــان العمــل، والمرحلــة التعليم

 العلمي، والمسمى الوظيفي؟ 

المعيارية الستجابات أفراد مجتمع  واالنحرافاتلإلجابة عن هذا السمال تم حسار المتوساات الحسابية 
وتعقرض سقة. راال ريقر فقي فلسقاين واألردن  تبعقا لمت يقرات الد مقدارس ةيالدراسة  لمعرفة تقديراتهم ل عال

(  نتقائأ الدارسقة مقن المتوسقاات الحسقابية واالنحرافقات المعياريقة 41. 1)  ( شلقى 8. 1الجقداول مقن )
 والنسر مئوية تبعا لمت يرات الدراسة المستقلة الست. 
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تبعــا  لمتغيــر  فــي فلســطين واألردن لمــدى فعاليــة مــدارس الفريــر أوال:  تقــديرات أفــراد مجتمــع الدراســة
 الخبرة.

الدراســـة  مجتمـــع الســـتجابات أفـــراد  والنســـب المئويـــة حســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةالمتوســـطات ال :(.. 3جـــدول )
 لسنوات الخبرة. مجاالت الدراسة تبعا  ل

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 
 اإلدارة الحكيمة

 متوسطة %..11 2..1 1.53 12 سنوات 5أقل من 
 متوسطة %2.2. 3..1 .1.3 1. سنوات 31سنوات وأقل من  5كثر من أ

 متوسطة %11 1.13 5..1 .33 سنوات 31أكثر من 
 

توقعات عالية 
 من التالميذ

 متوسطة %11.2 2..1 ...1 12 سنوات 5أقل من 
 متوسطة %11 .1.1 5..1 1. سنوات 31سنوات وأقل من  5أكثر من 

 متوسطة %11 1.13 5..1 .33 سنوات 31أكثر من 
 

 االتصال الفعال
  متوسطة %..12 1.11 1..1 12 سنوات 5اقل من 

 متوسطة %13.2 1.13 .1.5 1. سنوات 31سنوات وأقل من  5أكثر من 
 متوسطة %11.2 1.13 ...1 .33 سنوات 31أكثر من 

 
رسالة المدرسة 

 ورؤيتها

 كبيرة %..11 .1.1 ...1 12 سنوات 5أقل من 
 متوسطة %12.2 1.11 3..1 1. سنوات 31سنوات واقل من  5 أكثر من

 كبيرة %15.3 .1.1 1.11 .33 سنوات 31أكثر من 
 

المناخ اآلمن 
 والمنظم

 كبيرة %11.2 1.11 ...1 12 سنوات 5أقل من 
 31سنوات واقل من  5أكثر من 

 سنوات
 كبيرة %..15 1.12 1.12 1.

 كبيرة %12.3 1.11 1.21 .33 سنوات 31أكثر من 
 

 التقييم الدائم
 متوسطة %12.2 1.13 3..1 12 سنوات 5أقل من 

 متوسطة %13 1.12 1.55 1. سنوات 31سنوات وأقل من  5أكثر من 
 كبيرة %13 1.11 1.11 .33 سنوات 31أكثر من 

 كبيرة %..11 3..1 2..1 12 سنوات 5أقل من  الدرجة الكلية
 متوسطة %..13 1..1 1.52 1. اتسنو  31سنوات وأقل من  5أكثر من 

 كبيرة %..13 5..1 1.11 .33 سنوات 31أكثر من 
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المسقققتويات القققثر  للمت يقققر المسقققتقل الخبقققرة ت اوتقققت فقققي تققققديرها لمجقققاالت ( بقققأن 8.1يبقققين الجقققدول )
الدراسقققة. فققققد حصقققل مجقققال المنقققاخ اآلمقققن والمقققنظم علقققى تققققدير كبيقققر مقققن المسقققتويات القققثر .  وكقققان 

( 0.30( سقنوات كبيقر بمتوسقا حسقابي ققدره )41ققدير أفقراد المجتمقع ذوي الخبقرة ألكثقر مقن )مستوى ت
%( وبدرجة كبيرة. أما ترتيقر الدرجقة الكليقة لهقذا 03.6( وبنسبة مئوية )1.00وبانحرا  معياري قدره )

 المجال تبعا  للخبرة فجاءت كما يلي:

ات فكانقققت األعلقققى بمسقققتوى حسقققابي مققققداره المرتبقققة األولقققى : فئقققة ذوي الخبقققرة األكثقققر مقققن عشقققر سقققنو 
فكقققان تقققديراتهم ل عاليقققة مدارسقققهم  %(.01.5( وبنسقققبة مئويققة )1.56( بققانحرا  معيقققاري قققدره )0.00)

 بدرجة كبيرة.

سقنوات واألكثقر مقن عشقر سقنوات لتققدير فعاليقة المدرسقة  6ذوي الخبقرة األققل مقن  المرتبة الثانية : فئقة
( بانحرا  معيقاري 0.53الحسابي ل ئة األقل من خمس سنوات ) المتوسا كانت تقديراتهم كبيرة. فكانف

 فكان تقديراتهم ل عالية مدارسهم بدرجة كبيرة. %(.00.8( وبنسبة مئوية )1.54قدره )

المرتبققة الثالثققة:  فئققة أفققراد مجتمققع الدراسققة مققا بققين خمققس وعشققر سققنوات فكققان تقققديرهم ل عاليققة المدرسققة 
%(. 04.8( بنسقققبة مئويقققة )1.50( بقققانحرا  معيقققاري ققققدره )0.63ققققداره )متوسقققاا  بمتوسقققا حسقققابي م

 فكان تقديراتهم ل عالية مدارسهم بدرجة متوساة.
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فعالية مدراس الفرير في فلسطين واألردن تبعا  لمتغير مدى ت أفراد مجتمع الدراسة لثانيا : تقديرا
 المدرسة.  موقع

لمجاالت ة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ألفراد مجتمع الدارسة المتوسطات الحسابي أ ( :- 2.3 جدول )
وقع المدرسة لمجاالت اإلدارة الحكيمة والتوقعات العالية من التالميذ، واالتصال الفعال، رسالة مل تبعا  الدراسة 

 المدرسة ورؤيتها.

المتوسا  العدد مكان العمل المجال
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة
 

 اإلدارة الحكيمة

 متوساة %52 1.00 0.42 68 فرير  بيت حنينا
 كبيرة %06.8 1.54 0.03 13 فرير   القدس
 كبيرة %00.8 1.55 0.53 14 فرير  يافا

 متوساة %58.5 1.00 0.10 62 فرير  بيت لحم
 كبيرة %05.2 1.81 0.84 80 فرير  عمان

توقعات عالية من 
 الترميذ

 متوساة %50.8 1.00 0.03 68 فرير  بيت حنينا
 كبيرة %01.2 1.50 0.04 13 فرير   القدس
 كبيرة %00.8 1.55 0.53 14 فرير  يافا

 كبيرة %08.8 1.68 0.31 62 فرير  بيت لحم
 كبيرة %08 1.53 0.31 80 فرير  عمان

 االتصال ال عال

 متوساة %50.8 1.01 0.03 68 فرير  بيت حنينا
 متوساة %00.1 1.52 0.50 13 فرير   القدس
 متوساة %02.5 1.63 0.50 14 فرير  يافا

 متوساة %01.8 1.56 0.61 62 فرير  بيت لحم
 كبيرة %05.1 1.80 0.82 80 فرير  عمان

رسالة المدرسة 
 ورميتها

 متوساة %50.2 1.08 0.05 68 فرير  بيت حنينا
 كبيرة %05.5 1.04 0.80 13 فرير   القدس
 متوساة %00.2 1.06 0.55 14 فرير  يافا

 كبيرة %01 1.63 0.01 62 فرير  بيت لحم
 كبيرة %00.8 1.03 0.83 80 فرير  عمان
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 مجاالت في  الدارسة مجتمع ألفراد المئوية والنسر المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسااتر(  - 3.1جدول )
 .المدرسة لموقع تبعا  المنظم، التقييم الدائم ( )المناخ اآلمن و   الدراسة

 

 المناخ اآلمن والمنظم

 كبيرة %01 1.00 0.01 68 فرير  بيت حنينا
 كبيرة %08.5 1.00 0.30 13 فرير   القدس
 كبيرة %05 1.08 0.81 14 فرير  يافا

 كبيرة %00 1.04 0.86 62 فرير  بيت لحم
 بيرةك %84.5 1.56 1.18 80 فرير  عمان

 التقييم الدائم

 متوساة %56.1 1.84 0.20 68 فرير  بيت حنينا
 متوساة %00.1 1.56 0.50 13 فرير   القدس
 متوساة %02.2 1.58 0.54 14 فرير  يافا

 كبيرة %06 1.58 0.06 62 فرير  بيت لحم
 كبيرة %05.2 1.53 0.84 80 فرير  عمان

 الدرجة الكلية

      الترتير
 متوساة %55.8 1.00 0.01 68 6 بيت حنينافرير  

 كبيرة %01.5 1.60 0.00 13 0 فرير   القدس
 كبيرة %00.8 1.52 0.53 14 1 فرير  يافا

 كبيرة %06.1 1.60 0.00 62 2 فرير  بيت لحم
 كبيرة %00 1.56 0.86 80 4 فرير  عمان

 

 عالية مدارسهم تبعا  لمت ير موقع المدرسة، لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة  ( أو ر 3.1يبين الجدول )
ويرحظ بأن تقدير أفراد مجتمع الدراسة ل عالية مدرستهم بالكبيرة في مدارس فرير عمان وفرير  بيت 

( 0.86لحم وفرير   القدس وفرير  يافا. فكان المتوسا الحسابي لمدرسة فرير  عمان األعلى )
%(. أما تقدير أفراد مجتمع الدراسة في فرير بيت 00ة )( وبنسبة مئوي1.56بانحرا  معياري قدره )

( وبنسبة مئوية 1.00( وبانحرا  معياري قدره )0.01حنينا فكان متوساا بمتوسا حسابي مقداره )
(55.8 .)% 
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تبعا  لمتغير  في فلسطين واألردن فعالية مدارس الفريرمدى ثالثا : تقديرات أفراد مجتمع الدراسة ل
 ة. المرحلة التعليمي

 

  أفراد مجتمع الدراسة ستجاباتت المعيارية والنسب المئوية إلالمتوسطات الحسابية واالنحرافا :(31. 3جدول )
 لمرحلة التعليمية. لمتغير ا مجاالت الدراسة تبعال

المتوسط  العدد المرحلة التعليمية المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
 المئوية

 الدرجة

 متوسطة %11 1.11 1.51 212 ةأساسي اإلدارة الحكيمة
 كبيرة %15.3 1.12 1.11 5. ةثانوي

توقعات عالية من 
 التالميذ

 كبيرة %..13 ...1 1.13 212 ةأساسي
 كبيرة %15.2 1.12 1.11 5. ةثانوي

 االتصال الفعال
 متوسطة %12.2 1.11 3..1 212 ةأساسي
 متوسطة %..11 1.11 1..1 5. ةثانوي

رسة رسالة المد
 ورؤيتها

 متوسطة %11.2 1.15 ...1 212 ةأساسي

 كبيرة %...1 .1.1 2..1 5. ةثانوي

 المناخ اآلمن والمنظم
 كبيرة %11.3 1.11 1..1 212 ةأساسي

 كبيرة %12.3 1.13 1.21 5. ةثانوي

 التقييم الدائم
 متوسطة %11 1.13 5..1 212 ةأساسي

 متوسطة %..12 1.11 1..1 5. ةثانوي

 رجة الكليةالد
 كبيرة %..11 3..1 ...1 212 ةأساسي

 كبيرة %13.2 3..1 1.13 5. ةثانوي

 

المرحلة األساسية  المرحلة التعليمية:( بأن تقديرات مستويات المت ير المستقل 41.1يبين الجدول )
بي ل ئة فكانت المتوسا الحساكبيرة. ة مدارس ال رير فلساين واألردن جاءت والمرحلة الثانوية ل عالي
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( وبنسبة 1.51( وبانحرا  معياري قدره )0.04المرحلة الثانوية أعلى من فئة المرحلة األساسية )
( بانحرا  معياري قدره 0.58%(. أما المتوسا الحسابي ل ئة المرحلة األساسية فكان )01.2مئوية )

 %(. 00.5( وبنسبة مئوية )1.51)

 

فعالية مدارس الفرير في فلسطين واألردن تبعا  لمغير  مدىرابعُا: تقديرات أفراد مجتمع الدراسة ل
 الجنس. 

 الستجابات أفراد مجتمع الدارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  :(33. 3جدول )
 الجنس. لمتغير  مجاالت الدراسة تبعا  ل

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة المئويةالنسب 

 اإلدارة الحكيمة
 متوسطة %12 3..1 1..1 22 ذكر
 متوسطة %13.2 .1.1 .1.5 ..3 أنثى

وقعات عالية من ت
 التالميذ

 كبيرة %13 1.11 1.11 22 ذكر
 كبيرة %15.3 1..1 1.11 ..3 أنثى

 االتصال الفعال
 متوسطة %..12 ...1 3..1 22 ذكر
 سطةمتو  %12.3 1.11 2..1 ..3 أنثى

رسالة المدرسة 
 ورؤيتها

 متوسطة %..12 ...1 3..1 22 ذكر
 كبيرة %..13 1.11 1.13 ..3 أنثى

المناخ اآلمن 
 والمنظم

 كبيرة %.1 1.15 1.21 22 ذكر
 كبيرة %..11 1.12 2..1 ..3 أنثى

 التقييم الدائم
 متوسطة %13.3 1.11 1.51 22 ذكر
 كبيرة %..11 1.13 ...1 ..3 أنثى

 جة الكليةالدر 
 متوسطة %..12 1..1 3..1 22 ذكر
 كبيرة %13.2 1..1 1.13 ..3 أنثى

رحظ بأن ي. و ( تقدير اإلنا  والذكور المشاركين في الدارسة ل عالية مدرستهم44.1يبين جدول )
معياري قدره وبانحرا  ( 0.04)بمتوسا حسابي قدره  كبيرة، درجةا  قد قدرن فعالية مدرستهن باإلن
%(. بينما كان تقدير أفراد مجتمع الدراسة من الذكور بدرجة متوساة 01.2وبنسبة مئوية ) (1.50)

 (. 02.8( وبنسبة مئوية )1.50وبانحرا  معياري قدره ) (0.51) بمتوسا حسابي قدره )
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غير تفلسطين واألردن تبعا  لمفعالية مدارس الفرير في مدى تقديرات أفراد مجتمع الدراسة ل: خامسا  
 . هل العلميالمؤ 

مع الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والنسب المئوية الستجابات افراد مجت :(32. 3جدول )
 المؤهل العلمي. لمتغير مجاالت الدراسة تبعا  ل

 المجال

 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 ةاإلدارة الحكيم
 متوسطة %..11 1.13 1.53 333 بكالوريوس فدون
 متوسطة %..11 ...1 1.53 .2 بكالوريوس ودبلوم
 كبيرة %15.2 1.13 .1.1 51 ماجستير فأعلى

توقعات عالية من 
 التالميذ

 كبيرة %13 ...1 1.11 333 بكالوريوس فدون
 كبيرة %3..1 .1.1 2..1 .2 بكالوريوس ودبلوم
 كبيرة %..13 1.12 1.13 51 ماجستير فأعلى

 االتصال الفعال
 متوسطة %..12 1.15 3..1 333 بكالوريوس فدون
 ةمتوسط %12.3 1.13 2..1 .2 بكالوريوس ودبلوم
 متوسطة %12.3 1.12 2..1 51 ماجستير فأعلى

رسالة المدرسة 
 ورؤيتها

 كبيرة %..13 .1.1 1.11 333 بكالوريوس فدون
 كبيرة %..13 1.12 1.11 .2 بكالوريوس ودبلوم
 متوسطة %12 1..1 1..1 51 ماجستير فأعلى

 المناخ اآلمن والمنظم
 كبيرة %.1 1.11 1.21 333 بكالوريوس فدون
 كبيرة %3..1 ...1 1.22 .2 بكالوريوس ودبلوم
 كبيرة %11.2 1.12 ...1 51 ماجستير فأعلى

 التقييم الدائم
 كبيرة %..11 1.11 ...1 333 بكالوريوس فدون
 متوسطة %12.5 1.12 2..1 .2 بكالوريوس ودبلوم
 متوسطة %13.2 1.11 .1.5 51 ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية
 كبيرة %..11 1..1 2..1 333 بكالوريوس فدون
 متوسطة %11.3 2..1 1..1 .2 بكالوريوس ودبلوم
 كبيرة %13.3 3..1 1.12 51 ماجستير فأعلى
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دارس ال رير درجة الماجستير فأعلى قدروا فعالية م بأن حملة( 42.1الجدول ) ة فيالقيم الوارد شيرت
( وبانحرا  0.02، بمتوسا حسابي قدره )وجاءت في المرتبة األولى كبيرةفي فلساين واألردن بدرجة 

فئة البكالوريوس فدون  وجاءت في المرتبة الثانية%(. 01.1( وبنسبة مئوية )1.51معياري قدره )
( وبنسبة مئوية 1.50( وبانحرا  معياري قدره )0.53فعالية المدارس بالكبيرة، بمتوسا حسابي )قدرت 

المتوساة، بمتوسا بالدرجة %(. أما فئة البكالوريوس ودبلوم فكانت تقديراتهم ل عالية المدارس 00.8)
 %(.  00.1( وبنسبة مئوية )1.52( وبانحرا  معياري قدره )0.50حسابي )
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غير تفلسطين واألردن تبعا  لمفعالية مدارس الفرير في مدى سادسا : تقديرات أفراد مجتمع الدراسة ل
 . الوظيفي المسمى

 

مجاالت ل ئوية الستجابات مجتمع الدارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم :(31.3جدول )
 للوصف الوظيفي. لمتغير الدراسة تبعا  

 المسمى المجال
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 اإلدارة الحكيمة
 كبيرة %11.3 1.12 1..1 12 إداري

 متوسطة %11.2 .1.1 1.53 255 معلم

 توقعات عالية من التالميذ
 كبيرة %3. 1.13 3.15 12 إداري 

 كبيرة %..11 2..1 ...1 255 معلم

 ل الفعالاالتصا
 كبيرة %15 1.12 1.15 12 إداري 

 متوسطة %12 1.13 1..1 255 معلم

 رسالة المدرسة ورؤيتها
 كبيرة %.1 .1.1 1.21 12 إداري

 متوسطة %11.2 1.13 ...1 255 معلم

 المناخ اآلمن والمنظم
 كبيرة %..3. 1.15 3.12 12 إداري

 كبيرة %11 1.12 5..1 255 معلم

 التقييم الدائم
 كبيرة %13.3 5..1 1.12 12 إداري

 متوسطة %12 1.13 1..1 255 معلم

 الدرجة الكلية
 كبيرة %...1 2..1 1.23 12 إداري

 متوسطة %..12 3..1 1..1 255 معلم
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 عالية مدارسهم بتقدير ل( بأن تقدير أفراد مجتمع الدراسة من الاواقم اإلدارية  40.1يبين الجدول )
( 0.31) لاواقم اإلداريةمع الدارسة من المعلمين فقد كان المتوسا الحسابي لأفراد مجت أعلى من

بينما كان المتوسا الحسابي ألفراد %( 08.8ونسبة مئوية قدرها ) (، 1.52وبانحرا  معياري قدره )
%(، 02.5( وبنسبة مئوية )1.51وبانحرا  معياري قدره ) (0.50مجتمع الدراسة من المعلمين )

 .وبدرجة متوساة
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 ملخص نتائج الدراسة

 أظهرت نتائأ الدراسة اآلتي: 

تحترم إدارة المدرسة حقوق الطلبة  ( لل قرة "1.44المتوسا الحسابي األعلى كان ) -4
"  في مجال المناخ اآلمن والمنظم، في حين كان المتوسا الحسابي األدنى  وخصوصيتهم

 " في مجال اإلدارة الحكيمة. قرارات المدرسيةالمعلمين في صنع ال مشاركة( لل قرة " 2.8)
 (.2.8( والقيمة األدنى )1.44تراوحت المتوساات الحسابية بين القيمة األعلى ) -2
( فقرة على 28( فقرة، في حين حصلت )20عدد ال قرات التي حصلت على درجة كبيرة هو )  -0

 درجة متوساة. 
 منخ رة.لم تحصل أي من فقرات أداة الدراسة على درجة تقدير  -1
(، 1.11أربع فقرات فقا من بين فقرات االستبانة حصلت على متوساات حسابية أعلى من ) -6

 (. 0.11وفقرة واحدة فقا حصلت على متوسا حسابي أقل من )
تبعا   لمدى فعالية المدارس هنا  فرو  بين المتوساات الحسابية لتقديرات افراد مجتمع الدراسة -5

لخبرة األكثر من عشر سنوات، وتبعا  لمت ير موقع المدرسة، الخبرة، لصال  ذوي ا لمت يرات:
لصال  مدرسة ال رير   عمان، وتبعا  لمت ير المرحلة التعليمية، لصال  المرحلة الثانوية، وتبعا  
لمت ير الجنس، لصال  اإلنا ، وتبعا  لمت ير الممهل العلمي، لصال  حملة الماجستير فأعلى، 

 ي ي، لصال  الااقم اإلداريالوظ المسمىوتبعا  لمت ير 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 لفصل الخامسا

 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة نتائج السؤال األول 1.5

 مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.5

 التوصيات   3.5
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 . الفصل الخامس5

 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

ال رير في فلساين واألردن من وجهة نظر جاءت هذه الدراسة بهد  التعر  على مدى فعالية مدارس 
معلميها واواقمها اإلدارية. وفي هذا ال صل، ناق  الباح  النتائأ التي أس رت عنها هذه الدراسة،  
وخرب بمجموعة من التوصيات، لعلها تقدم ما يساعد مدارس ال رير في فلساين واألردن في اإلرتقاء 

 ة والتميز. بمستواها التعليمي واإلداري نحو ال اعلي

 

 مناقشة نتائج السؤال األول  1.5

 ما مدى فعالية مدارس الفرير في فلسطين واألردن من وجهة نظر معلميها وطواقمها اإلدارية؟

أظهرت نتائأ الدراسة أن درجة فعالية مدارس ال رير في فلساين واألردن كبيرة، بمتوسا حسابي 
الت، توقعات عالية من الترميذ بمتوسا حسابي (. وكانت درجة ال عالية كبيرة في المجا3.89)
(، والمناخ اآلمن والمنظم بمتوسا حسابي 3.82( ، ورسالة المدرسة ورميتها بمتوسا حسابي )3.82)
(. وحصلت المجاالت المتبقية في الدراسة على درجة متوساة وهي: مجال اإلدارة الحكيمة 3.9)

(، ومجال التقييم 3.83ل عال بمتوسا حسابي قدره )(، ومجال االتصال ا3.29بمتوسا حسابي قدره )
 (.3.84الدائم بمتوسا حسابي قدره )
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لى تحملهم المسمولية  وقد يعزى ذل  شلى المهنية العالية لمديري مدارس ال رير في فلساين واألردن، وا 
 الملقاة عليهم بكل أمانة، وحرصهم على سمعة مدارس ال رير في فلساين واألردن. 

النتيجة الكلية للدراسة شلى عدة أسبار أهمها: نظام الرقابة والتقييم التي تقوم به الجمعية وقد تعزى 
المشرفة على مدارس ال رير، ويتمثل ذل  من خرل زيارة مسموليها الدورية لها، فمثر ، يزور الرئيس 

رين والااقم العام لمناقة الشر  األوسا كل مدرسة مرتين في كل عام، وخرل زيارته يلتقي المدي
اإلداري فيها. وي قي م الرئيس العام لمناقة الشر  األوسا خرل زيارته مسيرة المدرسة التربوية، ويتابع 
نشاااتها، ويعالأ القرايا العالقة ويصدر اإلرشادات والتعليمات الخاصة بكل مدرسة. ويعمل على 

في فلساين واألردن الذي يتابع سير مرافقة المدير الجديد في عمله. كذل ، دور منس  مدارس ال رير 
المدارس ويساعد المديرين على اتخاذ القرارات الحاسمة، كما يلجأ شليه عند الحاجة أيرا . كذل ، يوجد 
لمدارس ال رير مكتر محاسبة خارجي يشر  على كل العمليات الحسابية في المدرسة، ويقدم هذا 

ويكون هذا التقرير محور نقا  ماول مع المديرين  العاميا  لمنس  المدارس والرئيس المكتر تقريرا  سنو 
 كل على حدة. 

وهنال  عامل آخر، لقد تأسس في السنوات األخيرة، عدة مجالس تشر  على المدارس، ومهمة هذه 
صدار قرارات تساعد المديرين في  المجالس رسم الخاوا العريرة للمشروع التربوي في المدارس، وا 

حيتهم. وتشر  هذه المجالس على المدارس شداريا ، وماليا  ومهنيا ، وتربويا ، مهمتهم، وتحدد لهم صر
 ورعويا . 

ويرا  شلى ما سب ، أن مديري مدارس ال رير في فلساين واألردن يشاركون في لقاءات منظمة 
(AESDIL)  ،وهي المنظمة االوروبية للمديري مدارس ال رير في أوروبا(www.asedil.org(  .

مدارس ال رير في الشر   وبحكم العرقة بين أوروبا والشر  األوسا في جمعية ال رير، يشتر  مديرو
األوسا في اجتماعاتها. وتعقد اللقاءات كل عامين ويشتر  فيها المديرون. وخرل ممتمرهم هذا، 

اصة بمدارسهم. تعاي المشاركة في هذه يعالجون قرايا تربوية معاصرة، ويتبادلون الخبرات الخ
اللقاءات للمديرين الخبرة وتساعدهم على التعر  على ار  وأسالير شدارية جديدة، وتعايهم كل ما 
هو جديد في التربية واإلدارة. ومن خرل هذه اللقاءات، يالع المديرون على أسالير قيادية جديدة. وقد 

وشار  فيه مديرو مدارس ال رير في  2009في العام  عقد الممتمر األخير في االسكندرية، مصر
 فلساين واألردن.

http://www.asedil.org/


 

224 

 

يعزو الباح  حصول المجال الخامس، وهو المناخ اآلمن والمنظم، على أعلى متوسا حسابي شلى 
التقاليد المتوارثة في مدراس ال رير، بأنها مدارس ملتزمة في تابي  األنظمة والقوانين التي تك ل 

دارسها، ومبانيها آمنة، من خرل نظام الرقابة المستمرة على هذه المباني، انرباا النظام في م
 ورمان انسجامها مع  المواص ات والمعايير الدولية، كونها مدارس قامت على اعتبار انها دولية. 

ويعزو الباح  هذه النتيجة لوجود عوامل ن سية اجتماعية تعمل على وجود هذا المناخ اآلمن والمنظم، 
ذه العوامل احترام الاالر وانسانيته وحقوقه، وحرق المدرسة على توفير بيئة ن سية للالبة، ومن ه

 ووجود مناخ تعليميا يعزز الالبة ويستثير دافعيتهم، وتن يذ المدرسة برامجها التعليمية بأسالير محببة.

وجود نظام ابية الى عدم سويعزو الباح  حصول مجال اإلدارة الحكيمة على أقل المتوساات الح
داخلي في المدارس ينظم عملية صنع القرار. ويعتبر المدير في المدرسة الشخق الذي يصدر 
التعليمات واإلرشادات، والمجالس التي يكونها لها سلاة استشارية فقا. ويعزو الباح  هذه النتيجة شلى 

وكي ية تن يذها. كان عدم وجود شار فعالة لمشاركة المعلمين في ورع سياسة المدرسة والسهر عليها 
في الساب  بعض المحاوالت على مستوى مدرسة واحدة، فقد عملت هذه المدرسة على تنشيا فعالية 
المعلمين في اللجان المختل ة مثل المجلس األكاديمي الذي كان ينتخر المعلمون ممثلهم فيه. ولكن لم 

 تت عل هذه المحاوالت كثيرا . 

( بخصوق مجال المناخ التنظيمي المدرسي، 2992راسة الجرادات )وات قت نتيجة هذه الدارسة مع د
فقد حصل في كر الدراستين على درجة كبيرة، ولكن الدراستين اختل تا بخصوق مجال القيادة 

بخصوق مجال المناخ اآلمن والمنظم،  (Griffith, 2003)  المدرسية. وات قت هذه النتيجة مع دراسة 
( بخصوق مجاالت الدراسة بشكل عام، 2002سة مع دراسة ال رماوي )كذل  ات قت نتائأ هذه الدرا

( بخصوق مجال التقويم، واختل ت بخصوق 2002وات قت نتائأ هذه الدراسة مع دراسة غرايبة )
مجال القيادة التربوية ال عالة والمناخ التنظيمي، كذل  ات قت نتائأ هذه الدراسة مع دراسة البراعمي 

واختل ت معها في مجال المناخ  (Gopola, 2009)لية للدارسة،  ومع دراسة ( في الدرجة الك2002)
(، 2022(، ودراسة المقبالي )2008التنظيمي، بينما اختل ت نتائأ هذه الدراسة مع دراسة الع ي ي )

 (.2002في الدرجة الكلية للدراسة ومع دراسة جعنيني ) (2009) وات قت مع دراسة ابو خاار
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 الثاني ج السؤالنتائ مناقشة 2.5 

 مدى حول واألردن فلسطين في الفرير مدارس في أفراد مجتمع الدراسة نظر وجهات تختلف هل
 ، والجنس،  التعليمية، والمرحلة وموقع المدرسة، الخبرة، سنوات متغيرات: ختالفبا مدارسهم فعالية

 ؟والمسمى الوظيفي  والمؤهل العلمي

 :الخبرة متغير. مناقشة النتائج تبعا  ل1.2.5

جاءت نتيجة هذا السمال تبعا  لمت ير الخبرة لصال  فئة ذوي الخبرة األكثر من عشر سنوات بمتوسا 
%( وتلت هذه ال ئة، فئة 84.8( وبنسبة مئوية )0.82( بانحرا  معياري قدره )3.83حسابي قدره )

( 0.82قدره )( وبانحرا  معياري 3.89ذوي الخبرة األقل من خمس سنوات بمتوسا حسابي قدره )
%( وفي المرتبة األخيرة جاءت فئة ذوي الخبرة من خمس سنوات شلى عشرة 83.9وبنسبة مئوية )

 %(. 82.9( وبنسبة مئوية )0.88( وبانحرا  معياري قدره )3.29سنوات بمتوسا حسابي قدره )

من عشر سنوات، ويعزو الباح  هذه النتيجة شلى النظرة اإليجابية التي يتحلى بها فئة الخبرة األكثر 
وذل  لتمرسهم في العمل، فهم حصلوا على خبرة كافية في تقدير األشياء وتقييمها، بسبر احتكاكهم 
بالعمل واكتسابهم خبرات عديدة مما أهلهم شلى أن تكون نظرتهم أقرر الى التقدير العام ل راد مجتمع 

رة على مقارنة األمور ألنهم مروا الدراسة، فيعرفون تمييز المدارس ال عالة من غيرها، ولديهم القد
 بتجارر عديدة وخبرات كثيرة. 

أما فئة األقل من خمس سنوات فخبرتهم في العمل قليلة، وما زالوا في اور تكوين نظرة خاصة عن 
فعالية المدرسة، فهم ينخراون بالعمل حسر أسلور اآلخرين، لذل  ينظرون لمكان عملهم كأنه 

باح  هذه النتيجة شلى أن هذه ال ئة لم يتسن لها الوقت الكافي ممسسة ناجحة. كذل ، يعزو ال
الكتشا  مكان عملهم، فهم في اور تكوين نظرة عنه، فهم مندفعون للعمل، وهذا االندفاع يعايهم 

 الحماسة ونظرة شيجابية.

بينما ال ئة من خمس سنوات شلى عشرة سنوات فقد كونوا في ذواتهم نظرة خاصة عن المدرسة، 
ون ألن تكون فعالية مدرستهم أكثر، ألن الخبرة التي حصلوا عليها أعاتهم الحماسة، فقد مروا ويامح

بخبرات وكونوا في ذواتهم رمى عن فعالية المدرسة، فيقارنون ما هو موجود مع ما هو مأمول أن يكون 
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واقع أكثر موجودا، واموحهم عال لذل  ينظرون شلى الواقع بشيء من عدم الررا، ألنهم يتوقون شلى 
 فعالية وأكثر شنتاجية. 

( 2003(، ودراسة الماجدي)2993(، ودراسة انا  )2993وأت قت هذه الدراسة مع دراسة شعبان )
النتيجة مع (، واختل ت هذه 2009( ودراسة اسا ان )2008( ودراسة أحمد )2002ودراسة البراعمي )

 .(2009( ومع دارسة مخامرة وابو سمرة )2002دراسة عمايرة )

 

 :مناقشة النتائج تبعا  لمتغير موقع المدرسة  .2.2.5

جاءت نتيجة الدراسة تبعا  لمت ير موقع المدرسة بحصول مدرسة ال رير   عمان على أعلى متوسا 
%( وجاءت مدرسة ال رير  بيت حنينا 88( وبنسبة مئوية )0.82( بانحرا  معياري قدره )3.92قدره )

( وبنسبة مئوية 0.83(  وبانحرا  معياري قدره )3.34بي قدره )في المرتبة األخيرة بمتوسا حسا
(88.9.)% 

ويعزو الباح  هذه النتيجة شلى عدة عوامل، من بينها حداثة مدرسة ال رير  بيت حنينا فهي قائمة في 
هذه المكان منذ اثنتي عشرة سنة،  بينما مدرسة ال رير عمان قديمة العهد فقد تأسست منذ أكثر من 

 ا . ستين عام

وعامل آخر قد يكون له أثر على فعالية المدارس، هو شن مدرسة ال رير في عمان تتبع النظام التربوي 
األردني القائم منذ عشرات السنين، وهنا  وزارة التربية والتعليم األردنية التي بخبرتها تمثر على 

ثة العهد وخبرتها أيرا  ترجع المدارس القائمة، بينما في مناقة القدس، فوزارة التربية والتعليم حدي
 لسنوات قليلة.

من الممكن أن ت سر هذه النتيجة شلى الترخم السريع الحاصل في مدرسة ال رير   بيت حنينا فقد  
( 2022-2022( االبا  وتوسعت لترم في العام )832( )2009-2008كانت ترم في العام )

قليلة. بينما زادت مدرسة ال رير  عمان  ( االبا  في غرون سنوات238( االبا  أي أكثر من )989)
 ( االبا  فقا. 89في هذه السنوات )
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ويعزو الباح  هذه النتيجة أيرا  شلى اإلستقرار الذي تعيشه األردن بالمقارنة مع الورع العام في 
مدينة القدس، فاالحترل ومشاكله قد أثرت على تاور المدرسة وسيرها في بيت حنينا، مما أدى شلى 

 ون فعاليتها متوساة. أن تك

 

 :لمتغير المرحلة التعليمية نتائج الدراسة تبعا       .3.2.5

جاءت نتيجة الدراسة تبعا  لمت ير المرحلة التعليمية لصال  المرحلة التعليمية الثانوية، بمتوسا حسابي 
رحلة %(، بينما حصلت فئة الم88.4( وبنسبة مئوية )0.84( وبانحرا  معياري قدره )3.82قدره )

 %(.83.8( وبنسبة مئوية )0.84( وبانحرا  معياري قدره )3.89األساسية على متوسا حسابي )

ويعزو الباح  هذه النتيجة شلى بعض العوامل التي قد يكون لها أثر فيها، فمثر ، ي د ر س معلمو المرحلة 
إلدارة أكثر شلزامية على ( عاما ،  مما يمدي شلى أن تكون قرارات ا 24الثانوية  البة ت و  أعمارهم )

الالبة، مما يعكس جوا  ومناخا  منظمين، مما يساهم في أن تكون نظرة معلمي هذه المرحلة أعلى من 
الذين بحاجة شلى  نظرة معلمي المرحلة األساسية الذين يتعاملون مع نسبة كبيرة من الالبة األا ال،

 رعاية واهتمام أكثر.

شلى أن معظم نشااات المرحلة الثانوية يشار  في تحريرها كذل ، يعزو الباح  هذه النتيجة 
وتنظيمها البة المرحلة، فهم يساهمون في شنجاح مشاريعهم ويقرون وقتا  اوير  في تن يذها، مما 
يعكس بعض الراحة والت رغ لدى معلمي القسم للمراقبة، فهم ال يقرون الوقت في تن يذ األعمال، بل 

لمرحلة األساسية، تقام النشااات وال عاليات بتخايا من المعلمين وتن يذهم في متابعة التن يذ. وفي ا
أيرا، مما يعكس شنش الهم بها وال يتسنى لهم الوقت الكافي لمراقبة الترميذ وتن يذ ال عاليات ألن 

 التعامل مع الترميذ الص ار قد يكون أصعر من التعامل مع الترميذ الكبار. 

يتعامل المعلمون مع البة يسعون شلى شعااء اناباع جيد عن أن سهم،  وفي المرحلة الثانوية،
فيحاولون شرراء اآلخرين من خرل احترامهم للنظام والقانون، فهم يعرفون معنى الخجل، وال يرغبون 
في العقار ألن لديهم الوعي واإلدرا  للتصر  الصحي  في الوقت الصحي . بينما في المرحلة 

الترميذ تصرفات غير الئقة نابعة عن عدم فهم المالور منهم، أو عن عدم األساسية، قد يتصر  
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القدرة على معرفة تبعيات تصرفاتهم. وهذا الواقع يعكس ن سه على المعلمين، فيرى معلمو المرحلة 
 الثانوية أن في مدرستهم نظاما  أكثر بعكس معلمي المرحلة األساسية. 

 

 تائج الدراسة تبعا  لمتغير الجنس:ن .4.2.5

بمتوسا حسابي رسهن اقد قدرن فعالية مدف ،ا اإلنجاءت نتيجة الدراسة تبعا  لمت ير الجنس لصال  
%(، بينما كان تقدير أفراد مجتمع 01.2( وبنسبة مئوية )1.50معياري قدره )وبانحرا  ( 0.04)قدره 

سبة مئوية (، وبن1.50وبانحرا  معياري قدره ) (0.51) الدراسة من الذكور بمتوسا حسابي قدره )
(02.8% .) 

ي سر ذل   أن المعلمات ينظرن شلى مهنة التدريس على أنها محققة للذات وأنها تحق  لهن مستوى 
تعليم على أنها قد تحق  لهم رمانة اجتماعيا  متميزا ، على عكس المعلمين الذين ينظرون شلى مهنة ال

تربية من قبل اإلنا ، ولهذا يقدرن وصول شلى وظائ  أعلى. وهنال  ميل ابيعي نحو الاجتماعية  لل
 عملهن، وينظرن شليه بأنه وسيلة يحققن بها ذواتهن. 

( ودراسة البراعمي 2993( ودراسة انا  )2993وتوافقت نتائأ هذه الدارسة مع نتائأ دراسة شعبان )
مع اختر  المقيمين من معلمات واالبات، وتوافقت في بعض   (Mason, 2005)( ودراسة 2002)
( ودراسة 2008، واختل ت مع نتائأ دراسة العسيلي ) (Alobiedat, 2011)جاالت مع دارسة الم

( ومع دراسة مخامرة وابو 2022( ومع دراسة جبران )2002ة )( ودراسة عماير 2009أمين )
 (.2009سمرة)

 

 :نتائج الدراسة تبعا  لمتغير المؤهل العلمي . 5.2.5

قدروا  ، فقددرجة الماجستير فأعلى الممهل العلمي لصال  حملة جاءت نتيجة هذه الدراسة تبعا  لمت ير
( وبانحرا  معياري قدره 0.02بمتوسا حسابي قدره )دارس ال رير في فلساين واألردن فعالية م

بمتوسا حسابي  ،فئة البكالوريوس فدون وجاءت في المرتبة الثانية ،%(01.1( وبنسبة مئوية )1.51)
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أما فئة البكالوريوس ودبلوم  ،%(00.8( وبنسبة مئوية )1.50ره )( وبانحرا  معياري قد0.53)
 %(.  00.1( وبنسبة مئوية )1.52( وبانحرا  معياري قدره )0.50بمتوسا حسابي )ف

فئة الماجستير فأعلى قد تحق  لديهم أف  أوسع للمقارنة من خرل درجاتهم شلى كون  ذل  ىيعز وقد 
لمدارس قد حق  لديهم ررا وظي ي عال، فهم يحصلون على العلمية، كما أن واقع عملهم في هذه ا

مستحقاتهم التي يتكافمون بهان شرافة الى ان هذه ال ئة، في األغلر، لديهم خبرات علمية وعملية 
 أوسع من زمرئهم، وبالتالي جاءت تقديراتهم باتجاه المتوسا الحسابي لتقديرات افراد مجتمع الدراسة. 

، (2009ومع دراسة مخامرة وابو سمرة ) (2003رسة مع دراسة الماجدي )وتوافقت نتائأ هذه الدا
 (.2009( ومع دراسة أمين )2002( ومع دراسة عمايرة )2008واختل ت مع نتائأ دراسة أحمد )

 

 الوظيفي: المسمىراسة تبعا  لمتغير نتائج الد.   6.2.5

 ، حي  كانت تقديراتهملاواقم اإلداريةاالوظي ي لصال   المسمىجاءت نتيجة هذه الدراسة تبعا  لمت ير 
(، وبنسبة 1.52وبانحرا  معياري قدره )( 0.31) قدرهمتوسا حسابي ب عالية مدارسهم ل

وبانحرا   (0.50بينما كان المتوسا الحسابي ألفراد مجتمع الدراسة من المعلمين )%(، 08.8مئوية)
 %(.02.5( وبنسبة مئوية )1.51معياري قدره )

هذه النتيجة شلى أن اإلداري في مدرسته هو المسمول المباشر عن سير العملية ويعزو الباح  
التربوية، فهو يخاا، وين ذ، ويراقر، ويقيم ويعدل، فهو المسمول المباشر عن عمله، وعن شدارة 
مسملياته، لذل  يقيم الااقم اإلداري عمله بالجيد، ألنه هو المسمول عنه. بينما المعلمون يساهمون شلى 

ما في تخايا وتن يذ وتقييم وتعديل، لذل  نجدهم في بعض األحيان، غير رارين عنها، وهذا  حد
ي سر النتيجة لصال  اإلداريين. وقدد تعزى هذه النتيجة أيرا  شلى شن الااقم اإلداري في المدرسة يمل  

يمدي شلى معلومات خاصة أو سرية قد تحدد عمله، أو تمنعه من شصدار قرارات باتجاه معين، مما 
عدم استيعار المعلمين لكي ية اتخاذ قرارات، أو لماذا أتخذت هكذا قرارات، نظرا  لمعرفة الااقم اإلداري 
بمجمل الموروعات، ولهذا، قد ت هم هذه السلوكيات اإلدارية نوعا  من عدم ال عالية من وجهة نظر 

اري والمتوسا الحسابي للمعلمين المعلمين، وهذا قد ي سر ال ر  بين المتوسا الحسابي للااقم اإلد
 بخصوق فعالية المدرسة.
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كذل ، يعزو الباح  شلى أن ابيعة عمل اإلداري في المدرسة ت رض عليه أن يقوم بدوري اإلداري 
والتربوي، ومن الابيعي أن يكون تقييمه لن سه كبيرا ، ولكن ينظر المعلمون شلى اإلداريين بأن عليهم 

وفعالية مدرستهم، من خرل وعيهم لجوانر عملهم وأساليبها، فهو يتعامل مع القيام بأمور لرفع ك اءة 
الجميع، بخر  المعلم الذي ال يرى شال جوانر محددة من العملية التربوية في المدرسة وهذا يعود شلى 

 ابيعة عمل كل منهما.

 ,Harris and Willwer)( واختل ت مع دراسة 2003وات قت نتائأ هذه الدارسة مع دراسة الماجدي )

1997). 
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 التوصيات  3.5

أوصى  ولرمان زيادة مدى فعالية مدارس ال رير في فلساين واألردن، في روء نتائأ هذه الدراسة،
 الباح  بما يأتي:

  تعزيز م هوم المدرسة ال عالة والتي ت رض ررورة ملحة للتاوير والت يير في مجاالت اإلدارة
ال ال عال، كتوفير دراسات وبحو  موجهة، وتدرير اإلداريين ليكونوا الحكيمة والتقييم واالتص

 على اارع كامل بعناصر المدرسة ال عالة واألسالير والار  التربوية لتحقيقها.

  ررورة مساعدتهم في أن تراعي شدارات المدارس ررورة تلبية حاجات المعلمين المهنية، وا 
 المعلمين وقراياهم. حل مشاكرهم بار  علمية، وأن تت هم مواق 

  لى توجيه االهتمام شلى توفير بيئة تعليمية مح زة على شبداع الالبة، واستثارة دافعيتهم، وا 
لى تشجيع التنافس بين الالبة، والعمل على شعداد الالبة  استخدام التقنيات التربوية الحديثة، وا 

 للحياة المهنية. 

 هو المتوقع منهم، وأن تكون قنوات االتصال مع  أن يتم شعرم المعلمين والعاملين بالمدرسة ما
شدارات المدارس معروفة وسهلة، وأن يتم توفير تقارير االجتماعات المختل ة من أجل رفع 

 مستوى االنتماء عند المعلمين.

  االهتمام بقرية مشاركة المعلمين في تحديد رسالة المدرسة وتاوير رميتها، وأن تعمل
 رئمة لارح آراء المعلمين حول رسالتها.  المدرسة على توفير بيئة م

  أن تن ذ المدرسة برامجها التعليمية بأسالير محببة للالبة، وأن تنوع في أسالير التقييم، وأن
 يتم توثي  أداء العاملين والالبة لتقدير ما هو متميز منها. 

  س ال رير في العمل على  بناء نظام لتقييم أداء المعلمين واإلداريين والمديرين في مدار
فلساين واألردن، وأن يعمم هذا النظام للعمل به، وذل  من أجل تحسين العملية التربوية ومن 

 أجل محاسبة المقصرين. 
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 داء الالبة بشكل دائم، وبأسلور متنوع، وأن يوظ  هذا التقييم العمل على بناء نظام لتقييم أ
 وقين. لمعالجة مواان الرع  لدى الالبة ومن أجل مكافأة المت 

  شنشاء دائرة في وزارة التربية والتعليم تهتم بموروع المدرسة ال عالة على مستوى كل من
فلساين واألردن، يهد  شلى تاوير المدرسة فيهما، من أجل الوصول شلى مدرسة تحقي  
ال عالية، وتعمل على مخرجات قوية، وذل  لتاوير المجتمع وتحسين ظرو  أبنائه، وأن يتم 

ير تربوية لتقييم فعالية المدرسة، ومساعدة المدارس في اكتشا  سلبياتها من أجل تاوير معاي
 تحسينها.

   العمل على ورع نظام لتح يز المعلمين في مدارسهم، وأن يشركوهم في صنع القرار بالار
 المناسبة في مدارس ال رير في فلساين واألردن.

 ر الحقيقية وراء انخ اض تقدير العمل على شلى شجراء دراسات نوعية للكش  عن األسبا
المعلمين واإلداريين في بعض مجاالت الدارسة خاصة في مجال اإلدارة الحكيمة واالتصال 

 ال عال والتقييم.

  .شجراء دراسات لتقييم ال عالية في المدارس المختل ة في فلساين واألردن والمقارنة بينها 
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 المراجع باللغة العربية

 المعلـم مجلـة .ال اعلقة المدرسقة بخصقائق وعرقتهقا تاقوير وحدة المدرسة(: 2008) صال  جادو، ابو
 .  202قققققققق 98 ، ق 2+2  العددانالطالب، /

مقومـات اإلدارة المدرسـية الفاعلـة فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـات (:  2009أبو خاار، ابراهيم )
. الجامعقققة االسقققرمية، غقققزة،  فلسقققاين. )رسقققالة غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر المـــديرين وســـبل االرتقـــاء بهـــا

 ماجستير غير منشورة(

 المعىاف  األولى،، كتببىة الطبعة ، "الثالثة ةاأللفي في المدرسية اإلدارة (2003): إبراهيم أحمد ، أحمد

 . اإلستندفية ، الحديثة
 

(: دار العقققققرء للكتقققققر،  2)ا إدارة المؤسســـــات التربويـــــة (: 2003أحمقققققد، حقققققافظ. حقققققافظ، صقققققبري. )
 القاهرة.

ــي(:  2008أحمققد، عائققدة ) ــة ف ــادة الفعال ــاد القي ــر ألبع ــدير الخبي ــدر والم ــدير المبت ــع ممارســة الم  واق
. جامعققة بيرزيققت، ثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة رام اة والبيــرة مــن وجهــة نظــر المعلمــينالمــدراس ال

 فلساين. )رسالة ماجستير غير منشورة( ،بيرزيت

. دار مكتبققة الحامققد، المســاءلة والفاعليــة فــي اإلدارة التربويــة(:  2008أخوارشققيدة، عاليققة بققن خلقق  )
 عمان.

 

ـــوافر مـــدى(: 2009. )سوسقققن اسقققا ان، ـــة المدرســـة رعناصـــ ت ـــي الفعال  المـــدارس شـــبكة مـــدارس ف
 الققدس، جامعقة. التطـوير نحـو المسـتقبلية واالتجاهـات لحـم بيـت محافظـة فـي(:  :( MSNالنموذجيـة
 (منشورة غير ماجستير رسالة) فلساين. القدس،

الشـرقية  إسهام مدير المدرسة في االرتقاء بمهنة التعلـيم فـي مـدارس القـدس(:  2004أمين، ميقادة )
جامعقة بيرزيقت ، بيرزيقت، فلسقاين. )رسقالة ماجسقتير االبتدائية من وجهة نظـر المـديرين والمعلمـين. 

 غير منشورة (
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المدرسة األساسية الحكومية في سـلطنة عمـان مـن وجهـة نظـر المشـرفين  (:2002البرعمي، سقمية )
 منشورة( . الجامعة األردنية، عمان، األردن. )رسالة ماجستير غيروالمديرين والمعلمين

 ،آليات تحسينها – إدارتها – مفهومها الفاعلة، المدرسة(: 2008العزيز) عبد السيد البهواشي،
 القاهرة الكتر، عالم األولى، الابعة

شجابقات لسقالية علقى الواققع الحقالي. تشقرين  كيف تكون ردودنا علـى التحـديات؟(: 2020جا ، أندريه )
 ، القاهرة.4، ق الثاني ، مدارس ال رير في الشر  االوسا

po.org/MEL/AMELnov10Ara.pdf-http://www.lasalle    شووووووتدر ختووووواري  شوووووخاط

2102 

، ترجمققة خالققد حسققن رز  . معهققد اإلدارة العامققة، الريققاض،  نظريــة التنظــيم(: 2002جاكسققون، هققور )
 ة. السعودي

 
(: المدرسققة كمنظمققة متعلمققة والمققدير كقائققد تعليمققي مققن وجهققة نظققر المعلمققين فققي 2022جبققران، علققي )

 . 429ق -428. المجلد التاسع عشر، العدد األول، ق  مجلة الجامعة االسالمية) غزة(األردن. 

خصـــائص المدرســـة األساســـية الفعالـــة فـــي رأي مـــديري المـــدارس (: 2992الجقققرادات، محمقققد ماجقققد )
 جامعة اليرمو ، أربد، األردن. )رسالة ماجستير غير منشورة( األساسية في شمال األردن.

 كحايظىة الرسىمية  يىي المدافس كعلمي نظر وجهة كن الفاعلة المدفسة (2001): حبيب نعيم جعنيني،

 .   22ص  - 20ص   الثاني، الجزء واألفبعون، السابع العدد ، بالمنصورة التربية كلية مجلة .كأدبة

 

 . دار ال كر، عمان االردن. التقييم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية(: 2020الحريري، رافدة ) 
 

 .القاهرة. المصرية االنجلو مكتبة. المدرسية االجتماعية الخدمة(: 2992. )محمد حسن،

 السياســـة التربويــة فـــي الــوطن العربـــي،(: 2000الخزرجققي، عبققد السققرم. الخزرجقققي، ررققية حسققين )
 عمان، األردن.  –الشرو   الواقع والمستقبل.

 
ــة (: 2004غققازي ) خرققر، مكانيــة تطبيقهــا فــي مــدارس وكال درجــة مالءمــة إدارة الجــودة الشــاملة وا 

 . جامعة عمان العربية للدراسات العليا. عمان )رسالة دكتوراة غير منشورة(الغوث الدولية في األردن
 

http://www.lasalle-po.org/MEL/AMELnov10Ara.pdf
http://www.lasalle-po.org/MEL/AMELnov10Ara.pdf
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)  الــنظم منحــى ضــوء فــي الفعالــة المدرســـــــــــــــــــــــة جــودة رمعــايي(: 2008. )سققرمة السققيد الخميسققي،
 . القصيم جستين -والن سية التربوية للعلوم السعودية للجميعة عشر الرابع السنوي اللقاء (:منهجية رؤية

ــة(: 2009دريققدي، فققوزي بققن ) ــاخ المدرســي، دراســة تنظيمي . منشققورات االخققتر ، الققدار العربيققة المن
 شرون، الجزائر.للعلوم نا

ــا(: 2002الققدوي ، تيسققير. ) ــة مقوماتهــا وآفاقه . جهينققة للتوزيققع والنشققر. عمققان، إدارة المدرســة الفعلال
 األردن. 

  مقققمتمر فقققي عمقققل ورققققة. ومؤشـــراتها معاييرهـــا مفهومهـــا الفعالـــة، المدرســـة(: 2008. )سقققهيل ديقققار،
 .خانيونس فرع ، االسرمية الجامعة. وتابيقات أسس – ال عالة المدرسة

 فلساين.  -،  دار آفا ، غزة مبادر ومهارات التدريس الفعال(: 2008الدير، ماجد حمد )
 

 ، مكتبة المعار  للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية. التطبيق الصرفي(: 2999الراجحي، عبده )

ــق(: 7001) الربيعققي، محمققود داود  –اربققد  الكتققار الحققدي ، ، دار المعاصــرة التــدريس وأســاليب طرائ
 االردن. 

 
 .القاهرة العربية النيل مجموعة. التعليم في الشاملة الجودة(: 2003. )محمد خالد الزواوي،

 األردن.  –. الممل ، عمان مفاهيم جديدة في علم اإلدارة(: 2009السحيمات، ختام عبد الرحيم )
 

 افه. (: التقويم التربوي، م هومه، ارائقه، أهد7001سليم، محي الدين سليم )
http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=1330  كقققققققققانون  28شقققققققققوهدت بتقققققققققاريخ

 .2022الثاني 
 

 المجلـة  المعاصقر، اإلداري التربقوي ال كقر فقي حقدي  م هقوم التنظيمقي المنقاخ (1986): مميقد ،سقليمان

 .  99ق قققققققققققق ق22ق.األول  العاشر،العدد المجلد .ارةلإلد العربية

 
. خصــائص المدرســة الفعالــة فــي رأي مــديري المــدارس الثانويــة فــي األردن(: 2993شقعبان، واصقق  )

 االردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(. –جامعة اليرمو ،  اربد 

http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=1330
http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?t=1330
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 (: تاريخ مدارس ال رير في الشر . 2009الشوملي، قساندي )
=hsects5245po.org/index.php?page-www.lasalle  تشقققققققققرين األول  22شقققققققققوهدت بتقققققققققاريخ

2022. 
 

 التوجيهـات ضـوء فـي الدراسـية المنـاهج تخطيط في الحديثة االتجاهات: (2002)أحمد محمود شو ،
 :ي، القاهرةالعرب ال كر دار .اإلسالمية

تقييم فاعلية المدرسة االبتدائية وتحديد العوامل التي تميز بين المدارس ال عالقة  (:2992صبحا، خولة )
 عمان. )رسالة ماجستير غير منشورة(. –وغير ال عالة في مدارس عمان الحكومية. الجامعة االردنية 

 بـــين النظريـــة والتربـــوي النفســـي موالتقـــوي القيـــاس(:   7009)  الصقققمادي، عبقققداهلل. القققدرابيع، مقققاهر
 وائل ،عمان.  دار ، والتطبيق

 
 المكتر الجامعي والتربوي، النفسي والقياس التقويم(:   6999)  محمد أحمد الابير،

 الحدي ،االسكندرية.
 

  .عمان. الشرو  دار. التربوي التطوير(: 2003) شخلي  الاراونة،

بققرة والجققنس ومكققان وجققود المدرسققة فققي تقققدير فاعليققة (: أثققر ابيعققة العمققل والخ2993انققا ، سققرمة )
. المجلقد التاسقع، العقدد األول ق مجلـة ابحـاث اليرمـوكالمدرسة الثانوية األكاديميقة فقي محافظقة اربقد. 

 .  293ق -289

. ســلوك االفـراد والجماعــات فـي الــنظم -اإلدارة التربويـة والســلوك التنظيمـي (: 2008الاويقل، هقاني )
 دار وائل للنشر، عمان، األردن.  الابعة الرابعة،

 
 . عمان. الشرو  دار. الحديثة المدرسية اإلدارة(: 2002) القادر عبد محمد عابدين،

".  التربيقة والتنقوير فقي العرب والهجمة على التربيـة والثقافـة: انطباعـات(: "2002عبد الدائم، عبداهلل )
. 24-9(: مركز دراسات الوحدة العربية. ق 39تنمية المجتمع العربي. سلسلة كتر المستقبل العربي )

 لبنان.  –بيروت 

http://www.lasalle-po.org/index.php?page5245=hsects
http://www.lasalle-po.org/index.php?page5245=hsects
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 القاهرة، للتوزيع والنشر، العربية الشركة ،والتنظيم اإلدارة أساسيات (1992): اهلل عبد محمد الرحيم، عبد

  .العربية مصر جمهورية
 

 البيئة لقياس فاعلية مقترح نموذب مع ال عالة، المدرسية البيئة:  ( 2003 ) يوس  فوزية ، ال  ور العبد
 .04ق  .2110آذار  والعشرون. الحادي العدد ،والمعرفة القراءة مجلة ، الكويت دولة في المدرسية

 
 . الابعة الثانية. عمان . دار ال كر. اإلدارة التربوية المعاصرة(: 2004عري أ، سامي سلاي )

 فقي الشقاملة الجقودة معقايير باسقتخدام المدرسقة أداء فعاليقة درجقة تقدير(: 2008. )زهير رجاء العسيلي،
ـــة. الخليقققل مدينقققة ـــوم مجل ـــة العل  ق -290 ق(: 4) ، العقققدد 9 المجلقققد والنفســـية)البحرين(، التربوي
209  . 

دار الحامقد  إدارة التغيير والتحـديات العصـرية المعاصـرة.(: 2008العايات، محمد بن يوس  النمران )
 للنشر والتوزيع، عمان، اإلردن.

. جامعقققة النجقققاح فعاليـــة مؤسســـات التربيـــة الخاصـــة فـــي فلســـطين(: 2008خمقققيس محمقققد.)الع ي قققي، 
 الوانية،  نابلس، فلساين. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

. اليققازوري، عمققان، االتصــال فــي المنظمــات العامــة بــين النظريــة والممارســة(: 2009العققر ، بشققير )
 األردن. 

 

 ، عمان. المسيرة دار ، التعلم تقويم(:   7009)  محمود. عرم، رجاء
 

(: درجة فاعلية أداء المدارس في مديرية تربية البتقراء مقن وجهقة نظقر المعلمقين 2020العمرات، محمد )
 .329-349( ق 4( العدد)8فيها. المجلة األردنية في العلوم التربوية. مجلد)

 

 شر للممل . القاهرة.حققو  الن معجم مصطلحات التنظيم واإلدارة.( 2993علي، كمال محمد. )
  

 . دار  الشرو ، عمان، االردن.العمليات اإلدارية في المؤسسات التربوية(: 2008عليمات، صال .)
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تأثير برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في أداء مديري ومديرات المدارس في (: 2002عمايرة، عدنان. )
 اجستير غير منشورة(. الجامعة الهاشمية، عمان، األردن. )رسالة ممحافظة أربد

 

(: السققلو  القيققادي لمققدير المدرسققة وعرقتققه بثقققة المعلققم بالمققدير وب اعليققة المققدير 2992العمققري، خالققد )
، ق  9، العقدد مجلة ابحاث اليرموك، سلسلة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـةمن وجه نظر المعلمين، 

 . 299قققققققققق ق   284
 

ــــاس و (: 2998غققققانم، محمققققود ) . الابعققققة االولققققى، دار االنققققدلس للنشققققر والتوزيققققع، حائققققل، التقــــويمالقي
 السعودية.

 

 .االسكندرية. الحدي  الجامعي المكتر .المدرسية االجتماعية الخدمة(: 2999. )محمد غباري،

مدى توافر عناصر المدرسة الفعالة في مدارس شمال األردن كما يتصـورها (: 2003غرايبة، محمقد. )
. جامعققة عمقققان العربيقققة   عمقققان، األردن. اء والمعلمـــين والمشـــرفون التربويـــونأعضـــاء مجـــالس اآلبـــ

 )رسالة ماجستير غير منشورة(

 . دار أسامة،  عمان، األردن.القيادة واإلشراف التربوي(: 2020ال زو، فاتن عوض )

. . مكتبققة لبنقققانقــاموس اإلدارة، مــع مـــرد بالمصــطلحات االنكليزيــة المقابلــة( 2993غاققاس، نبيققل. )
 لبنان.

جامعقة المدرسة الفاعلـة فـي ضـوء المنـاخ المدرسـي وضـغوط المعلمـين. (: 2002ال رماوي، حمدي ) 
 عين شمس عين شمس، مصر. )رسالة ماجستير غير منشورة(

، الابعقققة األولقققى. جامعقققة ققققاريونس، اإلدارة المدرســـية المعاصـــرة(: 2994ال ققققي، عبقققد المقققممن فقققرب )
 بن ازي، ليببا. 

 المؤسســـات إدارة فـــي التنظيمـــي الســـلوك(: 2009. )محمقققد السقققيد المجيقققد، عبقققد. عبقققدة فقققارو  فيلقققه،
 .عمان. المسيرة دار .التعليمية

 . الابعة االولى، دار المعار ، القاهرة.السلوك التنظيمي واإلدارة(: 2008القاري، فماد )
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  : االستبانة قبل التحكيم(3ملح  رقم )

 

 

 

 أخي المعلم / اختي المعلمة

 تحية طيبة وبعد،

مدى فعالية مدارس الفرير في فلسطين واألردن من وجهة نظر بإعداد دراسة ميدانية حول " الباح يقوم 

، وذل  استكماال لمتالبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية دارية"معلميها وطواقمها اإل

 في جامعة القدس. 

 لتحديد تقديرات المعلمين واإلداريين ل عالية المدرسة في المجاالت اآلتية: أداةيستخدم الباح  

مناخ آمن ومنظم وتقييم و تصال، االو ، ورميتها المدرسة رسالةو لترميذ، من اتوقعات عالية و اإلدارة الحكيمة، 

 دائم. 

نرجو من حررتكم الت رل بقراءة التعليمات الخاصة باالستبانة، واالستجابة لها بكل موروعية وصراحة 

عادتها في أقرر فرصة، مع العلم أن فقرات االستبانة جاءت من أجل أغراض البح  العلميّ  فقا،  ودقة، وا 

 جابات ستحاا بالسرية الكاملة. واإل

 وت رلوا بقبول فائ  الشكر

 األخ  داود كسابري

 القدس
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 لقسم االول : معلومات عامةا

 المناسبة( في المربع الخاق باإلجابة xالرجاء رع ششارة )

 معلم               شداري            الوظي ي  المسمى -4
 

 (بار الجديدالالقدس)       بيت حنينا                                  مكان العمل -2
 بيت لحم         يافا                                                  

 عمان        

 بكالوريوس فأقل                            الممهل العلمي -0

 ودبلوم بكالوريوس                                                          

 فأعلىماجستير                

 سنوات 6قل من أ                  سنوات الخبرة -1

 سنوات 41شلى  6من       

 سنوات 41أكثر من       

 ذكر            الجنس -6

 انثى

 

 أساسي                     المرحلة التعليمية - 5   

 ثانوي         
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 الفرير في فلسطين واألردنفعالية مدارس  فقرات أداة الدراسة الدالة على القسم الثاني :

في المجاالت الواردة أدناه وفي الخانة  ال عالية( أمام ال قرة الدالة على درجة Xيرجى ورع ششارة )
 . المناسبة التي تتناسر مع وجهة نظر 

 

 

 المجال االول: اإلدارة الحكيمة

 9 9 2 7 6 ال قرات 

أنشاتهم تعاي اإلدارة حرية للعاملين عند ممارسة أعمالهم و  6
 المختل ة

     

      تشر  المعلمين في صنع القرارات المدرسية 7
      تحدد من وقت آلخر حاجات المعلمين المهنية 2
      توجه المعلمين نحو حل مشكرتهم بالار  العلمية 9
      تتحمل مسمولية صنع القرارات التي تخدم مصلحة المدرسة 9
      علمين تتقبل آراء واقتراحات الم 1
      تق  بجانر العاملين عند الظرو  القاسية 2
      ترع نظاما وارحا لتح يز العاملين 2
      تصغ شلى العاملين وتت همهم 9
      تبني عرقات شنسانية مع العاملين 60

 ل الثاني: توقعات عالية للترميذالمجا
 9 9 2 7 6 ال قرات  

      يمية مح زة للالبة على االبداعتوفر المدرسة بيئة تعل 6
      توفر المدرسة مناخا تعليميا يثير الدافعية لدى الالبة 7 
      تكسر المدرسة الالبة مهارات استخدام التقنيات التربوية الحديثة 2
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      تشجع المدرسة كل تقدم من الالبة 9
      تتعر  المدرسة على احتياجات الالبة التعليمية 9
      تعمل المدرسة على بناء عرقات ايجابية بين الالبة 1
      تعمل المدرسة على رفع معنويات الالبة  2
      تراقر المدرسة التحصيل العلمي لكل الالبة 2
      ترع المدرسة نظاما لتح يز الالبة وتقدمهم 9

 المجال الثال : االتصال ال عال
 9 9 2 7 6 ال قققققققققرات 

تعمل المدرسة على اعرم العاملين بمجمل المعلومات الخاصة  6
 بالمدرسة

     

      تنظم المدرسة وسائل اتصال بين العاملين واإلدارة 7
      تعمل المدرسة على توفيرمعلومات عن نشاااتها للعاملين بها 2
      تعمل المدرسة على توفير تقارير عن االجتماعات المختل ة للعاملين 9
      تستخدم المدرسة قنوات حديثة في التواصل مع العاملين 9
      تعمل المدرسة على اخبار العاملين المتوقع منهم قبل زمن مقبول 1
      يعر  العاملين ار  التواصل مع اإلدارة 2
      تعمل المدرسةعلى توثي  كل االحدا  التي تحد  فيها 2
ما تحتاجه للعاملين بار  تحترم بها تعمل المدرسة على توصيل  9

 خصوصيتهم
     

 لمجال الرابع: رسالة ورمية وارحةا

 9 9 2 7 6 ال ققققققققرات 

      تعرض المدرسة رسالتها ورميتها للعاملين بشكل دوري 6
      تحاور المدرسة العاملين حول رسالتها ورميتها 7
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      عاملين حول رسالتهاتوفر المدرسة بيئة مرئمة لارح آراء ال 2
      تصيغ المدرسة الار  المناسبة لتحقي  الرسالة والرمية 9
      تور  الرسالة والرمية لكل العاملين في بداية العام الدراسي 9
      ت ت  المدرسة قنوات تواصل ل هم رسالتها ورميتها. 1
      بويةتلزم المدرسة العاملين ب لس ة المدرسة ورسالتها التر  2
      توفر المدرسة للعاملين ال رق لتهيئتهم ورسالتها التربوية 2
      ترع المدرسة آلية مناسبة لتقويم رسالتها ورميتها التربوية 9

 المجال الخامس : مناخ آمن ومنظم

 9 9 2 7 6 ال قققققققرات 

      توفر المدرسة مناخ يعزز انتماء العاملين فيها 6
      ياسة المدرسة العاملين للمحافظة على مقتنياتهاتشجع س 7
      توفر المدرسة مناخ يعزز انتماء الالبة لها 2
      تعلن المدرسة عن حقو  الالبة بشكل يمدي شلى تابيقها  9
      يحافظ الالبة على مقتنيات المدرسة ومرافقها 9
      رتوفر المدرسة بيئة ن سية واجتماعية جذابة للاال 1
      يتم تن يذ البرامأ التعليمية في المدرسة بار  محببة للالبة 2
      يشجع المناخ المدرسي على المشاركة الواسعة في اإلدارة 2
      توفر المدرسة بيئة مدرسية صديقة للاالر 9

 المجال السادس : التقييم الدائم

 9 9 2 7 6 ال قققققرات 

      ت متنوعة لتقييم مختل  االهدا تستخدم المدرسة ادوا 6
      يوجد للمدرسة شجراءات محددة لتقييم الالبة ومتابعتهم 7
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نجازاتهم لتقدير الجيد منهم 2       يتم توثي  أداء العاملين وا 
نجازاتهم رمن أسس موروعية 9       يتم تقييم أداء العاملين وا 
      لبةتتحمل المدرسة المسمولية  تجاه نتائأ الا 9
يتم اعتماد نتائأ التقييم في المدرسة كجزء من عملية تعديل األداء  1

 وتحسينه
     

      تعلن المدرسة نتائأ التقييم لكافة األارا  المعنية  2
      توظ  التقييمات لزيادة ثقة الالبة بأن سهم 2
      تستخدم التقنية الحديثة في التقييمات 9
      ت ال ردية عند التقييماتتراعي ال روقا 60
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 (: ا سببانة بعد البحتيم9كلحا فقم )
 

 

 

 أخي المعلم / اختي المعلمة

 تحية طيبة وبعد،

مدى فعالية مدارس الفرير في فلسطين واألردن من وجهة نظر بإعداد دراسة ميدانية حول " الباح يقوم 

كماال لمتالبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية ، وذل  استمعلميها وطواقمها اإلدارية"

 في جامعة القدس. 

 لتحديد تقديرات المعلمين واإلداريين ل عالية المدرسة في المجاالت اآلتية: أداةيستخدم الباح  

ومنظم وتقييم مناخ آمن و االتصال، و ، ورميتها المدرسة رسالةو لترميذ، من اتوقعات عالية و اإلدارة الحكيمة، 

 دائم. 

نرجو من حررتكم الت رل بقراءة التعليمات الخاصة باالستبانة، واالستجابة لها بكل موروعية وصراحة 

عادتها في أقرر فرصة، مع العلم أن فقرات االستبانة جاءت من أجل أغراض البح  العلميّ  فقا،  ودقة، وا 

 جابات ستحاا بالسرية الكاملة. واإل

 ئ  الشكروت رلوا بقبول فا

 األخ  داود كسابري

 القدس
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 لقسم االول : معلومات عامةا

 المناسبة( في المربع الخاق باإلجابة xالرجاء رع ششارة )

 معلم         شداري            الوظي ي  المسمى -5
 

 (البار الجديدالقدس)       بيت حنينا                                  مكان العمل -0
 بيت لحم         يافا                                                  

 عمان        

 بكالوريوس فأقل                            الممهل العلمي -8

 ودبلوم بكالوريوس                                                          

 ماجستير فأعلى                

 سنوات 6قل من أ                 سنوات الخبرة -3

 سنوات 41شلى  6من      

 سنوات 41أكثر من      

 ذكر           الجنس -41

 انثى

 أساسي                     المرحلة التعليمية - 5   

 ثانوي         
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 فعالية مدارس الفرير في فلسطين واألردن فقرات أداة الدراسة الدالة على القسم الثاني :

في المجاالت الواردة أدناه وفي الخانة  ال عالية( أمام ال قرة الدالة على درجة Xيرجى ورع ششارة )
 . المناسبة التي تتناسر مع وجهة نظر 

 المجال االول: اإلدارة الحكيمة

قليلة  ال قرات                                                  الرقم
 جدا

ة كبير  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا  

      تعاي اإلدارة حرية للمعلمين عند ممارسة أنشاتهم المختل ة 2
      تشر  المعلمين في صنع القرارات المدرسية 2
      تلبي اإلدارة  حاجات المعلمين المهنية 3
      توجه المعلمين لحل مشكرتهم بار  علمية 4
      ةتتحمل مسمولية القرارات التي تخدم مصلحة المدرس 2
      عند الشدائدتدعم اإلدارة العاملين  8
      ترع نظاما  وارحا  لتح يز العاملين 8
      تت هم مواق  العاملين وقراياهم 9
      نسانية مع العامليناإلعرقات ال عززت 9

 لتالميذلمجال الثاني: توقعات من اا

قليلة  ال قرات                    الرقم
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة ةقليل
 جدا  

      بداع الالبةالمدرسة بيئة تعليمية مح زة على شتوفر شدارة  2
      ترع المدرسة أهدافا  متميزة ألنشاتها التعليمية 2 
      تكسر الالبة مهارات استخدام التقنيات التربوية الحديثة 3
      تشجع شدارة المدرسة التنافس بين الالبة 4
      بي احتياجات الالبة التعليميةتل 2
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      تعمل على بناء عرقات ايجابية بين الالبة 8
      تتابع شدارة المدرسة مستوى التحصيل العلمي للالبة 8
      تعمل على شعداد الالبة للحياة المهنية 9
      نجازارة المدرسة بقدرة الالبة على اإلتث  شد 9

 ل الفعالالمجال الثالث: االتصا
قليلة  ال قققققققققرات الرقم

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة

 جدا  
      شدارة المدرسة العاملين بالمعلومات الخاصة بالمدرسة تزود 2
      تنظم وسائل اتصال بين العاملين واإلدارة 2
      توفر شدارة المدرسة معلومات عن نشاااتها للعاملين فيها 3
      ر عن االجتماعات المختل ة للعاملينتوفر تقاري 4
      تستخدم شدارة المدرسة قنوات االتصال المناسبة مع العاملين 2
المدرسة العاملين فيها بالمتوقع منهم قبل فترة زمنية  ت علم 8

 مناسبة
     

      يعر  العاملون في المدرسة ار  االتصال مع اإلدارة 8
وصية العاملين فيها حين االتصال تراعي شدارة المدرسة خص 9

 معهم
     

      تسم  شدارة المدرسة باالتصال الصاعد رمن قنوات االتصال 9

 المجال الرابع: رسالة المدرسة ورؤيتها
قليلة  ال ققققققققرات الرقم

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة

 جدا  
      م هومتعرض شدارة المدرسة رسالتها ورميتها للعاملين بأسلور  2
      تشر  العاملين في تحديد رسالتها ورميتها 2
      توفر المدرسة بيئة مرئمة لارح آراء العاملين حول رسالتها 3
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      تنتهأ شدارة  المدرسة الار  المناسبة لتحقي  الرسالة والرمية 4
      تارح شدارة المدرسة رسالتها للعاملين مع بداية العام الدراسي 2
      ت ت  قنوات اتصال مع العاملين ل هم رسالتها ورميتها. 8
تاور شدارة المدرسة رسالتها ورميتها في روء المستجدات  8

 التربوية
     

      تحرق على نشر ثقافة ممسساتية منسجمة مع رسالتها ورميتها 9
      تحرق شدارة المدرسة على تقييم رسالتها ورميتها  9

 مس: مناخ آمن ومنظمالمجال الخا
قليلة  ال قققققققرات الرقم

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة

 جدا  
      توفر شدارة المدرسة مناخا  يعزز انتماء العاملين لمدرستهم 2
      توفر مناخا  تعليميا  يح ز الالبة ويستثير دافعيتهم 2
      توفر شدارة المدرسة بيئة تعليمية آمنة للالبة  3
      تحترم شدارة المدرسة حقو  الالبة وخصوصيتهم  4
مقتنيات المدرسة  المحافظة علىتشجع  شدارة المدرسة الالبة  2

 ومرافقها
     

      تحرق شدارة المدرسة على توفير بيئة ن سية  للالبة 8
      تن ذ المدرسة برامجها التعليمية بأسالير محببة للالبة 8
      نسان في تعامرتهامدرسة شنسانية اإلتحترم شدارة ال 9
      توفر المدرسة بيئة مدرسية صديقة للاالر 9

 المجال السادس: التقييم الدائم
قليلة  ال قققققرات الرقم

 جدا
كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة

 جدا  
      هدا األ تستخدم شدارة المدرسة أسالير متنوعة لتقييم 2
      شجراءات محددة لتقييم الالبة ومتابعتهمالمدرسة  تاب  شدارة 2
نجازاتهم لتقدير ما هو متميز منها 3       يتم توثي  أداء العاملين وا 



 

282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجازاتهم رمن أسس مهنية 4       يتم تقييم أداء العاملين وا 
      تتحمل المدرسة المسمولية  تجاه نتائأ الالبة 2
      يم لتعديل األداء وتحسينهتعتمد شدارة المدرسة على نتائأ التقي 8
      تعلن المدرسة نتائأ التقييم لكافة األارا  المعنية  8
      يوظ  التقييم لمعالجة مواان الرع  لدى الالبة  9
      تستخدم التقنية الحديثة في شجراءات التقييم 9

      تراعي شدارة المدرسة ال رو  ال ردية عند التقييم 20
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 ( لمص وفة ارتباا فقرات أداة الدراسة معPearson- Correlationنتائأ معامل ارتباا بيرسون )(: 9كلحا فقم )
 .الدراسة الدرجة الكلية حسر استجابات مجتمع

 

معامل ارتباط  الفقرة الرقم
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.224** اتهم المختل ةتعاي اإلدارة حرية للمعلمين عند ممارسة أنش  (2)

 0.000 0.209** تشر  المعلمين في صنع القرارات المدرسية  (2)

 0.000 0.299** تلبي اإلدارة  حاجات المعلمين المهنية  (3)

 0.000 0.298** توجه المعلمين لحل مشكرتهم بار  علمية  (4)

 0.000 0.282** تتحمل مسمولية القرارات التي تخدم مصلحة المدرسة  (2)

 0.000 0.222** دعم اإلدارة العاملين عند الشدائدت  (8)

 0.000 0.292** ترع نظاما  وارحا  لتح يز العاملين  (8)

 0.000 0.828** تت هم مواق  العاملين وقراياهم  (9)

 0.000 0.283** تعزز العرقات اإلنسانية مع العاملين  (9)

 0.000 0.822** توفر شدارة المدرسة بيئة تعليمية مح زة على شبداع الالبة  (20)

 0.000 0.823** ترع المدرسة أهدافا  متميزة ألنشاتها التعليمية  (22)

 0.000 0.800** تكسر الالبة مهارات استخدام التقنيات التربوية الحديثة  (22)

 0.000 0.209** تشجع شدارة المدرسة التنافس بين الالبة  (23)

 0.000 0.822** تلبي احتياجات الالبة التعليمية  (24)

 0.000 0.832** ء عرقات ايجابية بين الالبةتعمل على بنا  (22)

 0.000 0.282** تتابع شدارة المدرسة مستوى التحصيل العلمي للالبة  (28)

 0.000 0.290** تعمل على شعداد الالبة للحياة المهنية  (28)

 0.000 0.800** تث  شدارة المدرسة بقدرة الالبة على اإلنجاز  (29)

 0.000 0.224** ات الخاصة بالمدرسةتزود شدارة المدرسة العاملين بالمعلوم  (29)

 0.000 0.288** تنظم وسائل اتصال بين العاملين واإلدارة  (20)

 0.000 0.294** توفر شدارة المدرسة معلومات عن نشاااتها للعاملين فيها  (22)

 0.000 0.299** توفر تقارير عن االجتماعات المختل ة للعاملين  (22)

 0.000 0.298** مناسبة مع العاملينتستخدم شدارة المدرسة قنوات االتصال ال  (23)

 0.000 0.293** ت علم المدرسة العاملين فيها بالمتوقع منهم قبل فترة زمنية مناسبة  (24)

 0.000 0.292** يعر  العاملون في المدرسة ار  االتصال مع اإلدارة  (22)

 0.000 0.229** تراعي شدارة المدرسة خصوصية العاملين فيها حين االتصال معهم  (28)

 0.000 0.828**   شدارة المدرسة باالتصال الصاعد رمن قنوات االتصالتسم  (28)

 0.000 0.894** تعرض شدارة المدرسة رسالتها ورميتها للعاملين بأسلور م هوم  (29)

 0.000 0.888** تشر  العاملين في تحديد رسالتها ورميتها  (29)
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 0.000 0.889** توفر المدرسة بيئة مرئمة لارح آراء العاملين حول رسالتها  (30)

 0.000 0.822** تنتهأ شدارة  المدرسة الار  المناسبة لتحقي  الرسالة والرمية  (32)

 0.000 0.293** تارح شدارة المدرسة رسالتها للعاملين مع بداية العام الدراسي  (32)

 0.000 0.808** ت ت  قنوات اتصال مع العاملين ل هم رسالتها ورميتها.  (33)

 0.000 0.880** ميتها في روء المستجدات التربويةتاور شدارة المدرسة رسالتها ور   (34)

 0.000 0.899** تحرق على نشر ثقافة ممسساتية منسجمة مع رسالتها ورميتها  (32)

 0.000 0.849** تحرق شدارة المدرسة على تقييم رسالتها ورميتها   (38)

 0.000 0.892** توفر شدارة المدرسة مناخا  يعزز انتماء العاملين لمدرستهم  (38)

 0.000 0.892** مناخا  تعليميا  يح ز الالبة ويستثير دافعيتهم توفر  (39)

 0.000 0.829** توفر شدارة المدرسة بيئة تعليمية آمنة للالبة   (39)

 0.000 0.282** تحترم شدارة المدرسة حقو  الالبة وخصوصيتهم   (40)

 0.111 0.220** تشجع  شدارة المدرسة الالبة على المحافظة مقتنيات المدرسة ومرافقها  (42)

 0.000 0.822** تحرق شدارة المدرسة على توفير بيئة ن سية  للالبة  (42)

 0.000 0.893** تن ذ المدرسة برامجها التعليمية بأسالير محببة للالبة  (43)

 0.000 0.892** تحترم شدارة المدرسة شنسانية اإلنسان في تعامرتها  (44)

 0.000 0.882** توفر المدرسة بيئة مدرسية صديقة للاالر  (42)

 0.000 0.832** تستخدم شدارة المدرسة أسالير متنوعة لتقييم األهدا   (48)

 0.000 0.223** تاب  شدارة المدرسة شجراءات محددة لتقييم الالبة ومتابعتهم  (48)

نجازاتهم لتقدير ما هو متميز منها  (49)  0.000 0.808** يتم توثي  أداء العاملين وا 

نجازاتهم رمن أ  (49)  0.000 0.838** سس مهنيةيتم تقييم أداء العاملين وا 

 0.000 0.229** تتحمل المدرسة المسمولية  تجاه نتائأ الالبة  (20)

 0.000 0.848** تعتمد شدارة المدرسة على نتائأ التقييم لتعديل األداء وتحسينه  (22)

 0.000 0.298** تعلن المدرسة نتائأ التقييم لكافة األارا  المعنية  (22)

 0.000 0.849**   لدى الالبة يوظ  التقييم لمعالجة مواان الرع  (23)

 0.000 0.284** تستخدم التقنية الحديثة في شجراءات التقييم  (24)

 0.000 0.820** تراعي شدارة المدرسة ال رو  ال ردية عند التقييم  (22)

 
 0.02** االرتخاط دال إحصائياً عند المستوى 
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 فهرس الجداول
 

 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 22 (Cheng, 1996)ن حسر تصني  شن  ية الخمسة والعشر لمدرسة ال عالفئات ا 4.2

المارية في مدرسة  الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة عدد 2.2
 في القدس   البار الجديد ال رير

49 

في مدرسة  المارية سنوات ربعاأل في خيراأل الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد 0.2
 البار الجديد - ريرال

49 

في مدرسة  المارية الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة عدد 1.2
 بيت حنينا -ال رير

20 

في مدرسة  الماريةالسنوات  االربع في األخير الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد 6.2
 ال رير  بيت حنينا 

20 

في مدرسة  المارية الخمس السنوات خرل اإلداريين عددو  المعلمين وعدد الالبة عدد 5.2
 بيت لحم. -ال رير

22 

في مدرسة  الماريةسنوات  ربعاأل في خيراأل الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد 0.2
 بيت لحم -ال رير

22 

المارية فقي مدرسقة  الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة دادأع 8.2
   يافاال رير 

24 

المارية في مدرسة  االربع السنوات  في األخير الص  في نجاحهم ونسبة الالبة عدد 3.2
 يافا.  ال رير

24 

في مدرسة  المارية الخمس السنوات خرل اإلداريين وعدد المعلمين وعدد الالبة عدد 41.2
 ال رير  عمان. 

28 

فقي مدرسقة  المارقية السقنوات ربقعألا فقي األخيقر الصق  فقي نجاحهم ونسبة الالبة عدد 44.2
 ال رير  عمان. 

28 
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 98 أعداد أفراد مجتمع الدراسة 4.0

 99 الديموغرافية مجتمعال خصائق 2.0

 92 الدراسة أداة مجاالت لثبات أل ا كرونباخ  الثبات معامل 0.0

لية مدارس اعدى فيرات أفراد مجتمع الدراسة لمتقدالمتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل 4.1
 أداة الدراسةمجاالت ال رير في فلساين واألردن حسر 

98 

 جال اإلدارة لمال عالية  مدىالمعيارية والنسر المئوية و  واالنحرافاتالمتوساات الحسابية  2.1
 مجتمع الدارسة. الحكيمة من وجهة أفراد

98 

مجال التوقعات لال عالية   مدىية و ت المعيارية والنسر المئو المتوساات الحسابية واالنحرافا 0.1
 من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسةالعالية من الترميذ 

99 

ال االتصقق  لمجققال ال عاليققة  مققدىلنسققر المئويققة و المتوسققاات الحسققابية واالنحرافققات المعياريققة وا 1.1
 الدراسة.  مجتمعال عال من وجهة نظر أفراد 

202 

مجقققال رسققققالة لال عاليقققة   مقققدىت المعياريقققة والنسقققر المئويقققة و فقققاالمتوسقققاات الحسقققابية واالنحرا 6.1
 وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.  المدرسة ورميتها من

203 

مجال المناخ اآلمن لال عالية   مدىت المعيارية والنسر المئوية و المتوساات الحسابية واالنحرافا 5.1
 وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.  والمنظم من

202 

مجال التقييم الدائم لال عالية  مدىت المعيارية والنسر المئوية و المتوساات الحسابية واالنحرافا 0.1
 ن وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.م

208 

 مجاالت الدراسة تبعا  لالمتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة   8.1
 لسنوات الخبرة.

220 

ألفراد مجتمع  الستجابات ات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسر المئويةالمتوسا أ - 3.1
وقع المدرسة لمجاالت اإلدارة الحكيمة والتوقعات العالية من الترميذ، مل الدارسة تبعا  

 واالتصال ال عال، رسالة المدرسة ورميتها.

222 

  الدارسة مجتمع الستجابات  مئويةال والنسر المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوساات ر-3.1
 .المدرسة لموقع تبعا  )المناخ اآلمن والمنظم، التقييم الدائم (   الدراسة مجاالتل

223 

المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسر المئوية لجميع أفراد مجتمع الدراسة في  41.1
 لمرحلة التعليمية. لمت ير ا مجاالت الدراسة تبعا

 

224 
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ستجابات أفراد مجتمع الدارسة المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسر المئوية ال 44.1
 الجنس. لمت ير  مجاالت الدراسة تبعا  ل

222 

ستجابات افراد مجتمع الدراسة المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والنسر المئوية ال 42.1
 الممهل العلمي. لمت ير مجاالت الدراسة تبعا  ل

228 

 مئوية الستجابات مجتمع الدارسة المتوساات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسر ال 40.1
 للوص  الوظي ي. لمت ير مجاالت الدراسة تبعا  ل

229 
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 فهرس األشكال
 

رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل

 11 بنة ال رير في العالملجمعية أو ره ةالتنظيمي الهيكلية 4.2
 13   البار الجديد الهيكلية التنظيمية في مدرسة ال رير في القدس 2.2
 64 التنظيمية في مدرسة ال رير   بيت حنيناة يالهيكل 0.2
 60 بيت لحم  مدرسة ال رير الهيكلية التنظيمية في  1.2
 66 ال رير   يافا الهيكلية التنظيمية في المدرسة 6.2
 60 عمان  الهيكلية التنظيمية في مدرسة ال رير 5.2
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 فهرس المالحق

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

رسالة الموافقة على الر شجراء الدراسة وكتار تسهيل المهمة من  6
 الرئيس العام لرهبنة ال رير في الشر  األوسا.

697 

 692 اسماء المحكمين 7

 699 تحكيماالستبانة قبل ال 2

 610 االستبانة بعد التحكيم 9

( لمص وفة Pearson- Correlationنتائأ معامل ارتباا بيرسون ) 9
 الدرجة الكلية حسر استجابات مجتمع ارتباا فقرات أداة الدراسة مع

 .الدراسة

611 
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلقرار

 ر شكر وتقدير

 ب الل ة العربيةملخق الدراسة ب

 ه ملخق الدراسة بالل ة االنكليزية

  ال صل األول : مشكلة الدراسة وأهميتها

 7 المقدمة

 9 مشكلة الدراسة

 1 أهدا  الدراسة

 1 أسئلة الدراسة

 1 أهمية الدراسة

 2 حدود الدراسة

 2 مصالحات الدراسة

  ال صل الثاني : اإلاار النظري والدراسات السابقة

 66 ال عاليةوم م ه

 69 المدرسة ال عالة

 61 ال عالة التاور التاريخي لخصائق المدرسة
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 79 أسالير واستراتيجيات لجعل المدرسة فعالة

 22 في الشر  مدارس ال رير

 92 السابقة الدراسات العربية

 27 السابقة الدراسات األجنبية

جراءاتها  29 ال صل الثال  : منهأ الدراسة وا 

 99 الرابع : نتائأ الدراسةال صل 

 99 النتائأ المتعلقة بالسمال األول

 609 النتائأ المتعلقة بالسمال الثاني

  ال صل الخامس : مناقشة النتائأ

 677 مناقشة نتائأ السمال األول

 679 مناقشة نتائأ السمال الثاني

 626 التوصيات

 622 المصادر والمراجع

 696 المرح 

 612 فهرس الجداول

 626 فهرس األشكال

 627 فهرس المرح 

 622 فهرس المحتويات

 


